
 
 
 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce: 
- schválilo program ustavujícího zasedání.
- schválilo zvolení jednoho místostarosty.
- určilo,  že   pro   výkon   funkce     starosty

a místostarosty obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě neuvolněn. 

- schválilo      veřejný      způsob      volby 
a místostarosty. 

- volilo starostu obce - navržení kandidáti 
Mgr. Blanka Zvolánková. I. kolo hlasování: Ivo Béna 
(Pro: 6, Proti: 2, Zdržel se: 1). Zastupitelstvo obce 
zvolilo starostou obce Ivo Bénu. 

- volilo místostarostu obce – navržení kandidáti 
Blanka Zvolánková (Pro: 9, Proti: 
Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostkou obce
Mgr. Blanku Zvolánkovou.  

- zřídilo finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 

- zvolilo předsedkyní finančního výboru 
Milichovskou. 

- zvolilo předsedou kontrolního výboru 
Zvolánka, Bc. 

- zřídilo  výbor  školský, výbor  pro  veř
a bezpečnost,  výbor  pro    rozvoj
pro životní prostředí a výbor kulturní a sportovní. 
Všechny výbory budou tříčlenné. 

- zvolilo předsedkyní školského výboru 
Stehnovou. 

- zvolilo   předsedou   výboru   pro  v
a bezpečnost Pavla Slámu. 

- zvolilo předsedkyní výboru pro rozvoj obce 
Antlovou. 

- zvolilo předsedou výboru pro životní prost
Václava Augustina. 

- zvolilo předsedkyní kulturního a sportovního výboru 
Mgr. Vlastu Bruknerovou. 

- stanovilo odměnu za souběh funkcí př
a neuvolněného člena zastupitelstva obce

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELS

Oudoleňské aerobičky přivezly medaile z mistrovství sv

Obec Oudoleň spolu ze Základní školou a Mateřskou školou v

      Rozsvěcení vánočního stromu
          v neděli 30. listopadu 2014 v 17.00 hodin.

                         Program: 
 
 
 

     Pro každého bude připraveno malé občerstvení.

        PŘIJĎTE SPOLEČNĚ S

Z OBSAHU: - Svatomartinský průvod
 - Posezení se seniory
 - Rozsvěcení vánočního stromu

- Vítání občánků

Zastupitelstvo obce všechny srdečně zve na

POSEZENÍ SE SENIORY
v sobotu 22. listopadu

od 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

Vystoupí děti základní školy.
K poslechu bude hrát harmonikář.

Občerstvení zajištěno.

schválilo program ustavujícího zasedání. 
jednoho místostarosty. 

starosty       obce  
člen zastupitelstva 

volby       starosty 

navržení kandidáti – Ivo Béna, 
kolo hlasování: Ivo Béna 

Zastupitelstvo obce 

navržení kandidáti – Mgr. 
, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostkou obce 

ní a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

ního výboru Irenu 

edsedou kontrolního výboru Petra 

veřejný   pořádek 
rozvoj    obce,   výbor 

edí a výbor kulturní a sportovní. 

školského výboru Mgr. Vladimíru 

veřejný   pořádek 

boru pro rozvoj obce Marii 

ýboru pro životní prostředí 

ulturního a sportovního výboru 

h funkcí předsedy výboru 
zastupitelstva obce, a to ode 

dne zvolení do funkce a v p
dne prvního zasedání zas
zúčastní. 

- stanovilo,  že  neuvolněnému 
za výkon funkce starosty bude poskytována m
odměna, a to ode dne zvolení do funkce.

- stanovilo, že   neuvolněné
za výkon funkce místostarostky bude poskytována 
měsíční odměna, a to ode dne zvolení do funkce.

- schválilo, že v případě
zastupitelstva členové zastupitelstva
výborů  (a   ve  výši  odmě
a předsedy výboru také starosta a místostarostka 
obce) věnují svoji měsíční odm
nebo základní škole v Oudoleni. Toto rozhodnutí 
neplatí v případě neúč
důvodů. 

- stanovilo termín příštího zasedání zastupite
obce dne 13. 11. 2014 od 17

- stanovilo termín konání Vítání ob
2014 v 14.00 hodin. Byla projednána orga

- stanovilo   termín  konání 
 22. 11. 2014 v  18.00 hodin. 
organizace akce. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 4. 11. 2014 

mistrovství světa.  

Obec Oudoleň spolu ze Základní školou a Mateřskou školou v
všechny srdečně zve na  

Rozsvěcení vánočního stromu
neděli 30. listopadu 2014 v 17.00 hodin.

  Sraz u školy - rozsvěcení lucerniček
Vystoupení žáků u vánočního stromu
Komentovaná prohlídka školy 

Pro každého bude připraveno malé občerstvení.

PŘIJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI UVÍTAT ADVENTNÍ ČAS.
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Svatomartinský průvod 
Posezení se seniory 
Rozsvěcení vánočního stromu 
Vítání občánků 

Zastupitelstvo obce všechny srdečně zve na 

POSEZENÍ SE SENIORY 
. listopadu 2014  
00 hodin 

zasedací místnosti obecního úřadu. 
Vystoupí děti základní školy. 

poslechu bude hrát harmonikář.  
Občerstvení zajištěno. 

         

dne zvolení do funkce a v případě náhradníka ode 
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se 

ěnému  členu zastupitelstva 
za výkon funkce starosty bude poskytována měsíční 

zvolení do funkce. 
ěné   člence   zastupitelstva 

za výkon funkce místostarostky bude poskytována 
ode dne zvolení do funkce. 

řípadě neúčasti na zasedání 
lenové zastupitelstva a předsedové 

odměny  člena   zastupitelstva 
edsedy výboru také starosta a místostarostka 

ěsíční odměnu mateřské škole 
nebo základní škole v Oudoleni. Toto rozhodnutí 

ě neúčasti z opravdu vážných 

říštího zasedání zastupitelstva 
13. 11. 2014 od 17.00 hodin. 

stanovilo termín konání Vítání občánků dne 6. 12. 
Byla projednána organizace. 

konání  Posezení  se  seniory dne 
00 hodin. Byla  projednána 

 

Obec Oudoleň spolu ze Základní školou a Mateřskou školou v Oudoleni 

Rozsvěcení vánočního stromu 
neděli 30. listopadu 2014 v 17.00 hodin. 

rozsvěcení lucerniček 
Vystoupení žáků u vánočního stromu 

Pro každého bude připraveno malé občerstvení. 

NÁMI UVÍTAT ADVENTNÍ ČAS. 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 
 

Výsledky voleb do 
Zastupitelstva obce Oudole ň 2014 

 

Počet voli čů celkem: 284  
Počet odevzdaných obálek: 217 
Volební ú čast v %: 76 
 

Volební strana            Po čet hlas ů    Počet mandát ů 
SNK – Nezávislí         1004  5 
SNK – Za obec krásnější a klidnější   428  2 
SNK – Strana mladých           409  2 
 

Jména a p říjmení zvolených členů zastupitelstva: 
 

Pořadí zvolení  Jméno a p říjmení     Po čet hlas ů 
 

Volební strana č. 1 – SNK – Strana mladých 
1. Petr Zvolánek, Bc.    56 
2. Mgr. Vlasta Bruknerová    56 

 

Volební strana č. 2 – SNK – Nezávislí 
1. Mgr. Blanka Zvolánková 147 
2. Mgr. Vladimíra Stehnová 139 
3. Ivo Béna   120 
4. Pavel Sláma   112 
5. Irena Milichovská    94 

 

Volební strana č. 1 – SNK – Za obec krásn ější a klidn ější 
1. Václav Augustin    80 
2. Marie Antlová     64 

 

Veškeré informace o volbách na www.volby.cz . 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se 
bude konat ve čtvrtek 13. listopadu 2014 
od 17.00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu. 
 

VOLBY – PODĚKOVÁNÍ 
Vážení spoluobčané, přijměte srdečné 
poděkování za 76% účast v komunálních 
volbách.  
Za stranu SNK - Nezávislí mi dovolte 
poděkovat všem voličům, kteří jste nám dali 
své  hlasy.  Velmi  si   vážíme   Vaší  důvěry 
a doufáme,  že   naplníme  Vaše  očekávání 
a že se nám bude dařit společně nacházet 
vždy ta správná rozhodnutí.              Ivo Béna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA - Co se dělo v říjnu? 
První týden v říjnu jsme ještě vzpomínali na BESIP. Jelínkovi spolu 
s předškoláky cvičili různé dopravní situace. Menší děti si mohly zkusit 
jízdu po dopravním koberci. Pro předškoláky začala flétna. V prvních 
lekcích se seznamujeme s nástrojem, základní teorií a především 
děláme dechová a artikulační cvičení.  
Poprvé  jsme  také  navštívili  Kino v Krucemburku. Pan Polanský si 
pro nás připravil na každý měsíc pásmo krásných pohádek. Celý říjen 
obdivujeme krásy podzimní přírody a při výtvarných činnostech 
využíváme její dary. Z dýní, které jsme sami vypěstovali, jsme si 
vyrobili strašidýlka.                                     Adéla Hamplová, učitelka 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Kroužek se stavebnicí Merkur 
Naše škola podporuje také rozvoj technické tvořivosti dětí. Zakoupili 
jsme stavebnice Merkur a pod vedením pana Víta Zvolánka se nadšení 
školáci scházejí každý čtvrtek odpoledne v kroužku Merkur.  
Děkujeme panu Vítu Zvolánkovi za vedení kroužku a za finan ční 
dar na nákup dalších stavebnic Merkur.                 Dagmar Losenická 
� Rád stavím s Merkurem. Stavím s Pepou a Honzou Z. Stavíme rolbu s motůrkem. Zkoušeli jsme ho a funguje. 

Jan K., 4. r.  
� Ve škole máme kroužek Merkuru. Chodím tam rád. Merkur je železná stavebnice, máme k ní i motůrek. Zatím 

máme rozestavěnou rolbu na motůrek. Josef S., 4. r.  
 
 
 

Na konci září se v Polné sešli členové Rady Kraje Vysočina se starostkami a starosty měst, městysů a obcí 
regionu. Rád   jsem   jim   za  jejich  čtyřletou  práci  poděkoval, protože  šlo  o  poslední   z   pravidelných  setkání 
s představiteli obecních samospráv před komunálními volbami. Nedávno jsem zjistil, že jsme jedním z mála krajů, 
které taková setkání pravidelně organizují. A chceme v tom pokračovat, protože naše zkušenost je taková, že 
spolupráce všech složek samospráv na všech úrovních je potřebná a užitečná. Další setkání s nově zvolenými 
starosty a starostkami obcí Vysočiny se uskuteční opět v jarních měsících.  
Před necelým měsícem proběhly volby do obecních zastupitelstev. Tradičně jsou to volby, které zajímají občany 
nejvíce. V městech a obcích totiž své kandidáty občané znají a mohou je při jejich vykonávání mandátu zblízka 
sledovat. Navíc oproti parlamentním volbám nevolí strany, ale mohou si z různých kandidátek vybírat jim 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

Obec Oudoleň 

všechny srdečně zve na 
 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 

v sobotu 6. prosince 2014 
od 14.00 hodin 

 

v zasedací místnosti 

obecního úřadu. 

Kroužek se stavebnicí Merkur  
pod vedením pana Víta Zvolánka. 



 

sympatické uchazeče. Zajímavé bylo v 
krásnější“. Což je trochu ošidné, ale nap
touze po změně, po nových tvářích. Nebezpe
zastupitelstev, kdy je pak obtížné sestavování koalic a jednotná a
Výsledky  voleb  tuto  skutečnost  potvrdily.
i menší strany nebo seskupení, které ti siln
jde vždy o to, aby se byli budoucí partneř
dala očekávat. Mne potěšilo, že oproti celostátnímu pr
k urnám více než polovina voličů (52,11 %). I
o vysokém zájmu a zodpovědnosti občanů
Doufám,  že  nově  zvolená  zastupitelstva
i obecný prospěch. K tomu jim přeji dostatek energie a schopnosti 
k tomu přispějí i obyvatelé v konkrétním míst
jim v tom budeme všemožně pomáhat.                              
 
 

 

 
 

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 
Ve dnech 4. – 5. října 2014 hostila Ostrava
Mistrovství   České   republiky   ve  
a fitness aerobiku . Klub BM Fitness vyslal na 
prestižní soutěž dva týmy, oběma 
obhájit loňské zlato.  To první pod vedením trenérky 
Michaely Pešoutové vybojovaly Včelič
týmu soutěží Nelinka Frühbauero vá z 
a druhý nejcennější kov přidaly Kadetky trenérky 
Boženy Čapkové (členkami týmu jsou i
Stehnová a Eliška Ondrá čková z Oudolen
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA 
Česká republika byla ve dnech 21. - 25. 10. 2014 
hostitelem    světového    šampionátu   
a fitness týmech FISAF International World 
Fitness & Hip Hop Unite Championships 2014
Na startovní listině bylo zapsáno více než 1200 závodník
Druhý závodní den se rozhodovalo o vít
předvedly před  zaplněnou  halou  profesionální 
a jednotlivců mužů a žen. 
Na  prvním  místě ve skupině kadeti se umístil tým z
a na třetím místě Fit studio Venuše Kladno o. s. (
Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci 
za reprezentaci naší obce. 
 
 
ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI 
V sobotu 4. 10. 2014 se ve Ski areálu Vysoká a p
POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI (ZPV).
V letošním roce každá hlídka dostala týden p
start v 9.00 hodin. Současně vybíhala družstva mladších i starších hlídek. Za starší b
Kubátová, Martin Antl, Michal Blažek a
Tomáš Benc, Honzík Fr űhbauer  a  
běželi nováčci Štěpán Holas a Karolína Babáková
dále jeden člen z Havl. Borové, z Lípy a z 
Soutěž se konala v terénu kolem sjezdovky a každá 
kategorie měla svoji trať vyznačenou barevnými 
fáborky.  Na  trati bylo rozmístěno 6 stanoviš
ze vzduchovky, základy topografie + zorientování mapy 
pomocí busoly, vázání uzlů, požární o
překonání překážky po vodorovném laně
Za  nesplněný   úkol    byly    k    naměř
na stanovištích připočítávány tzv. trestné minuty.
Po odběhnutí družstva odjížděla domů
dodatečně vyvěšeny na www.dh-vysocina.cz.
A jak to dopadlo? V kategorii mladších
na 30. a 45. míst ě ze 45 družstev. V kategorii starších 
se Oudoleň umístila na 17. míst ě z 54 hlídek.
                                                         Vlasta Bruknerová

SPORTOVNÍ OKÉNKO - ÚSPĚCHY BM FITNESS

SDH OUDOLEŇ - TJ SOKOL OUDOLEŇ 
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 letošních volbách množství nových nejrůznějších seskupení typu „za m
jší“. Což je trochu ošidné, ale napovídá to něco o potřebě lidí mluvit do obecních záležitostí i o jisté obecné 

řích. Nebezpečí této situace tkví v následném rozdrobení nových složení 
zastupitelstev, kdy je pak obtížné sestavování koalic a jednotná a jasná politika samospráv. 

potvrdily.  Na  mnoha  místech  byla  jednání  o  koalicích složitá a svou roli hrály 
i menší strany nebo seskupení, které ti silnější k získání většiny v zastupitelstvech potřebovali. P
jde vždy o to, aby se byli budoucí partneři schopni dohodnout a respektovat své partnery. Menší ú

šilo, že oproti celostátnímu průměru 44,46 % v našem kraji jako jediném v
2,11 %). I to je sice méně než před čtyřmi lety (55,00 %), ale p
čanů Vysočiny ke svým obcím. 

zastupitelstva  očekávání  voličů  nezklamou  a  budou  schopna
řeji dostatek energie a schopnosti řešit konkrétní pozitivní rozvoj sídel a v

konkrétním místě. Bez nich to nejde. Ze strany krajské samosprávy a krajského ú
                                                                Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vyso

2014 hostila Ostrava  
  sportovním 

. Klub BM Fitness vyslal na tuto 
 se podařilo  

první pod vedením trenérky 
čeličky (v tomto 
vá z Peršíkova)   

idaly Kadetky trenérky 
lenkami týmu jsou i Anička 

ková z Oudolen ě). 

25. 10. 2014 
tového    šampionátu   v   aerobiku 

FISAF International World 
Fitness & Hip Hop Unite Championships 2014 . 

bylo zapsáno více než 1200 závodníků z celkem 16 zemí. 
e rozhodovalo o vítězích nejmladší kategorie kadet. Soutěžící ve

profesionální  výkony  v   kategoriích   stepů,   párů,  

 kadeti se umístil tým z Ruska, na druhém míst ě BM Fitness Havlí
Fit studio Venuše Kladno o. s. (ČR). 

ěšnou reprezentaci České republiky a Aničce Stehnové a Elišce Ondrá

VŠESTRANNOSTI MLADÝCH HASIČŮ 
sobotu 4. 10. 2014 se ve Ski areálu Vysoká a přilehlém okolí konala soutěž kolektivů

POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI (ZPV). 
letošním roce každá hlídka dostala týden před závodem časový harmonogram se svým 

 vybíhala družstva mladších i starších hlídek. Za starší běželi 
Kubátová, Martin Antl, Michal Blažek a  Anička Blažková.  Za Oudoleň mladší A odstartovali 

 nováčci Št ěpán Zvolánek a Hani čka Zvolánková
pán Holas a Karolína Babáková , 

Havl. Borové, z Lípy a z Malčína.   
lem sjezdovky a každá 

čenou barevnými 
ěno 6 stanovišť (střelba 

ze vzduchovky, základy topografie + zorientování mapy 
ů, požární ochrana, 

ekážky po vodorovném laně, první pomoc). 
naměřenému   času 

ítávány tzv. trestné minuty.    
ěla domů. Výsledky byly 

vysocina.cz. 
kategorii mladších se naši umístili 

kategorii starších 
54 hlídek.   
Vlasta Bruknerová 

ÚSPĚCHY BM FITNESS 

TJ SOKOL OUDOLEŇ  

Zlaté družstvo V
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ů ějších seskupení typu „za město 
 lidí mluvit do obecních záležitostí i o jisté obecné 

následném rozdrobení nových složení 
ika samospráv.  

koalicích složitá a svou roli hrály 
zastupitelstvech potřebovali. Při oněch jednáních 

i schopni dohodnout a respektovat své partnery. Menší účast voličů se 
našem kraji jako jediném v zemi přišla 

(55,00 %), ale přece jen to svědčí 

schopna  pracovat  pro obecní 
ešit konkrétní pozitivní rozvoj sídel a věřím, že 

. Bez nich to nejde. Ze strany krajské samosprávy a krajského úřadu 
ř ěhounek, hejtman Kraje Vysočina 

ěžící ve věku od 11 do 13 let 
   trií,   aerobic   týmů,  pětic 

BM Fitness Havlí čkův Brod ( ČR) 

ce Stehnové a Elišce Ondrá čkové 

ž kolektivů Mladých hasičů – ZÁVOD 

asový harmonogram se svým startem. Oudoleň měla 
ěželi Ivana Bencová, Katka 

 mladší A odstartovali Honzík Kubát, 
ka Zvolánková . Za Oudoleň mladší B 

Zlaté družstvo Včeliček a Kadetek 

Družstvo Oudoleň starší 



 

DRAKIÁDA
V sobotu 11. 
14. hodina, tím mén
protože se zde sešlo asi 40 d
vítr zač
nakonec všem poda
pouště
kteří se zú

CESTA ZA POKLADEM 
Dne   19.   října   se   konala   Cesta  za
a 16 dospělých. Rozdělili jsme se do skupin po t
kuličky, aby mohly složit housenku.  Ostatní d
Tam musely ve skupině najít část mapy. Když našly všechny 
pokladu  byly  bloky,  tužky  a  sladkosti. 
a v třetím  byly limonády. Evka nám rozdě
a opekli jsme si 2. poklad (špekáčky) a u toho jsme pili 3. poklad (limonády).
Pak následovala cesta zpátky na koupališt
podlézali housenku. Jsme moc rádi, že 
                                                                                        
 

Postřehy prvňáků k Cestě za pokladem
� Bavilo mě úplně všechno. Vojta Z
� Bavilo mě hledání pokladu a hraní na schovávanou. Kája B. 
� Našli jsme na stromě mapu. Všechno se mi líbilo. B
� Překvapili mě raci, které jsme našli pod kameny u rybníka. Št
� Hledali jsme kytky, zpívali jsme, po
� Líbilo se mi to, byl jsem v družstvu s
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          ŽIVOTNÍ  JUBILEUM
            V měsíci listopadu oslaví 

           výročí narození:
 

                 Petr Rázl, Oudoleň 65
              Libuše Janáčková, Oudoleň 51

            

          BLAHOPŘEJEME !!!

INFORMACE, INZERCE 

 SDH Oudole

SVATOMARTINS

Děti, maminky (i s kočárky), tatínkové, babi
 

Sraz v pátek 1
před kulturním domem 

odtud v 17:00 vyrazíme s
Lampiony mohou být koupené nebo vlastnoru

Svatý Martin má pro d
 pro dospě

INZERCE: Pronajmu rodinný 
v Oudoleni čp. 2.   Tel. č.: 737 401
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DRAKIÁDA 
sobotu 11. října se na louce u koupaliště konala drakiáda

14. hodina, tím méně foukal vítr. Pak téměř ustal, což je pro drakiádu problém, ale 
protože se zde sešlo asi 40 dětí s rodiči a na oblohu cht
vítr začal foukat a akce se mohla odstartovat. Po nezda
nakonec všem podařilo vyhnat draka do výšin. Podívaná stála za to. Myslím, že 
pouštění draků bylo zpestření na jednu hodinu sobotního odpoledne pro všechny, 
ří se zúčastnili.                                                                          

za  pokladem.  Ve  14  hodin  jsme  se  sešli  u  koupališt
lili jsme se do skupin po třech nebo po čtyřech. Děti, které neum

Ostatní děti dostaly listy s otázkami.  Musely je vyplnit cestou ke Kašparáku. 
ást mapy. Když našly všechny části mapy, složily cestu ke tř
sladkosti.  Druhý  poklad  obsahoval  špekáčky 

rozdělila 1. poklad. Dospělí rozdělali oheň 
čky) a u toho jsme pili 3. poklad (limonády).  

koupaliště. Cestou jsme skákali nebo 
podlézali housenku. Jsme moc rádi, že Evka pořádá tyto akce pro děti. 
                                                                                        Ivana a Tomáš Bencovi 

pokladem. 
 všechno. Vojta Z.    

 hledání pokladu a hraní na schovávanou. Kája B.  
 mapu. Všechno se mi líbilo. Bětuška Z.  

 raci, které jsme našli pod kameny u rybníka. Štěpánek H. 
kytky, zpívali jsme, počítali jsme, skákali jsme po jedné noze. Všechno m

družstvu s Vojtou Štolcem. Všechno mě bavilo. Staník M.
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
měsíci listopadu oslaví  

výročí narození: 

Petr Rázl, Oudoleň 65 
Libuše Janáčková, Oudoleň 51 

BLAHOPŘEJEME !!! 

SDH Oudoleň zve všechny děti a rodiče na 
 

NSKÝ LAMPIONOVÝ
 

čárky), tatínkové, babičky i dědečkové,

pátek 14. 11. 2014 v 16.45 hodin
řed kulturním domem (za jakéhokoliv počasí), 

17:00 vyrazíme s lampiony na promenádu obcí. 
mohou být koupené nebo vlastnoručně vyrobené, 

ale hlavně je vezměte sebou. 
 

Svatý Martin má pro děti připravené Svatomartinské peč
pro dospělé ochutnávku Svatomartinských vín. 

ronajmu rodinný dům 
401 360. 

MUDr.  Petr   Stránský  zahájil 
nové    gynekologické    ambulance
nad Doubravou, v DPS Nad Řekou 560.
Přijímáme nové pacientky. 
 

Nabízíme komplexní gynekologicko
péči včetně provádění UZ a CTG (monitorování 
ozev plodu těhotných), atd.  
Poradna mimo jiné i pro urogynekologické potíže 
(problémy s močením).  
Podrobnosti na www.gynstr.cz 
nebo na tel.č. 732 702 207. 
 

Těšíme se na Vás.  MUDr. Petr Stránský.
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 konala drakiáda. Čím více se blížila 
 ustal, což je pro drakiádu problém, ale 

a na oblohu chtělo vzlétnout 25 draků, 
al foukat a akce se mohla odstartovat. Po nezdařilých pokusech se 

ilo vyhnat draka do výšin. Podívaná stála za to. Myslím, že 
ení na jednu hodinu sobotního odpoledne pro všechny, 

                                                                                Evka Rosická 

koupaliště,  v  počtu  29  dětí 
ti, které neuměly číst, hledaly cestou 

vyplnit cestou ke Kašparáku. 
estu ke třem pokladům. V prvním 

ítali jsme, skákali jsme po jedné noze. Všechno mě bavilo. Hanička Z. 
 bavilo. Staník M. 

íštího čísla 23. 11. 2014. 

www.oudolen.cz. 
. Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

VÝ PRŮVOD 

, pojďte s námi!  

45 hodin 
 

lampiony na promenádu obcí.  
č ě vyrobené,  

pečivo a 
lé ochutnávku Svatomartinských vín.  

zahájil   1.  10.  2014 provoz  
ambulance    ve    Ždírci 

DPS Nad Řekou 560.   

Nabízíme komplexní gynekologicko-porodnickou 
péči včetně provádění UZ a CTG (monitorování 

 
Poradna mimo jiné i pro urogynekologické potíže 

Podrobnosti na www.gynstr.cz  

MUDr. Petr Stránský. 


