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Pozvánka
Srdečně Vás zveme na

Když se zhasne

v neděli 15. února 2015 od 13.30 hodin
v Kulturním domě v Oudoleni.
Hrát a bavit Vás bude DJ Jaromír Najman.
Všechny čeká plno her, písniček a soutěží.
Těšíme se na velkou účast masek.
Masky budou vyhodnoceny – každá maska získá odměnu.
Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Obec Oudoleň Vás srdečně zve

v sobotu 28. února 2015 v 18 hodin
do zasedací místnosti Obecního úřadu v Oudoleni
na přednášku Ing.

Karla Žebrakovského na téma

„Japonsko pohledem diplomata“

Všichni jste srdečně zváni a můžete se těšit na další přednášky o cestování,
které máme pro Vás připravené na každý měsíc až do dubna 2015!

Karel Žebrakovský předává český pohár
vítězi turnaje sumo

Tradiční brána “torii” u města
Itsukushima

Divadelní představení „Když se zhasne“
uvidí návštěvníci v podání ochotnického spolku JenTak Havlíčkova Borová

v neděli 15. března 2015 od 15.00
hodin v sále Kulturního domu
v Oudoleni. Komedii napsali před pár

lety čeští autoři Michaela Doleželová
a Roman Vencl a téměř okamžitě se stala nejreprízovanější hrou v Česku. Hrají Hana Tonarová, Josef Nevole, Daniela
Hamerníková a Zdeněk Štěpán.
Však to znáte: svátky míru a pohody,
všude voní punč, všichni se máme rádi.
Neudělali byste pro své bližní laskavost? Bláznivý večírek plný šarvátek, intrik, nedorozumění i nečekaných zvratů
může začít. Tato párty vás nenechá vydechnout. Vánoční pohoda? To nikdy!
Vstupné dobrovolné.

Matka s dcerou
ve slavnostních kimonech

POMNÍK OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ
VÁLKY
Vážení spoluobčané, obracíme se na
Vás s prosbou.
Obec by chtěla u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války v letošním
roce doplnit chybějící část pomníku,
který se nachází před budovou základní a mateřské školy a obecního úřadu.
NEMÁTE DOMA FOTOGRAFIE POMNÍKU
PŘED ZNIČENÍM? OBCI BY TO POMOHLO OPRAVIT POMNÍK AUTENTICKY.

Sbor dobrovolných
hasičů Oudoleň
pořádá v sobotu
21. 2. 2015 tradiční
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
s kapelou.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 15. 1. 2015
– Usnesení z minulého zasedání:
1. Zastupitelstvo neschvaluje pokácení 1 ks javoru a 1 ks dubu
na pozemku p. č. 648/1 a 1 ks lípy na pozemku p. č. 648/45.
Připomínka k rozhodnutí zastupitelstva: Žadatel nesouhlasí
s rozhodnutím zastupitelstva o zamítnutí pokácení dubu na
pozemku obce č. 648/1 v k. ú. Oudoleň. Nesouhlasí z důvodu
bezpečnosti silničního provozu. Dále nesouhlasí s posouzením stavu stromu znalcem z důvodu, že z tohoto stromu neustále padají suché větve. Obec zajistí ošetření stromu a vyřezání suchých větví.
2. Zastupitelstvo na příštím zasedání, po jednání se žadateli,
opětovně projedná žádost o ošetření lípy na obecním pozemku
p. č. 113 v k. ú. Oudoleň.
Lípu na obecním pozemku p. č. 113 v k. ú. Oudoleň znalec doporučil pokátit. Rozhodnutí znalce bylo projednáno s žadateli a ti souhlasí s pokácením. Pokácení bude provedeno firmou
Kamarád Staré Ransko.

odnětí části pozemku o výměře 112 m2 a trvalého odnětí části pozemku o výměře 67 m2 ze zemědělského půdního fondu a provedení dočasného záboru části pozemku p. č. 776/45
o výměře 112 m2 a provedení trvalého záboru části pozemku
p. č. 776/45 o výměře 67 m2 v k. ú. Oudoleň.
– Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních prostředků na účtech: Poštovní spořitelna 183 145,22 Kč, ČSOB a. s.
355 590,05 Kč, Česká spořitelna a. s. 27 127,34 Kč, Česká národní banka 592 498,44 Kč. Celkem 1158 361,05 Kč, z toho peněžní záruky činí 464 138 Kč. Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 694 223,05 Kč.
– Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci uzavřenou se společností Havlíčkův kraj o. p. s.
– Zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti majitelky kulturní památky, venkovské usedlosti čp. 20, příspěvek na opravu střechy čp. 20 ve výši 23 280 Kč, tj. 10 % z celkové částky
opravy 232 808 Kč. Majitelka usedlosti čp. 20 bude žádat Kraj
Vysočina o dotaci na opravu a podmínkou získání dotace je
spoluúčast obce ve výši 10 % z celkové částky opravy.

– Zastupitelstvo neschvaluje žádost o pokácení 3 ks borovic
na pozemku p. č. 152/60 v k. ú. Oudoleň z důvodu nepořádku na komunikaci a přilehlých pozemcích a zanášení okapů
u čp. 64. Kácení a výsadba v oblasti Čtvrtí bude řešena na jaře
letošního roku.

– Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
s Českou spořitelnou a. s., dodatek se týká převodu nevyčerpaných peněžních prostředků na rok 2015.

– Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem pozemku
p. č. 73, vodní plocha o výměře 874 m2 (rybník „U Slámů“) na
dobu od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2018. Výše nájmu zůstává nezměněna, tj. 1166 Kč/rok.

Různé:
– bylo řešeno topení v kulturním domě
– zajištění telefonního spojení v mateřské škole a ve školní kuchyni bude řešeno mobilními telefony
– obec se i v letošním roce zapojí do akce Čistá Vysočina
– budou osloveny jednotlivé organizace obce o nahlášení využívání kulturního domu
– zkušebně budou zasílány formou SMS zprávy o tiché vzpomínce na zemřelého občana, dále bude postupováno dle
ohlasu občanů
– obec přispěje částkou 1 000 Kč na pořádání Dětského karnevalu
– byla projednána organizace Slavnostního otevření kulturního domu dne 24. 1. 2015
– dne 15. 3. 2015 se bude v kulturním domě konat divadelní
představení ochotnické společnosti JenTak Havlíčkova Borová „Když se zhasne…“.

– Zastupitelstvo schvaluje v rámci žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny provést opravu místní komunikace p. č. 648/197 v k. ú. Oudoleň. Dále bude provedena oprava místní komunikace k čp. 80 a část příjezdové komunikace
k mostku u čp. 3 a část příjezdové komunikace k čp. 12.
– Zastupitelstvo schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny
v Oudoleni, včetně příloh: Směrnice o ochraně osobních údajů
v Obecní knihovně Oudoleň a Ceníku placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Oudoleni, s účinností od 1. 1. 2015.
V rámci Knihovního řádu bylo na základě ohlasů z řad čtenářů
zvýšen roční čtenářský poplatek z 30 Kč na 50 Kč.
– Zastupitelstvo bere na vědomí termíny konání zastupitelstva
obce v roce 2015. Zasedání zastupitelstva obce se bude konat
vždy třetí čtvrtek v měsíci. V měsících únor – duben bude zasedání začínat v 17.00 hodin, v měsících květen – červen v 18.00
hodin. Případná změna bude včas oznámena.
– Zastupitelstvo schvaluje pokácení 1 ks olše, 1 ks javoru a 1 ks
jasanu na obecním pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň.

Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se
bude konat ve čtvrtek
19. 2. 2015 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

– Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Oudoleň č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Oudoleň.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

– Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje „Smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce“ s Krajem Vysočina. Smlouva se týká akce „III/3508 Jitkov – most
ev. č. 3508/2“ (oprava mostu za křižovatkou Oudoleň – Cibotín směrem na Havlíčkovu Borovou). Na základě této smlouvy obec půjčuje Kraji Vysočina část pozemku p. č. 776/45 o výměře 179 m2 v k. ú. Oudoleň za účelem realizace výše uvedené stavby a současně dává souhlas s provedením dočasného

V únoru oslaví výročí narození:
Roman Krištof, Oudoleň 13
Jiřina Zdražilová, Oudoleň 142
Pavel Ševcech, Oudoleň 92
Všem oslavencům gratulujeme!
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Upozornění pro majitele pozemků, kteří pronajímají pozemky
Havlíčkově Borové zemědělské a. s.
Havlíčkova Borová zemědělská a. s. upozorňuje naše
pronajímatele pozemků:

2. Pracující důchodce (vlastník celých nemovitostí i spoluvlastník), jehož nájem z pozemků přesáhl 6 000 Kč.
3. Mají-li manželé ve společném jmění manželů nemovitosti, nájem obou manželů se sčítá. Pokud částka přesáhne
15 000 Kč, podává jeden z nich daňové přiznání.

Po navýšení nájemného přišla povinnost zaplatit daň z příjmu
fyzických osob i na majitele pozemků, kteří daň dříve neplatili. Do konce března, tj do 31. 3. 2015 má pronajímatel povinnost podat přiznání z příjmu fyzických osob. Majitelé pozemků, kteří mají pronajaty pozemky u naší společnosti, mohou
podat přiznání prostřednictvím našeho podniku, a to v termínu od 17. 2. 2015 do 10. 3. 2015, kdy bude přítomna pracovnice, která přiznání pomůže vyplnit.

Za Havlíčkovu Borovou zemědělskou a. s. chci poděkovat
všem pronajímatelům pozemků. Díky zvýšení nájemného naší
společností dostali vyšší nájemné i majitelé, kteří u nás pozemky
pronajaty nemají. Proto chci nabídnout i ostatním majitelům
pozemků též možnou spolupráci, přijďte se informovat na výši
našich nájmů. V navýšení nájemného jsme byli vždy první, proto
byli nuceni zvednout nájemné i ostatní subjekty.
Ing. Aleš Málek předseda představenstva
Havlíčkova Borová zemědělská a. s.

Termín: Každé úterý od 13.00 hodin do 15.00 hodin u paní Bencové v buňkách u čerpací stanice.
Přiznání podává:
1. Nepracující důchodce (vlastník celých nemovitostí i spoluvlastník), jehož nájem z pozemků přesáhl výši 15 000 Kč.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA (pro městské a obecní zpravodaje na únor 2015)
mi zásadní podíl na pestrosti turistické nabídky v našem regionu. Podle reakcí, které
jsem na veletrhu zaznamenal, patřila naše
expozice mezi ty nejúspěšnější.
Rád bych zdůraznil, že po celý rok se na
všech úrovních snažíme, aby náš kraj
byl přitažlivý nabídkou možných aktivit,
schopnou organizací, ale také pohostinností. To vše se projevilo velmi úspěšně
například před dvěma roky při mistroství
světa v biatlonu. Letos nás od šestého do
osmého února čeká ve Vysočina aréně
v Novém Městě na Moravě opět vrcholná akce – biatlonový světový pohár. Jsem
přesvědčen, že se bude našim příznivcům
i návštěvníkům z celého světa na Vysočině
zase líbit a budou se u nás cítit příjemně.
A nejde jen o takové špičkové akce. Náš
kraj patří v rámci České republiky k oblíbeným regionům pro běžecké lyžování. Mírně
zvlněná krajina, atraktivní prostředí a také
upravené trasy patří u milovníků bílé stopy k největším lákadlům. Už druhým rokem
přispívá Kraj Vysočina na údržbu lyžařských
běžeckých tras, jejich značení nebo na realizaci opatření pro dostatečný bezpečnostní a technický standard trasy. Síť upravovaných běžeckých tras podpořených z Fon-

Nejednou jsem na různých místech připomínal, čím vším se může pyšnit naše krásná Vysočina a kolik šikovných schopných
lidí v ní žije a pracuje. V lednu se o tom
mohli znovu přesvědčit návštěvníci tradičního mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu Regiontour v Brně, kde se náš kraj
prezentoval jako místo přírodních krás, bohaté historie a významných památek. Letos jsme kladli důraz především na to, co
všechno mohou u nás naši občané i návštěvníci zažít.
V naší prezentaci jsme představili regionální turistickou nabídku nikoli podle lokalit,
ale nově podle témat. Tím jsme chtěli vyjít
vstříc návštěvníkovi a zjednodušit mu hledání tematicky zaměřených aktivit. Celý
stánek Kraje Vysočina představoval imaginární území plné zachovalé a krásné přírody, jinak také park uprostřed pavilonu. Celkem bylo připraveno devět zastávkových
míst – kromě jiného s nabídkou regionálních výrobků, prezentacemi pivovarů, pozdržet se mohli návštěvníci u nabídky letních aktivit, u aktivit pro rodiny s dětmi
i pro seniory. Na obsahu prezentace jsme
spolupracovali s partnery – celkem s 16
městy a dalšími 13 organizacemi mající-

STOLNÍ TENIS

Pořadí v tabulce:
NÁZEV DRUŽSTVA

BODY

1.

TJ Jiskra H. Brod E

13

13

0

0

0

188:46

52

2.

TJ Sokol Mírovka

13

11

0

2

0

147:87

46

3.

TJ SB Světlá D

13

8

1

4

0

128:106

38

4. TJ Sokol Oudoleň

13

6

1

6

0

106:128

32

5.

TJ Jiskra H. Brod F

13

4

1

8

0

94:140

6.

Hasiči Jitkov C

13

3

1

9

0

7.

TJ CHS Chotěboř G

13

3

0

10

0

8.

TJ Sokol Maleč A

13

1

2

10

0

du Vysočiny lze nyní vyhledat na webových
stránkách Kraje Vysočina. V roce 2014 požádalo o dotaci 10 subjektů, které na úpravu běžeckých tras získaly částku od 35 tisíc
korun až do maximální výše možné podpory, tedy 200 tisíc korun. V zimní sezóně
2014/2015 příjemci podpory v případě příznivých sněhových podmínek upraví celkem přes 640 km lyžařských běžeckých tras
zejména na Žďársku, Novoměstsku a v okolí Bystřice nad Pernštejnem. Další bílé stopy
jsou k dispozici v okolí Havlíčkova Brodu,
Jihlavy nebo Telče. Do budoucna plánujeme, že bychom ve spolupráci s upravovateli tras online propojili jejich GPS s webovou aplikací, to znamená, že v aktuálním
čase by uživatel zjistil, zda je daná trasa
projetá a připravená. Postupně na Vysočině přibývá díky městům a dalším provozovatelům i použitelných sjezdovek.
Nezbývá, než si přát, aby ve zbytku sezóny byla příroda k lyžařům vstřícnější než
v první polovině zimy. A v dalších obdobích roku aby naši občané využívali i všech
dalších nabídek, jež mají k dispozici, pro
svůj bohatý a spokojený život.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Termín výroční schůze TJ Sokol
Oudoleň se přesouvá na sobotu
14. 2. 2015 od 19.00 hodin.
Výsledky zápasů:
DATUM NÁZEV DRUŽSTVA

NÁZEV DRUŽSTVA

VÝSLEDEK

11. 1.

TJ Sokol Mírovka

TJ Sokol Oudoleň

15:3

26

18. 1.

TJ CHS Chotěboř G

TJ Sokol Oudoleň

5:13

98:136

23

23. 1.

TJ Sokol Oudoleň

TJ Jiskra H. Brod E

5:13

87:147

22

1. 2.

TJ SB Světlá D

TJ Sokol Oudoleň

7:11

18

6. 2.

TJ Sokol Oudoleň

Hasiči Jitkov C

12:6

88:146
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CO SE DĚJE V OBCI
Slavnostní otevření
kulturního domu
Téměř po roční rekonstrukci byl v naší
obci uveden zpět do provozu kulturní
dům. Slavnostní chvíle nastala v sobotu 24. ledna od 14 hodin za přítomnosti neuvěřitelného množství návštěvníků
z řad našich občanů, ale i dalších hostů.
Představitelé obce srdečně všechny přítomné přivítali a seznámili je s programem slavnosti, který byl opravdu velmi
pestrý: vystoupení dětí z mateřské školy, vystoupení žáků základní školy, vystoupení dvou týmů BM Fitness Havlíčkův Brod, prodejní výstava keramiky,
bižuterie, papírové krajky, šátků a šál,
drátkování, prohlídka a soutěže pro děti
v obecní knihovně, posilovně a herně
stolního tenisu. Celé kulturní odpoledne zpestřil na varhany pan Semrád se
svým doprovodem, který hrál dechové
i moderní písničky k poslechu a tanci.
Místostarostka obce stručně představila
historii kulturního domu od nejstarších
dochovaných informací, přes průběh
různých rekonstrukcí a oprav až do současné doby. Dále zmínila skutečnost, že
oudoleňský kulturní dům byl proslavený v širokém okolí a všichni vzpomínají na super zábavy se slavnými kapelami a též na velmi vydařené plesy v Oudoleni. Pan starosta přítomné seznámil
s průběhem celkové rekonstrukce, která probíhala od loňského roku až po letošní rok, dále informoval o finančních
nákladech a na závěr poděkoval všem,
kteří se na celkovém výsledku podíleli, včetně těch, kteří nám pomáhali uklízet. Veškerá historie a rekonstrukce byla
v podobě fotografií vystavena ve vestibulu kulturního domu.

Sváteční odpoledne rychle utíkalo, zpívalo se, tancovalo, povídalo, vzpomínalo a všem, kterým vytrávilo, nabízela naše kuchyň výborné pohoštění, po
kterém se jen zaprášilo. Děti se vydováděly na diskotéce, kterou jsme zakončili oficiální část programu.
Dále naše akce pokračovala večerní zábavou s country písničkami pana Jardy
Bílka, které nalákaly na taneční parket
mnoho příznivců. Zpívalo se a tancovalo
až do pozdních nočních hodin, kdy jsme
se s dobrým pocitem rozcházeli domů.
Doufáme, že tato malá oslava bude patřit
mezi vydařené akce a že na ni budeme
dlouho vzpomínat. Vybudování „kultu-
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ráku“ stálo naše předky hodně práce,
času, úsilí i nemalé finanční prostředky
a zajisté si přejeme, aby ještě dlouho
sloužil svému účelu, pro který byl postaven.
Závěrem bychom chtěli vřele poděkovat všem, kteří se dobrovolně podíleli
na úklidu kulturního domu, dále všem
seniorkám, které napekly výborné koláčky, dětem a paní učitelkám z naší základní a mateřské školy za báječné vystoupení a všem dalším, kteří se zasloužili o perfektní průběh celého slavnostního odpoledne a večera.
Blanka Zvolánková

Slavnostní otevření
kulturního domu
Chtěl bych tímto v krátkosti zhodnotit
akci, která se konala u příležitosti znovuotevření rekonstruovaného kulturního domu. Mimo krásného vystoupení žáků základní a mateřské školy a BM
FITNESS bylo také možno nahlédnout
do posilovny, knihovny a také do herny
stolního tenisu. V loňském roce jsme za
přispění obce zakoupili trenažér pro trénink hráčů. Dohodli jsme se, že na této
akci dáme všem, kdo se přijdou do herny podívat, možnost si tohoto pomoc-

níka vyzkoušet. Mile nás překvapilo, jak
velký zájem byl nejen u mládeže, ale
i u dospělých. Někteří dospělí a hlavně
ženy drželi pálku poprvé v ruce, a přesto některé výkony byly na výbornou.
Všechny děti dostaly za předvedený výkon sladkou odměnu a malý dárek, který věnovalo obecní zastupitelstvo. Myslím, že si všichni užili spoustu legrace
a příjemné odpoledne, za což patří dík
zastupitelům obce a všem, kdo se na
přípravě a konání akce podíleli.
Za oddíl stolní tenisu
Zdeněk Sláma a Standa Moravec

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ

Leden v mateřské škole

V lednu se děti z mateřské školy připravovaly na vystoupení v Kulturním domě
v Oudoleni. Děkujeme paní Evě Rosické
za ušití sukýnek k písničce „Žížala Julie“.
Také děkujeme rodičům Kristýnky Hamerníkové z Jitkova za vyrobení skříňky
do šatny mateřské školy.
Pavla Váňová, učitelka mateřské školy
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Poděkování
Vážení zastupitelé, vážený učitelský sbore.
Děkujeme za krásně prožité sobotní odpoledne v kulturním domě. Program měl úroveň , byl velice pěkný. Měli jsme pocit, že se místní sešli v dobré náladě a ve velkém počtu
a v přátelské atmosféře, která v současné době mnohdy chybí .
Náš velký obdiv patří kolektivu učitelek mateřské a základní školy za sestavení a nacvičení programu. Do vystoupení byly zapojeny všechny děti bez rozdílu a byly úžasné.
V této době, kdy rodiče shání (za velké peníze) místa v lesních mateřských školkách , aby
se děti dostaly na čerstvý vzduch , shání individuální výuky pro školáky (rovněž za velké
peníze), my to tady všechno máme, v krásné a velice dobře vybavené škole. Měli bychom si
toho více považovat. A děvčata z BM FITNESS? Ty jsou třída.
JEŠTĚ JEDNOU DÍKY. Nadšená účastnice

Blahopřeji!
Nám všem, kterým je mezi 45. až 80. lety.
Podle dnešních pravidel a zákazů bychom my, děti narozené v 30., 40., 50., 60.
letech, neměly vůbec šanci přežít. Naše
postýlky byly malované barvou, která
obsahovala olovo. Neměli jsme žádné
pro děti bezpečné flaštičky na medicínu.
Žádné pojistky na dveře a okna, a když
jsme jeli na kole/koloběžce, neměli jsme
helmy. Pili jsme obyčejnou vodu z hadice
a ne z lahví. Jedli jsme chleba se sádlem,
pili limonády s cukrem a nebyli jsme
obézní, protože jsme pořád lítali někde
venku. Z jedné flašky nás obvykle pilo
několik, ale všichni jsme to ve zdraví pře-

žili. Několik hodin jsme se mořili a stavěli
káry ze starých nepotřebných věcí, jezdili jsme z kopce, jen abychom pak přišli na
to, že jsme zapomněli na brzdu. Teprve
po několika přistáních v pangejtu jsme
ji přimontovali. Brzy ráno jsme si šli ven
hrát a přišli jsme domů, teprve až se venku rozsvítily lampy.
Rodiče si užili pěkné nervy, ale mobily neexistovaly, takže nebylo kam volat.
Neměli jsme žádné Playstation, Nintendo eller X-box - vlastně ani televizní hry,
žádných 99 televizních kanálů, žádný
surround-sound, počítače, chatrooms
a internet. Měli jsme kamarády, byli jsme
venku a vyhledali jsme si je!!

Spadli jsme ze stromu, řízli se, zlomili si
ruku či nohu, vyrazili si zuby, ale nikdo
kvůli těm úrazům nebyl žalován. Byly to
úrazy a nikdo nenesl vinu - jen my! Prali jsme se, měli jsme modřiny, ale naučili
jsme se to překousnout.
Našli jsme si hry s tenisáky, s klacky a jedli jsme i trávu (hlavně šťovík). I když nás
druzí varovali, nikdy jsme si nevypíchli oko.
Posledních 50 let bylo explozí nových
nápadů.
My jsme měli volnost i odpovědnost –
naučili jsme se chovat a poradit si. Blahopřeji!!!
(Zdroj: internet)

Pozvánka

DIETA?
NE!
ODPOLEDNE S KOSMETIKOU
MARY KAY
Přijďte si odpočinout, vypít si kávu, dát si zákusek
a poslechnout si nové trendy v kosmetice.
V sobotu 7. března 2015 v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Oudoleni. Kosmetičky z MARY KAY
vám představí kosmetiku, seznámí Vás s péčí o pleť
a naučí Vás jednoduchému líčení.
Odpoledne bude rozděleno do tří úseků od 13.00 hodin,
od 14.30 hodin a od 16.00 hodin. V každém úseku max.
po 6 účastnicích, aby bylo na každou zájemkyni dost času.
Kosmetické poradenství a líčení je bezplatné.
Přihlášky na tel. č.: 776 852 503 formou SMS ve tvaru
CAS 1 nebo CAS 2 nebo CAS 3 + jméno, do 27. 2. 2015.

Součástí odpoledne je možnost relaxační
aromamasáže (cena 80 Kč/20 minut).

Přihláška na tel. č. 776 852 503 formou SMS ve tvaru
MASAZ + jméno.
TĚŠÍ SE NA VÁS TÝM MARY KAY

JÍME VŠE, CO NÁM CHUTNÁ,
A PŘESTO HUBNEME.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?
Přijďte v pátek

27. 2. 2015 v 17.00 hodin
do zasedací místnosti obecního úřadu
na přednášku lektorky zdravé výživy
s možností individuální konzultace.
PŘEDNÁŠKA JE URČENA VŠEM VĚKOVÝM
KATEGORIÍM.
UKÁZKA CELODENNÍHO MENU + OCHUTNÁVKA.
TĚŠÍ SE NA VÁS
Eva Miláčková, lektorka zdravé výživy.

www.vyziva-mt.cz
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