
ODPOLEDNÍ PROGRAM:  

14.15 - 14.30 Zahájení 

14.30 - 15.15 Vystoupení  MŠ a ZŠ Oudoleň – Máme rádi zvířata 

15.30 - 15.40 Vystoupení  BM Fitness Havlíčkův Brod – step aerobic 

16.00 - 16.10 Vystoupení  BM Fitness Havlíčkův Brod – sportovní aerobic 

K  poslechu a tanci hraje pan Semrád s doprovodem 

17.00 - 18.00  Diskotéka 
 

VEČERNÍ PROGRAM: 

18.00 –  01.00  K poslechu a tanci hraje Jarda Bílek a kytarová sešlost 
 

ODPOLEDNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM: 

PROHLÍDKA POSILOVNY  

PROHLÍDKA OBECNÍ KNIHOVNY 

PROHLÍDKA HERNY STOLNÍHO TENISU 
  Přijďte si zahrát s tréninkovým robotem.  

SOUTĚŽE PRO DĚTI                                           

    

PRODEJNÍ VÝSTAVA     
           KERAMIKY, DRÁTOVÁNÍ, ŠÁTKŮ A ŠÁL,    

 PAPÍROVÉ KRAJKY, PŘÍVĚSKŮ A BIŽUTERIE 
 

Vstupné na odpolední program dobrovolné, na večerní program 50 Kč. 

 

    

 



Kulturní dům v Oudoleni 

HISTORIE 

� 1956 – zahájení stavby kulturního domu 
� 1957- zdění základů, betonování sklepů, vyzdění přízemí 
� 1958 – šalovací práce na galeriích, dokončení zdění přízemí,  

            částečné  zdění 1. patra 
� 1959 – dokončení betonáže 1. patra, stavění krovu a střechy,  

             pokrytí střechy lepenkou 

� 1960 – 1962 – vnitřní úpravy, dokončovací práce 
� 10. června 1962 – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU  

    bohatý kulturní program,  velká účast - přes 1000 návštěvníků. 
     

Stavba kulturního domu stála naše občany hodně sil i času, ale položili 
základy  moderního kulturního zařízení, které se proslavilo v širokém okolí. 
Ze státních prostředků byl na stavbu vyčerpán jeden milión korun, ale dílo 
všech občanů má hodnotu třikrát větší. Vždyť zde bylo odpracováno téměř 
80 000 brigádnických hodin. 
 

DALŠÍ ÚPRAVY A OPRAVY 

� 1999 – rekonstrukce elektroinstalace jeviště, výměna lemovek,         
            oprava žlabů a nátěry plechů na střeše kulturního domu 

� 2000 – oprava a nátěr fasády, nátěr parapetů kulturního domu 

� 2001 - vymalování interiéru 

� 2002 –  nátěr oken 

� 2004 - nová sociální zařízení, oprava schodů 

� 2014 – zateplení kulturního domu, výměna oken a dveří, výměna radiátorů, 

    výměna zdroje tepla za nízkoemisní, oprava elektroinstalace,                                    

            vymalování interiéru, úprava  podlahy. 
 

V současné době je kulturní dům využíván víceúčelově, nejen pro kulturní, 
ale také pro sportovní a volnočasové aktivity. V budově se nachází školní 
kuchyně, místní pohostinství, herna stolního tenisu, posilovna, obecní  
knihovna, klubovna TJ Sokol Oudoleň, pošta a hasičská zbrojnice. 


