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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 7. 7. 2016 

 Kontrola usnesení z minulého zasedání:  
 

Usnesení č. 3/5/2016: 
Zastupitelstvo schvaluje zadat opravu místních 
komunikací  u  č. p. 118, č. p. 119 (včetně mostu), 
č. p. 46, č. p. 129 a č. p. 114 firmě Jan Matějka - 
autodoprava, Ždírec n/D. za cenu 259 318,39 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy 
o dílo. Smlouva o dílo byla podepsána. 
 

 Zastupitelstvo    schvaluje    rozpočtovou    změnu 
č. 2/2016. 
 

 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 
648/45 v k. ú. Oudoleň o výměře 160 m

2 
za cenu 

v místě obvyklou. 
 

 Zastupitelstvo schvaluje stavbu přístřešku o rozmě-
rech 5 x 5 x 2,5 m na pozemku žadatele p. č. 146. 
 

 Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí žádost 
o zpevnění obecní cesty za č. p. 9, 12, 81 a 14. 
Žádost bude projednána na příštím zasedání. 
 

 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 5 Nájemní 
smlouvy mezi 44 podílnickými obcemi a Lesním 
družstvem obcí Přibyslav. 

 Starosta obce informoval zastupitelstvo o mož-
nostech posílení vodního zdroje v Olšinách. 
 

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace uzavřenou s Krajem Vysočina na realizaci 
akce „Rozvoj ICT v obci Oudoleň – II.“. 
 

 Informace o stavu peněžních prostředků bude 
zveřejněna na příštím zasedání. 
 

 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu mezi Svazem 
měst a obcí ČR a Svazkem obcí Podoubraví 
uzavřenou na dobu určitou - do 31. 7. 2020. Před-
mětem smlouvy je vzájemná součinnost smluvních 
stran při realizaci projektu a při podpoře meziobecní 
spolupráce, vytvoření a podpora Centra společných 
služeb,  vytvoření  Realizačního  týmu, příspěvek 
na mzdy, apod. 
 

 Zastupitelstvo projednalo další organizaci Podou-
bravského víceboje dne 10. 9. 2016 v naší obci. 
 

 Různé 
- pošta Partner – žádosti o zaměstnání 
- odpady – obec nebude podávat žádost o dotaci. 

 

 
 

 

 
 

POUŤOVÉ POSEZENÍ A SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ 

S MATEŘSKOU A ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
Naše obec slavila o druhém červnovém víkendu tradiční 
pouť a uspořádala v sobotu 11. června přátelské posezení 
před kulturním domem, které je vždy spojeno s loučením 
předškoláků s mateřskou školou a žáků páté třídy se 
základní školou. 
V podvečerních hodinách přivítal pan starosta Ivo Béna 
všechny přítomné rodiče, prarodiče, příbuzné a známé 
všech dětí, které se přišly v hojném počtu slavnostně 
rozloučit se školkou a školou. V letošním roce se jejich 
vystoupení neslo v duchu námořníků, poctivě se všichni 
připravovali, aby předvedli co nejlepší výkony. Vystoupení 
zahájili předškoláci, kteří nám zazpívali a zatancovali 
námořnickou písničku. Každý budoucí prvňáček byl panem 
starostou ošerpován a na památku na mateřskou školu si odnesl pohádkovou knížku s věnováním.  
Jáchymovi,  Markovi,  Alence,  Petře,  Nelince,  Jiříkovi  a  Jendovi  přejeme  radostné  a  šťastné vykročení 
do 1. třídy, samé jedničky, hodně úspěchů a nových kamarádů!! 
Naše slavnost pokračovala velmi milým a dojemným loučením páťáků se základní školou. Po písničce „Čert ví, kdy 
kotvy zvednem“ sehráli páťáci námořnickou scénku, čtvrťáci je všem přítomným představili a při písničce „Na vodě“ 
se všechny děti v kroužku hezky se svými spolužáky loučily. Pan starosta jim na památku na oudoleňskou základní 
školu předal vzpomínkové tričko a paní ředitelka knížku „Bylo nás pět“ s věnováním. 
Romanovi,  Jendovi,  Pepovi  a  Štěpánovi  přejeme,  aby  se  jim  na  Základní  škole  v  Havlíčkově  Borové 
a na  Gymnáziu v Chotěboři dařilo, aby  dosahovali  výborných  studijních  výsledků  a  dělali  radost  sobě 
i rodičům.  Děkujeme jim  také za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy i obce při různých vědomostních 
i sportovních soutěžích. 
Na  závěr  slavnosti  poděkovali  kytičkou  zástupci  obce  všem  paním učitelkám za jejich práci ve škole, za lásku 
a trpělivost, kterou při výchově dětí rozdávají. Paní ředitelka též vyjádřila poděkování rodičům za výbornou 
spolupráci a ochotu, naopak rodiče poděkovali za všechno to, co se v oudoleňské škole jejich děti naučily, a co 
krásného v ní prožily. 
Po ukončení slavnostní části večera si všichni mohli začít užívat pouťového veselí. O dobrou náladu a pohodu se 
velmi úspěšně postarala hudební skupina MUDrBAND, která hrála až do pozdních nočních hodin. Tradiční 
občerstvení od obce letos velmi mile zpestřily paní Jana Stránská společně s paní Ladislavou Zvolánkovou 
výbornou kávou, míchanými nápoji a dalšími dobrotami. Moc Vám děkujeme!!! 
Našim dětem, zaměstnancům ZŠ a MŠ Oudoleň a všem  občanům přejeme krásné a pohodové léto plné sluníčka, 
lenošení, koupání a nádherných zážitků z dovolené a prázdninových cest !!!!                               Blanka Zvolánková 
 

OBECNÍ KNIHOVNA – PROVOZ O PRÁZDNINÁCH 
Připomínám, že během letních prázdnin je knihovna otevřená pouze ve středu od 18:00 do 20:00 hodin.   
A zároveň přeji všem pěkné a pohodové léto.                                                                  Olga Hussliková, knihovnice 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 

MĚSÍC ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Měsíc červen jsme tradičně zahájili oslavou Mezinárodního dne dětí.  
Tentokráte jsme pro děti připravili soutěživé i poznávací úkoly a po zdárném 
absolvování několika stanovišť jsme vše oslavili sladkostmi. Děti si s paní učitelkou 
upekly i svůj moučník.  
Do školy k nám opět zavítal pan Martin Kubát z Dolního Újezdu u Litomyšle a úžasně 
hravou a zábavnou formou děti seznámil s životem a dílem Bedřicha Smetany. 
Navštívili jsme také loutkové představení divadla Oblázek v Krucemburku s názvem 
"JAK KAŠPÁREK DRAKA NAPÁLIL".  
V polovině měsíce června jsme se vydali na školní výlet do indiánské vesničky v Na-
savrkách. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života indiánů, poseděly v tee-
pee, vyzkoušely si indiánské tance a střelbu z luku. Naučili jsme se indiánskou 
písničku, několik pokřiků a vyslechli si příběh o stvoření světa rukou Manitua -
indiánského boha.   
V sobotu 11. 6. jsme se slavnostně rozloučili s našimi před-
školáky. Jirka, Jenda, Marek, Jáchym, Nela, Petra a Alenka 
všem  zatančili  námořnický  tanec  a  vydají  se  na plavbu 
do školních lavic. 
Pak už nás čekalo loučení s paní učitelkou Adélkou 
Hamplovou, která nastoupila na mateřskou dovolenou. 
A  je  tu  závěr  školního roku a s ním i více sluníčka  a her 
na zahrádce ve stínu lípy. 
Všem přejeme klidné, radostné a občerstvující letní dny 
dovolené a v září ve zdraví nashledanou!             Učitelky MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

 

 
 

 

VÝCHOVNÝ KONCERT HUDEBNÍ ŠLEHAČKA PLNÁ SMETANY   
V pondělí 6. června se celá škola i školka zúčastnila 
výchovného koncertu, který byl zaměřen na našeho 
významného hudebního skladatele Bedřicha Smetanu. 
Program si připravil profesionální varhaník Martin Kubát.  
A co jsme se o Bedřichu Smetanovi dozvěděli? Dozvěděli 
jsme se, že se narodil v pivovaru v Litomyšli, měl rád hudbu, 
ale ve škole se učil velice nerad. Znal se také s Karlem 
Havlíčkem Borovským. Napsal mnoho oper: Braniboři 
v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše. V 50 letech 
přišel o sluch, přesto vznikají další velká díla – opery 
Hubička, Tajemství, Dvě vdovy, Čertova stěna.  
Během koncertu jsme slyšeli ukázku ze symfonické básně 
Vltava, navštívili jsme vojenskou přehlídku, svatbu, dostali 
jsme se do Národního divadla. Zazněly úryvky árií Znám 
jednu dívku (Prodaná nevěsta), Jsem voják (Tajemství), 
také fanfáry z Libuše.                                  Katka Sobotková 

 
ČERVENÝ KŘÍŽ 

V úterý 7. 6. se 3. – 5. třída vydala do Havlíčkova 
Brodu za pracovníky Červeného kříže. V parku za AZ 
Centrem   byla   připravena  čtyři  stanoviště.  Hned 
na prvním jsme si zopakovali dopravní značky, také 
jsme si nasadili rozostřené brýle a měli za úkol projít 
slalomem, abychom si vyzkoušeli, jaké to je chodit  
pod vlivem návykové látky. Na druhém stanovišti 
jsme si oživili znalosti z resuscitace dospělého, dítěte 
i miminka. Třetí stanoviště bylo rozděleno na více 
částí, děti logicky „parkovaly“ autíčka na papíře, 
z kartiček složily příběh, převyprávěly ho a určovaly 
rostliny. Na čtvrtém stanovišti probíhalo obvazování. 
Den  se vydařil, počasí nám přálo, děti si zopakovaly 
a prohloubily své znalosti.                 Katka Sobotková 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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MÁME RÁDI PŘÍRODU 

Ve středu 8. června se vybraní žáci vydali na přírodo-
vědnou soutěž Máme rádi přírodu. Byli to ti, kteří nejlépe 
uspěli ve školním kole: Josef Stehno, Štěpán Zvolánek, 
Jan Kubát, Tomáš Benc, Jan Frühbauer a Jan Zvolánek 
(4. a 5. ročník). Soutěž se konala v Horní Krupé pod ve-
dením pracovníků Chaloupek a DDM Junioru Chotěboř. 
Soutěžící dvojice čekalo několik praktických úkolů: 
určování rostlin, otázky týkající se živočichů, plnění úkolů 
na stezce, lovení živočichů v potoce, třídění odpadu, seřa-
zení životních etap vážky, poznávání dřeva, poznání 
rostlin v botanickém čtverci. Ve volných chvílích si mohly 
děti upéct bramborovou placku, opéct špekáček a na-
míchat si svůj vlastní zeleninový salát. Také si vyrobily 
malou knížku na památku.  
A jak to celé dopadlo? Honza Zvolánek a Honza 
Frühbauer skončili na 7. místě v kategorii čtvrtých tříd, 
Jenda  Kubát  s Tomem  Bencem   obsadili   krásnou 
3. pozici v kategorii pátých tříd a dvojice Pepa Stehno 
a Štěpa Zvolánek obsadili už potřetí za sebou 1. místo ve své kategorii. „Máme hattrick!“ radovali se. 
Soutěž byla skvěle připravena, počasí vyšlo, takže jsme mohli strávit krásný den v přírodě. 
Našim soutěžícím gratulujeme!                                                                                                           Katka Sobotková 
 

ŠACHOVÝ KROUŽEK – CELOROČNÍ DOMÁCÍ ŠACHOVÁ SOUTĚŽ 

V letošním školním roce navštěvovalo šachový kroužek 18 zájemců. Přihlásili jsme se do projektu Šachy do škol, 
absolvovali jsme několik soutěží (okresní kolo v Havlíčkově Brodě, krajské kolo ve Světlé nad Sázavou, turnaj 
v Přibyslavi, turnaj Pribináček, turnaj u nás v Oudoleni), ve kterých mladí šachisté sbírali cenné zkušenosti.  
V průběhu roku jsme hráli svou vlastní šachovou soutěž, ve které většina odehrála 70 partií. Letos to bylo velmi 
vyrovnané, ale nakonec 1. místo obsadil páťák Štěpán Zvolánek se ziskem 58,5 bodu, o 4 body méně pak 
měl druhý Tomáš Benc a na bednu je doprovodil třetí Honza Frühbauer (53 bodů). Do „TOP 6“ se vešli 
Matyáš Sláma (50,5 b.), Jenda Kubát (49,5 b.) a Vojta Zvolánek (45,5 b.). Všichni dostali za snahu malou sladkou 
odměnu.                                                                                                                                              Katka Sobotková 
 

ČTENÍ POD LÍPOU 

Čtení, to nic není, ale život změní  - tak jsme nazvali celoroční projekt, jehož cílem bylo povzbudit naše školáky 
k tomu, aby trávili více času s knížkou v ruce. Nástěnka na chodbě školy se zaplňovala od září lístky, na které si 
každý čtenář vždy napsal název knížky, kterou přečetl, a jméno jejího autora. Tomu samozřejmě předcházelo 
vyprávění o přečtené knize před třídou. Na konci roku byla nástěnka plná. Pak přišlo na řadu sčítání lístků a vy-
hodnocení celého projektu. 
O nezbytnosti čtení s porozuměním velmi hezky promluvila paní profesorka Eva Hájková. Přes všechny technické 
vymoženosti a možnosti, které teď děti mají, se neobejdou bez čtení a pochopení přečteného, když chtějí uspět 
v moderní společnosti. 
O radost z množství přečtených knížek i z toho, jak děti čtou, jsme se chtěli podělit s rodiči, proto jsme je pozvali  
v podvečer 23. 6. na školní zahradu  na Čtení pod lípou. Na programu bylo čtení  básniček  od Jiřího Žáčka a Jiřího 
Havla, které si připravili  žáci 1. a 2. ročníku, lidových hádanek, ty přečetla děvčata z 3. ročníku. Následovala 
pohádka  „O  hrnečku,  který  se  nechtěl  mýt“  z knihy Zbyňka Malínského „Dům ve Sluneční ulici“ v podání žáků 
4. a 5. ročníku. Nejlepší čtenáři z každého ročníku byli odměněni diplomem.  A jaký byl čtenářský rekord? Celkem 
32 knížek přečetl Honzík Zvolánek ze 4. ročníku.  Výborně se rozečetli prvňáci a druháci. A kdo byl pomalejší, 
má možnost se zlepšit, v příštím školním roce budeme v projektu pokračovat. 
Z ankety „Proč je dobré umět číst“ vybíráme odpovědi mladších školáků z 1. a 2. ročníku: 
 protože víme, jaké bude i, když píšeme 
 dozvíme se něco nového 
 když se nudím, tak čtu knihy 
 přečteme si dopisy, noviny atd. 
 je lepší slovní zásoba 
 zlepší se nám psaní 
 máme větší IQ 
 můžeme si zkontrolovat, co jsme napsali 
 pro radost 
 až budeme chodit do práce, bude se nám to hodit 

 abychom mohli číst dětem pohádky na dobrou noc 
 protože se naučíš hodně věcí 
 budeš chytrý 
 když si chceš koupit potraviny 
 musíš si přečíst, kam jede autobus 
 čtení potřebuješ celý život 
 bez čtení byste měli nehezkou práci, protože byste 

nic nevěděli 
 abychom měli lepší život 
 přečteš si, kam jede vlak.             Dagmar Losenická 

 

CHALOUPKY 2016 

Pondělí 27. 6. - to byl den, na který jsme se těšili už od září, a to nejen kvůli blížícím se prázdninám. Vydali jsme se 
opět na Chaloupky! Letos nás čekal čtyřdenní pobyt s programem Týden lesní moudrosti. Školáci z 3. – 5. ročníku 
se naučili, jak rozdělat oheň křesadlem bez použití papíru, jak si připravit přístřešek pro přespání v přírodě, jak 
správně  zabalit  věci  do  batohu, jak  střílet z luku, jak poznat  živočichy podle pobytových znamení, zasoutěžili si 
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VČELAŘÍCI 

v orientačním běhu a získali další dovednosti. Nejlepší lukostřelci se vydali na lov srnce. Podařilo se jim ho skolit. 
Pravda, byl jen z pytloviny, ale statný kus. Najít jeho stopy v lese a neslyšně se k němu přiblížit, to byl úkol pro sku-
tečné lovce.  
Nechyběl ani  dvoudenní  „puťák“  s plnou  polní  (spacáky, karimatkami  a  vším, co  je třeba k přespání v přírodě 
a uvaření večeře). S mapou a buzolou naše dvě družstva, zelení a červení, měla dojít k určenému cíli. Tím byla 
zřícenina hradu Střeliště. Místo bylo velice pěkné. Všichni byli značně ušlí, cesta se totiž neobešla bez bloudění, 
proto jsme se rozhodli, že na Střelišti přespíme. Pak už zbývalo jen přichystat přístřešky pro případ deště, rozdělat 
oheň, uvařit večeři. Zatím se setmělo, a to byl nejlepší čas na noční hru – lovení světýlek. V lese mezi vysokými 
smrky se všichni pohybovali pomalu a tiše, aby je nezahlédli strážci a aby odnesli co nejvíce světýlek na určené 
stanoviště. A pak se táborníci uložili do spacáků, na nebi krásně svítily hvězdy, kolem poletovaly světlušky, byla 
teplá noc, všude klid, … Po náročném putování se spalo nádherně... Druhý den jsme po snídani vyrazili do Za-
šovic, kde jsme si  prohlédli  chaloupeckou farmu. Tam jsme také odložili zavazadla a nechali je převézt na Cha-
loupky. Potom jsme  se vydali zase jako dvě družstva na několikakilometrovou soutěžní trasu. Úkolem bylo 
navštívit jako první co nejvíce stanovišť. 
Za dobře splněné úkoly družstva získávala po celou dobu pobytu orlí pera, těmi si zdobila slavnostní oštěpy. 
Poslední den jsme vyhodnotili úsilí obou družstev. Nakonec jsme si vyrobili dřevěné medaile na památku a rozdali 
si vysvědčení. A po obědě hurá domů na prázdniny! Pobyt na Chaloupkách se vydařil, vrátili jsme se v pořádku. 
Oba lektoři z Chaloupek  – Tomáš a Iva  - naše školáky chválili.  
A mně nezbývá také nic jiného, než kluky i děvčata pochválit - za pěkné chování, za aktivitu, nadšení, snahu a vy-
trvalost, s jakou plnili všechny úkoly.                                                                                               Dagmar Losenická 

SOUTĚŽ „PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO“ 
Naši  žáci  se  stejně  jako  v  předcházejících  letech  zúčastnili  výtvarné  soutěže 
„Po stopách Jana Zrzavého“.  Z několika nabízených témat jsme si vybrali ilustrace 
ke dvěma z Jeníkových pohádek Jana Zrzavého, tentokrát V nebi a Kolem světa.  
U nich je daná technika provedení, protože obrázky budou použity k novému 
vydání této knížky. 
Odborného vyhodnocení soutěže se ujaly paní učitelka Jana Zabloudilová ze ZUŠ 
ve Žďáře nad  Sázavou  a  paní  učitelka  Marta Rejšková  ze ZUŠ v Krucemburku, 
za Společnost Jana Zrzavého paní Miloslava Michalová.  
V kategorii Jeníkovy pohádky se umístili naši žáci takto:   
1. Sandra Pastorová, 3. ročník  
2. Lucie Strašilová, 3. ročník  
3. Radim Pástor, 1. ročník a Josef Stehno, 5. ročník. 
Děti obdržely diplomy a výtvarné potřeby.  
Šikovným výtvarníkům blahopřejeme a těšíme se na účast v příštím ročníku 
soutěže.                                                                                        Dagmar Losenická 

 

                                               
Na pomyslný závěr školního včelařského roku jsme se 
vydali na návštěvu k panu Radoslavu Tonarovi 
z Havlíčkovy Borové, který obhospodařuje 80 včelstev, 
je chovatelem včelích matek a také výrobcem úlů. 
Po příjezdu na stanoviště jsme nejprve shlédli produ-
centa medovice – puklici smrkovou, která se letos 
přemnožila  a  nám  včelařům dopřála dostatek snůšky 
a tím pádem i dostatek medovicového medu, lidově 
řečeno „lesního medu“. 
Poté nás pan Tonar seznámil se svou metodikou 
chovu včelích matek a děti si vyzkoušely metodu 
přelarvení, která spočívá ve vyhledání čerstvě vylíhlé 
dělničí larvy a její přenesení („přelarvení“) do umělého, 
předem připraveného matečníku. 
Dále na děti čekal úkol nejtěžší – označit včelí matku 
příslušnou barvou pro letošní rok, samozřejmě místo 
včelích matek označovali trubce a to z důvodu bez-
pečnosti a také z důvodu možného úhynu včelí matky. 
Její hodnota je pro včelaře nevyčíslitelná. Tímto 
bychom se chtěli omluvit okolním včelařům, kteří nabyli dojmu, že k nim do úlu přilétla letošní značená matka. 
Protože jsme pracovali s plástvemi, tak dětem neušlo, že mimo plodu se zde nacházejí i zásoby medu a tak celá 
výuka a návštěva se posléze zvrhla v pojídání medu. Po umytí všech členů kroužku jsme se vydali k Oudoleni. 
Tímto bych chtěl poděkovat panu Radoslavu Tonarovi za příjemné odpoledne a všem členům našeho včelařského 
kroužku přeji krásné prázdniny plné dobrodružství.                                                             Za VKM David Bačkovský 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

 
 

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ V DÁLKOVÉ DOPRAVĚ VODY 
Dne 11. 6. proběhlo v naší obci námětové cvičení v dálkové dopravě 
vody. 
Akce se zúčastnilo 7 zásahových jednotek - Jitkov, Slavětín, Cibotín, 
Havlíčkova Borová, Česká Bělá, Kojetín a Oudoleň.  
Doprava vody byla vedena z místního "Mlynářského rybníka" přes 
areál zemědělského družstva. Cílem bylo vyzkoušet si dopravu vody 
na delší vzdálenost.  
Podařilo se překonat vzdálenost cca 600 m. Všechny jednotky se 
svými stříkačkami obstály na výbornou. "Oheň“ u sušky byl úspěšně 
uhašen.                                                        Karel Kubát, SDH Oudoleň  
 

 
 

ORIENTAČNÍ BĚH 
TJ Sokol Oudoleň uspořádal v sobotu 25. 6. orientační běh konaný u příle-
žitosti Dne dětí. Zázemím pro letošní soutěžní odpoledne byla Chaloupka, 
kde jsme se sešli v 13.30 hodin. Všichni soutěžící se nahlásili a mohl 
vypuknout boj o vítězství. Děti byly rozděleny podle věku do tří kategorií, kdy 
ty nejmenší soutěžily v doprovodu rodičů. Po celou dobu bylo k dispozici 
osvěžující občerstvení v podobě melounů, banánů a samozřejmě také pití. 
Po zdárném návratu a splnění všech úkolů si mohli všichni doplnit síly a po-
silnit se výbornými buřty z udírny. Pak již soutěžící netrpělivě čekali na vý-
sledky. Vyhlášení výsledků soutěžního odpoledne se neobešlo bez velkého 
potlesku nejlépe umístěným. Odměna však čekala nejen na vítěze, ale i na ostatní zúčastněné. Doufáme, že se  
všem takto strávené odpoledne líbilo a těšíme se na další rok.  
Tímto bychom také rádi poděkovali všem, kteří se jakkoliv podíleli na pořádání a organizaci!      Tereza Ondráčková 
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PLÁNOVANÉ AKCE 
  6. 8. 2016 Volejbalový turnaj TJ Sokol Oudoleň 

10. 9. 2016 Podoubravský víceboj Obec Oudoleň 

KULTURA A INZERCE 

 

                     ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

                     V měsíci červenci oslaví výročí narození: 
                       Luboš Hájek, Oudoleň 22 
 

                                   BLAHOPŘEJEME! 
                                                          

            

 

 

VZPOMÍNKA 

Dne 13. 7. by se dožil 90. let 

Ing. Zdeněk Pátek, rodák z Oudoleně. 
 

                Vzpomíná rodina Pátkova a příbuzenstvo 
                                           

 
 

 
                                     
                                                          

            

 

 

INZERCE:            Do nových prostor penzionu v Oudoleni hledáme   PANÍ NA ÚKLID 
Náplň práce: úklid penzionu                                                      Plat: hodinová mzda 60 Kč/hodina 
Vhodné pro aktivního důchodce nebo na MD                        Pracovní doba:    PO-STŘ-PA    9:00-14.00   
 

Kontakt:   Karel Hájek, č. tel.: 739 274 167 

            
                                                          

            

 

        VÍTÁME MIMINKO 
 

             Vítáme mezi námi  

         Kamilu Janáčkovou,  
       která se narodila 8. 7. 2016 
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