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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE

22. 4. 2010

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- navržený program zasedání. Hlasování: pro: 8, proti:
0, zdržel se: 0
- záměr koupi pozemku p. č. k. (PK) 672 o výměře
2
1220 m v k. ú. Oudoleň. Hlasování: pro: 8, proti: 0,
zdržel se: 0.
- projektovou dokumentaci akce: Opatření pro snížení
objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu
obce Oudoleň vyhotovenou projektantkou firmy
Ekomonitor ing. Stanislavou Pitrovou. Zastupitelstvo
obce požádá firmu Ekomonitor o vyřízení stavebního
povolení a rozdělení zakázky z důvodu čerpání
dotací. Zároveň bude firma požádána o vyhotovení
rozpočtu na podzemní nádrže. Hlasování: pro: 8,
proti: 0, zdržel se: 0.
- záměr prodeje majetku obce č. 1/2010 v k. ú.
Oudoleň: části pozemku p. č. 658 o výměře asi 105
2
2
m , PK 664 o výměře asi 37 m , PK 667 o výměře
2
2
asi 61 m , PK 678 o výměře asi 5 m z důvodu
realizace stavby „II/351, II/350, III/3507 Polná –

-

Místní organizace KDÚ-ČSL Oudoleň
Vás zve u příležitosti

65. výročí ukončení
2. světové války
-

k uctění památky obětí
-

v sobotu 8. května 2010 v 15:00 hodin
u pomníku padlých z 2. světové války
u ZŠ a MŠ Oudoleň

Slavětín, 1. stavba“. Hlasování: pro: 8, proti: 0,
zdržel se: 0.
záměr směny pozemků č. 1/2010 mezi podílnickými
obcemi a LDO Přibyslav. Hlasování: pro: 8, proti: 0,
zdržel se: 0.
přihlásit naši obec do soutěže Vesnice roku 2010.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.
vyčištění struhy k čp. 44 a k čp. 42 u místní
komunikace. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.
objednat
v měsíci
květnu
kontejner
na
velkoobjemový odpad. Hlasování: pro: 9, proti: 0,
zdržel se: 0.
dokončení oplocení u hřiště ZŠ a MŠ Oudoleň.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.
uspořádat Posezení s důchodci v pátek 10. září
2010 v místním pohostinství s harmonikářem.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.
kontaktovat p. Jaroslava Holase se žádostí o
dokončení tří průtočných tůní na pozemku p. č.
641/3 v k. ú. Oudoleň.
Dle sdělení Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Havlíčkův
Brod, byla tato akce ze strany Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR formálně uzavřena v září 2006.
Drobné úpravy s cílem optimalizace biotopu pro
střevli potoční přislíbil Agentuře ochrany přírody a
krajiny ČR provést zhotovitel akce p. Jaroslav Holas.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
brigádu na pletí veřejného prostranství před
kulturním domem dne 19. 5. 2010 od 17:00 hodin.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.
opětovně upozornit na stížnosti na volné pobíhání
psů v obci a na umisťování materiálu na veřejné
prostranství bez oznámení a placení poplatku za
využívání veřejného prostranství. Hlasování: pro: 8,
proti: 0, zdržel se: 0.

Zastupitelstvo obce projednalo:
- dotaz, zda byl podán návrh na zpětné vymezení
ploch pro výstavbu fotovoltaických elektráren
v územním plánu obce Oudoleň. Žádost o zpětné
vymezení ploch pro výstavbu fotovoltaických
elektráren byla zastupitelstvem obce již projednána
a územní plán obce byl schválen bez vymezení
ploch pro výstavbu fotovoltaických elektráren
z důvodu negativního vyjádření odboru životního
prostředí.

Program:
Česká státní hymna
Litanie k svatým ochráncům naší vlasti
Projev zástupce obce
Modlitba a přímluvy za zemřelé
Položení kytice
Svatováclavský chorál „Svatý Václave“
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Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
-

-

-

se záměrem prodeje majetku obce č. 2/2010 v k. ú.
Oudoleň – část pozemku PK 166/6 a PK 166/7
z důvodu stavby rodinného domu.
s informacemi k volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve dnech 28. – 29. května 2010.

-

-

OZNÁMENÍ
o době a místě konání
voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

-

Starosta Obce Oudoleň podle § 15 odst. 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů oznamuje:

-

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se uskuteční v pátek 28. 5. 2010 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a v sobotu 29. 5. 2010 od 8:00
hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost v zasedací místnosti v I. patře
Kulturního domu v Oudoleni.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

-

-

se stavebním povolením pro stavbu: stavební
úpravy zemědělské stavby se vznikem stavby pro
výrobu a skladování – zámečnické dílny u rodinného
domu čp. 7 v Oudoleni.
s obsahem Fóra Zdravého kraje Vysočina –
dotazník: „10P – desatero největších problémů
kraje“.
s průběhem jednání s firmou Chládek a Tintěra
Havlíčkův Brod a. s., týkající se reklamace střechy u
základní školy a hasičské klubovny. Reklamace u
školy byla uznána a bude do 14 dnů provedena.
se Zápisem z jednání představenstva LDO Přibyslav
dne 26. 3. 2010.
s pozvánkou na Valnou hromadu Svazku obcí
Podoubraví dne 5. 5. 2010.
s Výzvou červen 2010, která obsahuje základní
charakteristiku a podmínky pro získání dotace EU
pro podnikatele v obci do 2 000 obyvatel. Podpora je
zaměřena na rozvoj aktivit v rámci rozvoje
venkovské
ekonomiky
směrem
k činnostem
v cestovním ruchu.
s Nařízením
vlády
o
podmínkách
požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv.
s nabídkou programu ADIVADLA Havlíčkův Brod.
s příspěvkem hejtmana kraje do obecních periodik.
s návrhem stolního kalendáře Podoubravím 2011 od
Miloslava Vaňka, Chotěboř.
s nabídkou firmy INTECON spol. s. r. o., která se
zabývá výrobou obytných kontejnerů.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- žádost o zpevnění cesty na pozemku PK 648/45 a p.
č. 648/44 v k. ú. Oudoleň nad čp. 114. Tato
komunikace nebude v současné době obcí
opravena
z důvodu
nedostatku
finančních
prostředků a z důvodu, že není používána obyvateli
obce a ani jako přístupová komunikace k čp. 114.
Na vlastní náklady je možné tuto cestu opravit.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 20. 5. 2010 od 19:00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Ve dnech 14. – 16. 5. 2010 bude za kulturní dům umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
Do tohoto kontejneru můžete ukládat např. starý nábytek, podlahovou krytinu, sanitární materiál, staré
boty. Upozorňujeme, že tento kontejner není určen na nebezpečný odpad nebo elektrozařízení.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Ve středu 19. 5. 2010 od 16:00 do 16:15 hodin proběhne u montované haly v dolní části
obce svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení.
Mezi nebezpečný odpad a elektroodpad patří: baterie, akumulátory, lepidla a pryskyřice, odmašťovací
přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, zahradní
chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, lednice, televize, PC, el. hračky, videa a
DVD přehrávače, rádia, kazetové magnetofony, gramofony, Hi-Fi věže, reproduktory, notebooky,
monitory, telefony, tiskárny, apod.
Tento svoz není určen na odvoz velkoobjemových odpadů.
Termíny svozů jsou firmou organizovány v odpoledních hodinách tak, aby měli občané možnost ve
stanovenou dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla. Prosíme tedy občany, aby přivezli
svůj odpad ve stanovenou hodinu a neukládali ho u montované haly dopředu.
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BRIGÁDA NA PLETÍ ZÁHONŮ
Zastupitelstvo obce vyhlašuje na středu 19. 5. 2010 od 17:00 hodin brigádu na pletí veřejného
prostranství před kulturním domem.
VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ A UKLÁDÁNÍ MATERIÁLU NA VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo obce opětovně upozorňuje na stížnosti na volné pobíhání psů v obci a na umisťování
materiálu na veřejné prostranství bez oznámení a placení poplatku za využívání veřejného prostranství.
SLOVO STAROSTY OBCE:
Vážení spoluobčané, snad nám již opravdu začalo jaro, a když projíždíte nebo procházíte naší vesnicí a
vše se zelená, tak snad sdílíme stejný názor, že naše obec vypadá vcelku dobře. I proto jsme se rozhodli a
přihlásili jsme se do soutěže Vesnice roku 2010. Bylo nutno podat přihlášku, zaplatit poplatek ve výši 2
Kč na jednoho obyvatele a napsat několik stránek povídání, se kterým by bylo dobré se seznámit. Bude
vyvěšeno na desce obecního úřadu, což se běžně dělá s podobnými materiály. Přečíst proto, že naši obec
navštíví z důvodu tohoto přihlášení se do soutěže ,,hodnotící komisaři“, kteří s Vámi budou zajisté při
náhodném setkání hovořit. Do uvedeného dotazníku jsme napsali věci a údaje podle skutečnosti, takže by
bylo dobré je podobně podle skutečnosti prezentovat.
Jinak koncem května, tj. 28. - 29. 5. 2010, jak jistě všichni víte, se v naší republice budou konat volby
do poslanecké sněmovny. Je to zvláštní, nebo já mám alespoň takový pocit, že když jsme dříve museli
k volbám chodit, tak jsme jasně věděli, koho budeme a musíme volit. Dnes k volbám nemusíme, ale
můžeme. Je to naše výsostní právo a alespoň já mám někdy pocit, že nevíme, koho volit máme. To i
přesto, že můžeme vybírat ze šestnácti volebních stran. Tak možná právě proto to nevíme? Ale pakliže
k volbám nepůjdeme a říkáme si, že jsme malá obec a že volby v naší republice nemůžeme ovlivnit …?
Tak když k nim opravdu nepůjdeme, tak je vážně neovlivníme a to je jistě škoda a jedna z mála
příležitostí, kdy nevyužíváme svá práva.
V případě, že by se nám podařilo umístit se v již zmíněné soutěži Vesnice roku, tak bychom mohli získat
nějaké peníze pro obec. No a pakliže by se nám v naší České republice podařilo v květnových volbách
zvolit ty správné strany a lidi (snad ještě existují a jsou), tak bychom mohli získat i něco víc než tolik
potřebné peníze.
Přeji Vám hodně zdraví a radosti z nejkrásnějšího ročního období roku a musíme doufat, že nám občas
třeba i něco vyjde a že se nám v soukromí i v obci třeba občas i něco povede. Děkuji.
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:

Augustin Václav
starosta obce

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na

POUŤOVÉ POSEZENÍ PŘED KULTURNÍM DOMEM
v sobotu 12. června 2010 od 20:00 hodin.
Předtančení: vystoupení kroužku tanečního aerobiku z místní školy.
Hudba p. Bílek Aleš

Občerstvení zajištěno

Vstupné dobrovolné

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

a dále na

PŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU KOLÁČŮ
v sobotu 12. června 2010 od 19:30 hodin před kulturním domem.
Stejně jako vloni i letos máte možnost předvést tentokrát své zaručeně
nejlepší a osvědčené koláče a také můžete ochutnat ty sousedovy.
Těšíme se na Vaši účast.
Koláče mohou být opětovně: sladké, slané, masové....
Koláče i s receptem doneste v sobotu 12. 6. ke kulturnímu domu
v době od 19:00 do 19:30 hodin.
Každý účastník bude odměněn drobnou pozorností.
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Slovo hejtmana

na našem úřadě dvě rozsáhlé soutěže s touto
tématikou.
Soutěž „S Vysočinou do Evropy“ pro studenty
středních škol probíhala už od listopadu 2009 a
vyvrcholila velkým finále v sídle kraje Vysočina. Toho
se zúčastnilo 32 nejúspěšnějších soutěžících
z dlouhodobé části. Deset nejlepších v užším finále
nevystačilo pouze s vědomostmi, soutěžící museli
představit svoji kreativní prezentaci připravenou
v angličtině na téma, jak vidí kraj Vysočina.
Nejlepších výsledků dosáhli studenti Gymnázia
Třebíč, tři nejlepší z nich odjedou díky sponzorům na
14denní jazykový pobyt do Velké Británie.
Své znalosti měli možnost prokázat prostřednictvím
soutěže „Poznej Vysočinu“ i žáci jednatřiceti
základních škol. Ve všech koutech Vysočiny
absolvovali první nominační kolo soutěže ve svých
domovských školách. Zástupci každé školy pak také
bojovali o celkové vítězství ve finále v Jihlavě. Na
špici se umístili žáci z Havlíčkova Brodu. Čtyřicítka
nejlepších z této soutěže se za odměnu koncem
dubna podívala na dva dny do Prahy. Navštívili
divadelní představení, prohlédli si budovu senátu a
poslanecké sněmovny i areál Pražského hradu.
Obě soutěže ukázaly zájem mladých lidí o svůj kraj i
jejich nemalé vědomosti. Určitě byly i motivací pro
mnoho dalších. Budeme v organizování těchto
soutěží pokračovat. Doufám, že se stejně pestrými a
zajímavými způsoby poznávání svého okolí se budou
mladí lidé setkávat i při běžné výuce ve svých
školách. Vztah ke kraji a touha sám něco udělat pro
jeho další rozvoj se totiž logicky formují už v raném
věku. Poznání barev a nuancí různých stránek jeho
historie
a
současnosti
jsou
tedy
logicky
předpokladem
pro
naplnění
tohoto
vztahu
konkrétními činy.
Toto pochopitelně neplatí jen pro mladé lidi. Každý
z nás má svůj podíl na tom, jak se nám na Vysočině
žije a jak to tu bude vypadat v budoucnosti.
Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Setkání radních kraje s Martinou Sáblíkovou a jejím
trenérem Petrem Novákem mě znovu potěšilo
připomenutím skutečnosti, jací skvělí lidé nám na
Vysočině vyrůstají. Konečně jsem Martině mohl
osobně předat do její sbírky skleněnou medaili kraje
Vysočina. Tu jí krajské zastupitelstvo už loni udělilo
za zásluhy o popularizaci našeho kraje. Od té doby
přidala do své sbírky další medaile – i ty nejcennější
zlaté olympijské. Přesvědčil jsem se, že ani
neutuchající zájem médií a veřejnosti Martinu
nezměnily. Přes dnes už celosvětovou slávu je
Martina stále stejně prostě sympatická a přirozená.
Troufnu si říci, že ty obrovské úspěchy mají kořeny
právě ve skromných podmínkách, jimiž se musela
probojovávat. Tak tomu nakonec bylo i u dalších
hvězd z Vysočiny – světové rekordmanky Jarmily
Kratochvílové, skvělého horolezce Radka Jaroše,
mistra světa a čerstvého medailisty z olympiády
Martina Koukala a dalších.
My starší jsme hrdí na úspěchy lidí z Vysočiny a
většinou máme i silný vztah k tomuto kraji. Ale je tak
tomu i u mladé generace, vnímají dnešní mladí své
kořeny, znají svou rodnou končinu? Nebo je lákají jen
cizokrajné dálky a o svůj region se příliš nezajímají?
Abychom si ověřili, jak na tom jsou, a zároveň
podnítili touhu poznávat svůj kraj, jeho historii,
přírodu, kulturu a významné osobnosti, připravili jsme

POSEZENÍ
S HARMONIKÁŘEM
Místní pohostinství v Kulturním
domě v Oudoleni všechny srdečně zve
v pátek 21. května 2010
od 20:00 hodin na
POSEZENÍ S HARMONIKÁŘEM
p. Frühbauerem Janem.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V dubnu mateřská škola pracovala s projektem „dopravní prostředky“. Děti vytvářely domy a dopravní
prostředky z krabic, kreslily dopravní značky a plnily pracovní listy s dopravní tématikou. Projekt zakončila
v úterý 4. 5. 2010 návštěva zaměstnanců BESIPU, kteří si připravili pro děti dopravní hřiště a návštěva
Policie ČR v Chotěboři ve čtvrtek 6. 5. 2010.
pí Pavla Váňová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BESEDA s „budoucím záchranářem“
Dne 12. 4. navštívil naši základní školu „budoucí záchranář“,
student Univerzity Pardubice, pan Milan Chvojka a seznámil děti
v rámci přírodovědy a prvouky se zásadami poskytování první
pomoci (šok, resuscitace, důležitá telefonní čísla, krvácení,
popáleniny, úžeh, klíště,…) Děti si pak prakticky vyzkoušely
„stabilizovanou polohu“. Připomenul jim také nutnost dodržovat
hygienické návyky, upozornil je zejména na nebezpečí žloutenky.
Také sdělil dětem zajímavou adresu z internetu (www.zachranny-kruh.cz), kterou jsme potom v rámci
družiny navštívili a dozvěděli se další novinky o poskytování první pomoci.
Kateřina Sobotková
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Dopravní hřiště
V základní škole jsme dopravní výchovu ukončili v úterý
4. 5. Děti si prověřily získané znalosti v testech a praktické
dovednosti vyzkoušely na dopravním hřišti.
 Dne 4. 5. v úterý k nám přijela paní a pán od BESIPU.
Napřed nám dali test. Test jsem napsal bez chyb.
Horší bylo dopravní hřiště, tam jsem hodně chyboval.
Pán mi takovou hůlkou ťukal na přilbu. Ale nakonec
jsem řidičák dostal. (Matěj B., IV. tř.)
 Dne 4. 5. u nás byla paní s pánem od BESIPU. Nejdřív
nám paní rozdala testy. Já jsem měl 3 chyby. Pak jsme
se nasvačili a šli jsme k poště, kde bylo vyznačeno
hřiště se značkami. Když jsme dojezdili, tak nám paní



rozdala řidičské průkazy. Nejvíc se mi líbilo, jak pán dělal
policajta. (Jakub O., IV. tř.)
Dne 4. května k nám přijeli manželé Jelínkovi od BESIPU.
Nejdřív nám paní vysvětlila testy a pak jsme je psali, měla jsem
jednu chybu. Druháci psali s námi (Martin měl šest chyb).
Když jsme to napsali, šli jsme si pro kola. Potom jsme šli
k hasičárně, tam měl pan Jelínek připravené hřiště. Nejdříve
jsme si ho prošli, potom jsme jezdili, nejdříve my (4. a 5. třída),
potom jezdila 3., 2. a 1. třída. Potom jezdila školka. Já jsem
jezdila s Matyáškem. Potom školka odešla a ještě jsme jezdili.
Moc se mně to líbilo. (Katka A. V. tř.)

A co nás čeká tento měsíc?
 Ve čtvrtek 6. 5. 2010 navštíví žáci mateřské i základní školy Policii ČR v Chotěboři.
 Ve čtvrtek 13. 5. 2010 budou někteří žáci reprezentovat naši základní školu na Dopravní soutěži mladých
cyklistů v Havlíčkově Brodě.
 Ve čtvrtek 20. 5. 2010 navštíví děti z mateřské školy Kino v Krucemburku.
 V úterý 25. 5. 2010 se nebudou z provozních důvodů vařit obědy ve školní kuchyni.

STOLNÍ TENIS
Sezona 2009-2010 je za námi. Téměř celou sezonu jsme
v 1. třídě postrádali Jirku Voldána, který odjel do Kosova na
vojenskou misi a tak bylo nutné doplnit sestavu. Zastoupení
jsme našli v Miloši Řezníčkovi, který přišel z Hlinska a to na
jednu sezonu. Přesto, že všichni hráli naplno, nepodařilo se
1. třídu udržet. Co se týče 2. třídy, tam bylo vše jinak. Vždyť
jsme bojovali o postup do 1. třídy, ale nevyšel nám jeden
zápas, a bylo po naději. Na hodnotící schůzi jsme se
dohodli, že se dalšího ročníku opět zúčastníme v počtu dvou
družstev, protože tři hráči odchází do jiného oddílu. Další
významnou událostí byly narozeniny Miloše Řezníčka, který
je samozřejmě na této schůzi oslavil. Závěrem bych chtěl
poděkovat Obecnímu úřadu v Oudoleni, TJ Sokol Oudoleň,
panu Ondráčkovi a všem, kteří nám v tomto sportu
pomáhají.
Za oddíl Sláma Zdeněk

SDH OUDOLEŇ
Aktuální soutěže mladých hasičů, aneb kam pojedeme?
Protože již vypuklo jaro, opět jsme začali nacvičovat na hru Plamen. Čekají nás disciplíny: 4x60 m, štafeta
požárních dvojic a samozřejmě požární útok. V případě postupu na okresní kolo (z obvodového kola postupují
dvě družstva mladších a dvě družstva starších) přibývá starším štafeta CTIF a požární útok CTIF. Mladí hasiči
z Oudoleně mají 1 družstvo mladších a 1 družstvo starších.
Kdy a kam na soutěž?
Obvodové kolo pro sbory mladých hasičů z Oudoleně, Havlíčkovy Borové, Přibyslavi, Dobré,
Dlouhé Vsi, Sobíňova a Krucemburku se bude konat v neděli 16. května na hřišti
v Sobíňově, začátek v 9:00 hodin. V případě postupu se okresní kolo bude konat
Eva Rosická
v Havlíčkově Brodě na cvičišti „Dukla“ dne 22. května 2010.
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Okrsková hasičská soutěž
V sobotu 29. 5. 2010 se koná okrsková hasičská soutěž v Cibotíně. Nástup je v 12:30 hodin u
hasičské zbrojnice.

Ochotnický spolek JenTak a SDH Oudoleň
si Vás dovolují zvát na veselohru o třech jednáních

Na letním bytě
Hráti ji budeme v sobotu 8. května 2010 v KD v Oudoleni.
Paní Kapičková, majitelka domu s mezipatrem, má dvě dcery na vdávání, ale nedaří se jí sehnat ženichy. Jedou
na letní byt, kde, jak doufá, budou muži méně ostražití. Výběr by tu byl: poštovní rada, doktor, ministerský
úředník… jen aby si nevšimli, že jim chce navléci chomout!
Hrají:

Marie Kapičková, majitelka domu....................
Isidor Kapička, její muž....................................
Týny, Míny, její dcery.......................................
Eusebius Vostrý, poštovní rada.......................
profesor Havelka.............................................
Berta, jeho žena.................... .....................
Česalová, vdova po presidentovi kr. soudu....
Dr. Česal, ministerský úředník, její syn...........
Červinka, hostinský........................................
Franc, podomek ................. .........................
Panská Česalové ...........................................
Nápověda.......................................................

Klárka Vencová
Milan Krčál
Maruška Nevolová a Péťa Macounová
Dáda Hamerníková
Pepa Nevole
Janča Strnadová
Hanka Tonarová
Mirek Hospodka
Jirka Kolouch
Jirka Kolouch
Maruška Veselá
Káťa Sobotková, Hanka Půžová

Vstupné dobrovolné
=====================================================================

Divadelnímu představení předcházet budou prodejní výstava keramiky
pí Lenky Sedlákové a částečně prodejní výstava patchworku.
Výstavy je možné shlédnout od 17.00 hodin.
Samotný divadelní „kus“ od 18.00 hodin.
Těšíme se na všechny maminky a budeme rádi,
když i tatínkové se přijdou zasmáti.

SDH Oudoleň také připravuje

Dětský den
v sobotu 5. 6. 2010 od 14 h. A co Vás čeká?
Zábavné odpoledne v kulturním domě. Soutěže, karaoke,
diskotéka. Venku čtyřkolky a ukázka zásahu
profesionálních hasičů z Chotěboře.
Hudebně zábavný večer pro všechny generace. Půlnoční
překvapení – rockový host. Muzika na přání…..
Vstupné dobrovolné na obě akce.
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