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Zastupitelstvo obce schvaluje:  
- navržený program zasedání. 
- upozornit společnost Havlíčkova Borová a.s. na již 

schválený uzemní plán obce, s tím, že se v
územním plánu uvažuje s trvale zatravn
plochami okolo obce. Hlasování: pro: 9, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

- nabídku firmy Chládek a Tintěra a.s. Havlí
na akci: Oprava místní komunikace, cenová nabídka 
činí: 343 967,60 Kč. Na tuto akci byla obci schválena 
dotace z Programu obnovy venkova Vyso
ve výši 134 tis. Kč. Firma bude požádána o zaslání 
smlouvy o dílo. Hlasování: pro:9, proti: 0, zdržel se: 0. 

- žádost o povolení svodu dešťové vody od 
příkopu. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.

- Smlouvu o dílo č. 2009040/O sjednanou se 
společností   APPRO AGRO s.r.o. Hradec Králové. 
Předmětem smlouvy je zpracování kompletní žádosti 
o finanční pomoc z Evropského země
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AKTUÁLNÍ  INFORMACE 
     

VVVV    OOOO    DDDD    NNNN    ÉÉÉÉ    
            Ve dnech 14. – 18. září 2009 se bude na obecním úřadě vybírat vodné.  

Vodné činí 15,- Kč/m3. 
Vodné je možné platit přes účet, v tom případě je nutné zjistit si (osobně, telefonicky, e-mailem) 

na obecním úřadě částku.  
Číslo účtu je: 102703292/0300, variabilní symbol: 2310+čp. (např. 23102 u čp. 2). 

Školní  rok  2009/2010  bude  
zahájen v úterý 1. září 2009. 
  
Zastupitelstvo  obce  Oudoleň   
přeje     prvňáčkům     a   všem  
žákům základní školy mnoho 
úspěchů    ve    školním    roce  
2009/2010. 

- žádost o připojení čp. 119 na obecní vodovod. 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

- rozpočtové změny č. 3/2009. Hlasování: pro: 9, proti: 
0, zdržel se: 0. 

- příspěvek ve výši 1 000,- Kč na Turnaj v tenisu o 
pohár starosty. Vyhlášení výsledků bude 30. září 
2009. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

- zaslat na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, 
Havlíčkův Brod žádost o dokončení tří průtočných 
tůní na pozemku p. č. 641/3 v k. ú. Oudoleň,  jenž 
realizoval p. Holas.  Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel 
se: 0. 

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:  
- s průběhem veřejného projednání návrhu územního 

plánu Oudoleň dne 11. 8. 2009. Veřejného projednání 
se zúčastnili zástupci Městského úřadu Chotěboř, 
zástupci firmy Ateliér AURUM s. r. o., Pardubice a 
zástupci obce.  

- s návrhem provedení propusti nad obcí, kterou bude 
realizovat Krajská správa a údržba silnic, územní 
pracoviště Chotěboř.  

- s jednáním, týkající se přeložky silnice I/34 Česká 
Bělá - Ždírec n/D. Na tomto jednání byla schválena 
varianta, s kterou zastupitelstvo obce souhlasí. 

- s nabídkou na úsporné zářivky pro veřejné osvětlení 
a pro veřejné budovy.  

- s nabídkou firmy Miss Cosmetic na sponzoring na 

sportovních a kulturních akcích.  
- s laboratorními rozbory vody z obecního vodovodu. 
- s pozvánkou na jednání s Krajskou správou a 

údržbou silnic Havlíčkův Brod.  
- se zápisem ze schůze správní rady společnosti 

Havlíčkův kraj o. p. s. 
- s informacemi, týkající se koncepce: "Plán oblasti 

povodí Horního a středního Labe". 
- s informacemi, týkající se zřizování adres pro 

doručování.  
- a projednalo dosud neuhrazenou pohledávku. 
- se zamítavým stanoviskem Krajského úřadu kraje 

Vysočina, Jihlava k žádosti obce o dotaci z 
grantového programu: „Naše školka“.  

- se žádostí Krajského úřade kraje Vysočina o zaslání 
úplného spisového materiálu k žádosti o pokácení 
lípy za čp. 19. 

- se žádostí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace, Jihlava o pokácení 17 ks 
jeřábů, s obvodem ve výši 130 cm 95 cm na pozemku 
p. č. 729/1.  

Zastupitelstvo obce ukládá:  
- projednat žádost o pokácení 3 stromů u potoka před 
čp. 88 a 72, přímo na místě samém. Období 
vegetačního klidu, tj. doba vhodná na kácení stromů, 
je od 1. 10. do 31. 3.  

- požádat zájemce o odkoupení části obecního 
pozemku p. č. 383/3 dle přiloženého geometrického 
plánu (záměr prodeje obce č. 4/2009) o vytýčení 
hranice, poté zastupitelstvo zváží situaci ohledně 
vyhrnování sněhu a žádost bude projednána na 
příštím zasedání. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel 
se: 0. Zájemce žádá o odkoupení pozemku z důvodu 
zachování linie plotu k části pozemku p. č. 363/1. Na 
tomto pozemku je umístěn sloupek el. přípojky pro 
rodinné domy, v oplocení by byla zbudována branka 
pro volný přistup k tomuto sloupku. 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další  zasedání  Zastupitelstva  obce  Oudoleň  se bude  konat  ve   čtvrtek  24. září  2009  od 19:00  hodin 
v zasedací místnosti  obecního úřadu.   

INFORMACE PRO POLITICKÉ STRANY, POLITCKÁ HNUTÍ A KOALICE PRO VOLBY 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 
Převzetí seznamu členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky delegovaných politickými stranami, politickými hnutími a koalicemi je možné 
provést v sobotu 19. září 2009 na adrese Oudoleň čp. 117 u starosty obce. 

TURNAJ V TENISU O POHÁR STAROSTY 
V současné době probíhají jednotlivé zápasy účastníků Turnaje v tenisu o pohár starosty. Vyhlášení výsledků se 
uskuteční 30. září 2009. 
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KRAJSKÝ ÚŘAD 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s  ob ecním ú řadem vyhlašuje  
 

na sobotu 12. zá ří 2009 v dob ě od 9:00 do 10:00 hodin 
v hasi čské klubovn ě 

H U M A N I T Á R N Í H U M A N I T Á R N Í H U M A N I T Á R N Í H U M A N I T Á R N Í         SSSS    B Í R KB Í R KB Í R KB Í R K    UUUU    
 

� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/. 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m2) 
� Domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené. 
� Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. 
� Obuv – veškerou neporušenou. 

 
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:   elektrospotřebiče, ledničky, televize, lyže, dětské  
                                                                           kočárky, nábytek, počítače, jízdní kola, matrace,              
                                                                           koberce, znečištěný a vlhký textil 

     Tyto věci  se  transportem znehodnotí . 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytl ů či krabic, aby se nepoškodily transportem.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
 

PODOUBRAVSKÝ  VÍCEBOJ 
V sobotu 29. srpna 2009 se od 13.00 hodin se koná v Uhelné Příbrami Podoubravský víceboj 2009. Disciplíny: 
džberovka – nástřik na terč na čas, chůdy – na čas, koloběžka pro tři, tenisová pálka a míčky – trefování do 
košů,  člun, loďka – obeplutí mety na rybníku, skok do písku – do dálky. 

KALENDÁŘ NA ROK 2009 - KRAJEM ŘEKY DOUBRAVY 
Na obecním úřadě je možné zakoupit kalendář na rok 2009 KRAJEM ŘEKY DOUBRAVY vydaný Svazkem obcí 
Podoubraví. Cena je 85,- Kč/ks. 

 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                     

Václav Augustin                         
                                                                                                             starosta obce 

Nový školní rok 2009/2010 
Prázdniny jsou už téměř pryč a na dveře klepe nový školní rok 2009/2010. Na všechny školáky se těšíme   

v úterý 1. září v 8:00 hodin v naší škole. Vezměte si s sebou přezůvky a psací potřeby. 
Prvňáčci si vezmou hned první den aktovky. 
Zahájení bude probíhat do 9:00 hodin. Provoz školní družiny je zajištěn. 
A aby se měli školáci na co těšit, uvádíme přehled prázdnin ve školním roce 2009/2010: 

                                                                                                                        Vaše paní učitelky v ZŠ Oudoleň 

Slovo hejtmana - srpen 
Léto na Vysočině bývá spojeno s využíváním 
nepřeberných možností naší přírody. V našich mírných 
kopečcích, v prostorných lesích, u příjemných rybníků 
nacházíme my domorodci i návštěvníci z jiných krajů a 
zemí místa pro relaxaci a odpočinek po celoročním 
shonu. Pro koupání, cykloturistiku i klasické pěší túry 

s doprovodem šumění stromů a vnímáním úžasných 
přírodních krás.  
Letos nám ovšem příroda zase ukázala, kdo je tady 
pánem. Zatímco některé roky hledíváme k obloze a 
čekáme na tolik potřebnou vláhu, letos jsme zvláště 
začátkem léta měli zcela jiné pocity. Snad už to přestane! 
A nové a nové přívaly deště se zase hrnuly. A pro mnoho 

Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2009 Jarní prázdniny 8. – 14. 2. 2010 

Vánoční prázdniny 23. 12. 2009 – 3. 1. 2010 Velikonoční prázdniny 1. –  5. 4. 2010 

Pololetní prázdniny 29. 1. 2010 Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2010 
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Zprávy ze Základní školy Havlíčkova Borová 
Vážení rodiče a mílí žáci, spoluobčané, 
v červnu letošního roku byla zahájena akce „Rekonstrukce střechy a krovů budovy ZŠ Havlíčkova Borová“. Jak 
probíhaly práce, jste měli možnost všichni sledovat na vlastní oči. Firma Tost.cz postupovala podle 
předpokládaného časového harmonogramu. Dnes, týden před kolaudací, můžeme konstatovat, že firma dodržela 
vše to, co bylo napsáno ve Smlouvě o dílo, zhruba se čtrnáctidenním opožděním.  
Jenomže, jak už to tak bývá – není v životě všechno tak, jak bychom si přáli - tedy podle časového harmonogramu. 
Během stavebních prací se vyskytly nepředvídané situace. Co určitě neovlivníme a těžko lze naplánovat, je počasí. 
Červencové přívalové deště zpozdily nejenom postup prací, ale zasáhly do celé staré budovy. I když firma 
zaplachtovala odkryté patro, voda si cestu našla. Promočila celou budovu až do přízemí. Zaměstnanci školy a 
někteří Borováci pomáhali s odstraňováním vody, aby vzniklé škody byly co nejmenší. Ale proti tak silnému živlu 
bylo veškeré  lidské úsilí jen malou protiváhou. Nyní to v budově vypadá tak, že se topí, větrá, vysouší, zedničí, 
maluje, zkrátka, všichni se snaží o to, aby škola byla v září provozu schopná. V našich silách je opravdu jen to, co 
dokáží obyčejní smrtelníci. Příští čtvrtek proběhne kolaudace, při které se budou ke stavbě vyjadřovat jednotlivé 
instituce: stavební úřad, hasiči, hygiena atd. Je před námi týden, který ukáže, co všechno do 3. září zvládneme. 
Může se stát, že hygiena nepovolí výuku v části staré budovy a budeme muset tedy najít jiné řešení. Ředitel školy 
s ostatními pedagogy předběžně typují náhradní prostory, v kterých by se mohlo případně vyučovat. Nabízí se 
např. klubovna v hasičské zbrojnici, velká zasedací místnost na úřadu městyse, klubovna v Lukšově  chalupě atd. 
Nechceme šířit paniku a pořád ještě doufáme, že se za týden hodně věcí dá do původního stavu.    
A teď tedy to hlavní: 
Zahájení školního roku 2009/2010 bude 7. zá ří 2009 v 7.15 hodin ve škole! 
Omlouváme se všem rodičům, kterým prodloužení prázdnin zkomplikovalo život. Věříme, že nás pochopíte. Stará 
školní budova v Borové na náměstí stojí od roku 1888, zasloužila si tedy nové krovy a střechu. Bude sloužit dál. 
Našim záměrem je určitě školu v Havlíčkově Borové mít a udržet ji ve funkčním stavu i pro budoucí generace. 
                                                                                                                      Jaroslava Hájková, místostarostka    
          

lidí v celé zemi přicházely s velkou vodou velké problémy 
a pro některé přímo tragédie. Přestože jinde na tom byli 
hůř, i na mnohých místech Vysočiny jsme dostali zabrat. 
Jako předseda povodňové komise kraje jsem měl 
možnost sledovat zblízka všechny ty starosti, obavy, 
preventivní opatření a nakonec i konkrétní akce. 
Průběžně jsme pracovali na tom, aby ohrožení našich 
občanů bylo co nejmenší i na následné pomoci 
postiženým. Přes vše špatné, co takové situace přinášejí, 
jsem musel mnohé obdivovat. Především solidaritu lidí v 
nouzi. Mnozí dobrovolníci pomáhali bez ohledu na svůj 
čas, únavu i rizika. Rovněž musím vysoce ocenit  práci 
povodňových orgánů obcí, jednotlivých starostů, složek 
integrovaného záchranného systému, zvláště hasičů a 
dalších subjektů, které se podílely na odstraňování 
následků lokálních povodní v našem kraji.  
Zkrátka stále „neporučíme větru, dešti“. To neznamená, 
že bychom se přírodě a venkovu neměli průběžně 
věnovat. Měl jsem v minulém období dost konkrétních 
podnětů k zamyšlení nad kontinuitou vývoje venkova. Tak 
koncem června jsme přivítali u nás účastníky třídenního 
zasedání ředitelů zodpovědných za lesy v zemích EU, 
které se u nás konalo v rámci českého předsednictví 
v unii. Na Vysočinu přijela padesátka pozvaných ředitelů 
a odborníků, např. z Kypru, Irska, Dánska a Švédska. 
Slyšeli jsme od nich dost chvály. Podpisem tzv. „Jihlavské 
deklarace“ rovněž definovali podobu strategie 
komunikace lesnictví na evropské úrovni v následujících 
letech. Hospodaření v lesích má u nás dobrou tradici i 
současnou úroveň. I zvěři v našich lesích přes její 
kolísající stavy snad už nehrozí vyhubení. I když třeba 
těch pobíhajících zajíců pamatuji ze svého dětství 
mnohem více. 

Mnohem více bolavých problémů naproti tomu máme 
v našem „klasickém“ zemědělství. Zcela chápu protestní 
akce našich zemědělců proti neúnosným cenám mléka. 
Krávu si člověk s láskou chová po staletí jako svého 
nejbližšího poskytovatele obživy. I každý chudý sedlák 
míval doma nějakou tu kravku, ta byla důležitým téměř 

členem rodiny a pomáhala mu přežít i v nejtěžších 
dobách. Měl od ní mléko, pak máslo a tvaroh, nakonec i 
maso. Něco se snědlo doma, něco prodalo na trhu. 
V dnešní globalizované době je všechno jinak. Obří trh 
ovládají velkovýrobci, kteří diktují nemilosrdně pro sebe 
výhodné ceny. A ty velkovýrobce zase tlačí velkoprodejci, 
kteří chtějí na své štíty vyvěsit: „Cenová bomba!“ 
V západní Evropě situace donutila státy už dříve  
k poměrně štědrým podporám, aby zemědělci přežili. 
Dnes jim ani ty nestačí. A co teprve chudáci naši 
zemědělci, kteří jsou nuceni přežívat v této přímé 
konkurenci s pouze padesátiprocentními dotacemi. Tato 
politika EU je neúnosná a pro ty naše krávy likvidační. 
Bohužel ani české vlády oprávněné nářky zemědělců 
nevyslyšely. Stále se spoléhá, že to naši venkovští 
hospodáři nějak vyčarují. Ale jejich situace je už opravdu 
neúnosná a řešení se nedá odkládat. Ceny mléka pod 
výrobními náklady jsou nelogické a k nepřežití. 
Člověk přírodu ovlivňuje a v mnohém jí pomáhá. Ale musí 
přitom dávat pozor na míru svého působení, největším 
nebezpečím pro přírodu je narušení přirozené rovnováhy. 
K té patří i léty formovaný způsob života na venkově. 
Rozumné hospodaření v lesích, na polích i ve stájích. Ne 
krátkodobé drancování za účelem okamžitého zisku. 
Zvláště tady platí, že to, co se léta buduje, může být 
rychle a téměř nenávratně zničeno. 

 Začátkem července jsme oslavili státní svátky spojené 
s naší historií – příchod Cyrila a Metoděje spojený 
s novými křesťanskými idejemi, smrt Jana Husa spojenou 
s bojem za jejich očistu od nánosů lidské chtivosti. 
Připomínejme si historii svého národa, často na ni v běhu 
dnešních starostí zapomínáme. A používejme jejího 
odkazu i pro dnešek. Měly by nám znít z dávnověků 
ozvěnou pozapomenutá slova jako je pokora, mravnost. 
Nebo z pozdějších dob  i ten oblíbený „selský rozum“. 
Například proto, aby za pár let neznaly děti zajíce jen 
z klece v zoo a ty naše kravičky jen z obrázků ve 
slabikáři...                 Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny



 
 

5

                                                                                                                                        

 
TJ Sokol Oudoleň 

 
 
 
 
 
 

 Na sobotu 1. srpna připadl termín již 7. ročníku volejbalového turnaje. Místem konání bylo tradičně 
hřiště u Nečasů, které má pro podobné akce ty nejlepší předpoklady – díky svému okolí skýtajícímu potřebné 
zázemí. Již s východem Jitřenky bylo zřejmé, že letos nás slunečné počasí poctí svou přízní, a tak jsme mohli 
bez jakéhokoliv zdržování vstoupit do turnaje. 
 K prezentaci se dostavilo 8 družstev, v historii turnaje tak letošní ročník patřil k těm průměrným v počtu 
hráčů. Nicméně to nikterak neubralo na jeho kvalitě a dobré pověsti. O tom ostatně svědčila i účast tak 
vzdálených přespolních, jakými byli Drtiči ze Ždírce u Pohledu. I oni velkou měrou přispěli ke kvalitě celé akce. 
 Hra samotná pak probíhala podle obvyklého scénáře. Prezentace, rozlosování do skupin, nástup, 
seznámení se s pravidly a systémem hry ... poté už první podání, nahrávky, smeče, bloky, první výhry i prohry. Kdo 
právě nebojoval, nabíral tolik potřebné síly buď odpočinkem ve stínu přilehlých stromů, nebo se nechal obsloužit 
vzornou občerstvovací jednotkou, nejlépe však obojí současně. 
 Výkony těch nejlepších byly opět v podvečer tohoto dne odměněny zajímavými a hodnotnými cenami. 
 
POŘADÍ: 
 1. Chaloupka 
 2. Drtiči Ždírec 
 3. „111“ (Jaroslav Poul) 
 Velký dík patří jak pořadatelům, tak i sponzorům: Hewlett-Packard (dodavatel IT technologií, výrobků a 
služeb), Ferrino (outdoorové vybavení) a Vilém (pekárna). Pochvalu pak zaslouží všichni ti, kteří jakoukoliv formou 
(ať hrou či diváckou kulisou) přispěli k vytvoření té pravé sportovní atmosféry. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POVINNÉ  RUČENÍ  U  ČSOB  POJIŠ
                                                                      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 VÝUKA NĚMECKÉHO  JAZYKA
 

Petra Gronová 
Česká Bělá 326 

tel: 724 279 292, 602 767 252 

OBJEM MOTORU                    POJISTNÉ    
osobní automobil                     (ročně od)
do 1000 ccm           1 380 K
od 1000 do 1350 ccm  1 546 K
od 1350 do 1850 ccm  2 172 K
od 1850 do 2500 ccm  3 366 K
nad 2500 ccm   4 633 K
nákladní automobil   
do 3500 kg   4 633 K
3500 – 12 000 kg  6 570 K
nad 12 000 kg             10 663 K
 

KINO ŽDÍREC N/D. -  ZÁŘ
 
4.9. pátek v 18,30 hodin 
PAŘBA VE VEGAS  100 min., přístupný, titulky, 54,
Byla to noc jako žádná jiná. Škoda, že si z ní nic nepamatují…
11. 9. pátek v 18,30 hodin 
KRVAVÉ POBŘEŽÍ    148 min., přístupný, titulky, 59,
Výpravné akční drama z doby Tří císařství.  
18. 9. pátek v 18,30 hodin 
T.M.A.                                   90 min., přístupný, 59,
Každej se něčeho bojí… Nový český horor. 
23. 9. středa v 9,35 hodin 
KYTICE POHÁDEK 3 .         72 min., přístupný, 19,
Pásmo čských pohádek pro nejmenší. 
24. 9. čtvrtek v 18,00 hodin 
„JERUZALÉM V POHYBU“ 
Cestopisná přednáška, která se uskuteční v 
knihovny ve Ždírci nad Doubravou. Přednášet bude student 
Masarykovy univerzity Tomáš Černohous. Sou
je i výstava předmětů, které si ze svých cest p
Délka přednášky je 100 minut. Vstupné 30,- 
25. 9. pátek v 18,30 hodin 
OPERACE DUNAJ 
Když do hospody, tak s tankem… Nová česká komedie. 
104 min., přístupný, 59,- + 1,- Kč 
2. 10. pátek v 18,30 hodin 
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2.                           
9. 10. pátek v 16,00 hodin 
DOBA LEDOVÁ 3 
Film USA 
23.10. pátek v 18,00 hodin 
BOBRŮVANKA  
Koncert dechové hudby. 
Vstupné 50,- Kč. Předprodej od 12. října 2009 v
knihovně a IC Ždírec n. D. 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před zač
ŠATNA. OBČERSTVENÍ. ÚSCHOVNA KOL.  
Telefon do kina 569 695 907, 569 694 620. 

 

Práce na PC. www.internetjob.cz/kov
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        ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM
 

V měsíci srpnu oslavily

Plíhalová Věra, Oudoleň 110
Koniaríková Jaroslava, Oudoleň 95

V měsíci září oslaví 

Sláma Stanislav, Oudole

B L A H O P Ř E J E M EB L A H O P Ř E J E M EB L A H O P Ř E J E M EB L A H O P Ř E J E M E

ČSOB  POJIŠŤOVNY 
                                                                        

 PŘIJEDEME za Vámi,   
 ZAJISTÍME převedení 
 bonusu, asistenční  
 služby, úrazové 
 pojištění zdarma. 
 VOLEJTE: 
 pondělí až neděle 
 8:00 – 21:00 hod. 
 TELEFON: 
 602 767 252 
 Martin Gron 

Pohostinství v Kulturním domě v
pořádá k ukončení léta 

v pátek 28. srpna 2009 
od 20:00 hodin

POSEZENÍ S HARMONIKÁŘEM
Všichni jsou srdečně zváni.

 

UKA NĚMECKÉHO  JAZYKA 

 

OBJEM MOTORU                    POJISTNÉ     
č ě od) 
380 Kč  
546 Kč 
172 Kč 
366 Kč 
633 Kč 

633 Kč 
570 Kč 
663 Kč 

   NABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEB
    

� POVINNÉ RUČENÍ
� ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
� ÚRAZOVÉ 
� DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ
� POJIŠTĚNÍ DOMKŮ A 

DOMÁCNOSTÍ
� ZŘÍZENÍ BANKOVNÍHO 

ÚČTU 
� PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
� STAVEBNÍ SPOŘENÍ
� ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
 

ZÁŘÍ  2009 

ístupný, titulky, 54,- + 1,- Kč 
ní nic nepamatují… 

titulky, 59,- + 1,- Kč 
 

ístupný, 59,- + 1,- Kč 
 

ístupný, 19,- + 1,- Kč 

 čítárně Městské 
ednášet bude student 

ernohous. Součástí přednášky 
, které si ze svých cest přivezl. 

 Kč. 

česká komedie.  

EŽIJEŠ 2.                           Film USA. 

íjna 2009 v Městské 

ed začátkem představení. 

 

Práce na PC. www.internetjob.cz/kov 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    

srpnu oslavily výročí narození: 
 

Plíhalová Věra, Oudoleň 110 
Koniaríková Jaroslava, Oudoleň 95 

 
měsíci září oslaví výročí narození: 

 
Sláma Stanislav, Oudoleň 143 

                                                                    

B L A H O P Ř E J E M EB L A H O P Ř E J E M EB L A H O P Ř E J E M EB L A H O P Ř E J E M E    ! !! !! !! ! 

         

Kulturním domě v Oudoleni 
ukončení léta  

pátek 28. srpna 2009  
od 20:00 hodin 

HARMONIKÁŘEM 
Všichni jsou srdečně zváni. 

 

NABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEB    

POVINNÉ RUČENÍ 
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ 
POJIŠTĚNÍ DOMKŮ A 
DOMÁCNOSTÍ 
ZŘÍZENÍ BANKOVNÍHO 

 
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 


