
                               Setkání rodáků u příležitosti    
                                 slavnostního předání akce  

                    „Obnova centra obce Oudoleň“ 
 
 

 
 

Pátek 6. 6. 2008 
 

� 19.30              V   kulturním    domě   vystoupí  ochotnický  soubor  JenTak   z   Havlíčkovy       
   Borové s divadelním představením: Holky se asi zbláznily. 

 
 
 

Sobota 7. 6. 2008 
 

� Setkání oudoleňských rodáků, občanů, rodinných příslušníků a přátel naší obce 

13.00  Slavnostní  mše s žehnáním obecního praporu 
13.40  Slavnostní průvod s položením věnců u pomníků padlých  

14.40  Slavnostní předání akce: „Obnova centra obce Oudoleň“ 
15.00  Vystoupení dětí ze Základní školy a Mateřské školy Oudoleň  

15.45  Vystoupení kroužku aerobiku a roztleskávaček z DDM Junior  Chotěboř                             
16.15  Vystoupení ochotnického souboru JenTak 
16.45  Modní přehlídka pleteného zboží spojená s prodejem  

17.30 – 20.15  Volná zábava      
20.30  Taneční zábava v kulturním domě, k poslechu a tanci hraje skupina GARDE 

22.00  Ohňostroj  
 
 

� Celým odpolednem bude provázet pí. Edita Ouvínová. 

� K poslechu bude hrát dechová hudba REBELKA. 

� V hasičské klubovně bude možné si prohlédnout výstavu k historii hasičského sboru. 

� V základní škole bude možné si prohlédnout výstavu fotografií k historii obce a z průběhu 

stavby: Obnova centra obce Oudoleň. 

� V základní škole bude také umístněna výstava mysliveckých trofejí a bude poskytován 

odborný výklad. 

� U kulturního domu bude možno shlédnout dravce a podán odborný výklad. 

� V kulturním domě bude otevřena posilovna, kde bude možno shlédnout ukázky cvičení a 
v případě zájmu návštěvníků kvalifikovaní trenéři poskytnou odborný výklad. 

� V kulturním domě bude otevřena místní knihovna, kde bude přístupný bezplatný internet 
a kde bude možné si zahrát biliár. 

� V  kulturní  domě  bude  otevřeno místní pohostinství a  k poslechu bude hrát harmonikář 
         p. Hromádka.  

� V kulturním domě a v základním škole bude možné si zakoupit upomínkové předměty.  

� Na zimním stadionu budou umístěny pouťové atrakce. 

� Po celé odpoledne bude p. Zich zajišťovat projížďky koňským spřežením. 

� Občerstvení bude zajišťovat Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod. 

� V kuchyni v kulturním domě bude zajišťovat mysliveckou kuchyni a další občerstvení 

místní myslivecké sdružení. 

� Celý průběh oslav bude zaznamenán na CD, které bude po oslavách k dispozici. 
 

Těšíme se na setkání s Vámi při společně prožitém svátečním dni. 
 
 

Akce bude realizována za poskytnutí dotace krajem Vysočina. 


