
 

 
 
 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vystoupení prvňáčků na Posezení se seniory
                                                                                                                         

 

Voňavou sváteční výzdobu v čele s
vnímáme   většinou  jako  první  
křesťanských   svátků  sloužící  
čtyř týdnů adventu. 
Nejstarší písemně doložená zpráva o adventním věnci pochází 
1839. V  Hamburku  tehdy  teolog a učitel Johann Heinrich
pověsil  nad  dveře  sirotčince,  který
ozdobené  třiadvaceti  svícemi. Bylo
děti se od  začátku  adventu totiž pořád ptaly,
a tak byla každý den během krátké pobožnosti zapálena jedna ze svíček. Pro všední dny jich bylo 
devatenáct malých červených a čtyři byly velké bílé, jež se zapalovaly vždy v
kolo ozdobeno jedlovými větvičkami a tradice se začala rychle šířit z
i do Ameriky. Věnce ze zelených rostlin, hlavně jehličnanů a cesmíny, byly 
používány už při pohanských rituálech. Kruh je navíc od dávnověku
a kruhová podoba věnce proto symbolizuje nepřetržitou cestu slunce a zároveň i věčnost. Tradiční barva 
adventního věnce je červená a zelená. Červená upomíná na Kristovu krev prolitou za spásu světa, obě 
barvy pak symbolizují život. Obvykle stávají na adventním věnci čtyři svíce, ale známá je i varianta s
svícemi, přičemž pátá, bílá svíce, je umístěna uprostřed a zapaluje
I barva svíček na svícnu má svou symboliku. Katolíci 
a jednu růžovou svíčku, která patří k
růžová svíčka zapaluje na čtvrtou adventní neděli jako předzvěst přicházejících Vánoc. Protestanti zase 
obvykle používají čtyři červené svíce, případně
Ve Švédsku mají první svíčku bílou, další tři fialové, Irové zase
bílou svíci, Norové zapalují o každé adventní neděli jednu ze čtyř fialových svící. Podle některých tradic 
mají být na věnci celkem čtyři svíčky 
Jejich názvy mají zvláštní význam a odpovídají také liturgiím slouženým o adventních nedělích. 
Stále ale platí, že ať už vnímáte adventní věnec jen jako vánoční dekoraci, nebo součást tradic
slavnostního svitu si nejspíš vánočně ozdobený stů
 

Pohodové vánoční svátky naplněné klidem a pohodou a mnoho šťastných chvil v příštím roce 
Vám 
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Posezení se seniory            Knihovnice Olga Hussliková 
                                                                                                                                       na Malé knihovnické slavnosti

čele s nazdobeným zářícím věncem 
 předzvěst  Vánoc  a  součást 
 k   symbolickému  odpočítání 

Nejstarší písemně doložená zpráva o adventním věnci pochází z roku 
teolog a učitel Johann Heinrich Wichern 

který  spravoval,  velké dřevěné kolo 
svícemi. Bylo  to z čistě praktického důvodu - 

adventu totiž pořád ptaly, kdy už budou Vánoce, 
den během krátké pobožnosti zapálena jedna ze svíček. Pro všední dny jich bylo 

tyři byly velké bílé, jež se zapalovaly vždy v neděli. Později bylo dřevěné 
kolo ozdobeno jedlovými větvičkami a tradice se začala rychle šířit z  Německa  
i do Ameriky. Věnce ze zelených rostlin, hlavně jehličnanů a cesmíny, byly však ve spojení se svíčkami 
používány už při pohanských rituálech. Kruh je navíc od dávnověku  jedním  z nejsilnějších symbolů vůbec, 
a kruhová podoba věnce proto symbolizuje nepřetržitou cestu slunce a zároveň i věčnost. Tradiční barva 

červená a zelená. Červená upomíná na Kristovu krev prolitou za spásu světa, obě 
barvy pak symbolizují život. Obvykle stávají na adventním věnci čtyři svíce, ale známá je i varianta s
svícemi, přičemž pátá, bílá svíce, je umístěna uprostřed a zapaluje se až o Štědrém dnu. 
I barva svíček na svícnu má svou symboliku. Katolíci  mají  tři fialové – jako  barva 
a jednu růžovou svíčku, která patří k třetí adventní neděli na znamení radosti z

e na čtvrtou adventní neděli jako předzvěst přicházejících Vánoc. Protestanti zase 
svíce, případně  modré,  které  na  věnci  nahrazují

Ve Švédsku mají první svíčku bílou, další tři fialové, Irové zase zapalují tři fialové, jednu růžovou a jednu 
bílou svíci, Norové zapalují o každé adventní neděli jednu ze čtyř fialových svící. Podle některých tradic 
mají být na věnci celkem čtyři svíčky – fialová Izajášova, červená Janova, růžová Pastýřská a bílá Marii
Jejich názvy mají zvláštní význam a odpovídají také liturgiím slouženým o adventních nedělích. 
Stále ale platí, že ať už vnímáte adventní věnec jen jako vánoční dekoraci, nebo součást tradic
slavnostního svitu si nejspíš vánočně ozdobený stůl představíte jen stěží.  

Pohodové vánoční svátky naplněné klidem a pohodou a mnoho šťastných chvil v příštím roce 
Vám přeje Zastupitelstvo obce Oudoleň 
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Knihovnice Olga Hussliková  
na Malé knihovnické slavnosti 

den během krátké pobožnosti zapálena jedna ze svíček. Pro všední dny jich bylo 
neděli. Později bylo dřevěné 

 po celé Evropě a nakonec 
však ve spojení se svíčkami 
nejsilnějších symbolů vůbec, 

a kruhová podoba věnce proto symbolizuje nepřetržitou cestu slunce a zároveň i věčnost. Tradiční barva 
červená a zelená. Červená upomíná na Kristovu krev prolitou za spásu světa, obě 

barvy pak symbolizují život. Obvykle stávají na adventním věnci čtyři svíce, ale známá je i varianta s pěti 
se až o Štědrém dnu.  

barva  utrpení  během půstu, 
třetí adventní neděli na znamení radosti z konce půstu. Jinde se 

e na čtvrtou adventní neděli jako předzvěst přicházejících Vánoc. Protestanti zase 
nahrazují  katolickou  fialovou. 

zapalují tři fialové, jednu růžovou a jednu 
bílou svíci, Norové zapalují o každé adventní neděli jednu ze čtyř fialových svící. Podle některých tradic 

fialová Izajášova, červená Janova, růžová Pastýřská a bílá Mariina. 
Jejich názvy mají zvláštní význam a odpovídají také liturgiím slouženým o adventních nedělích.  
Stále ale platí, že ať už vnímáte adventní věnec jen jako vánoční dekoraci, nebo součást tradic, bez jeho 

Pohodové vánoční svátky naplněné klidem a pohodou a mnoho šťastných chvil v příštím roce 
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Svátek seniorů 
 

Rok se s rokem minul,                       Namítnete nám, teď hned, 
a tak přišel zas                                   vám, že dobře radí internet. 
oudoleňským seniorům                      Ano, jistě, je to hit, 
k posezení čas.                                  ale nemá lidský cit. 
 
Zpívali a vzpomínali,                          A teď stejně jako vloni 
dobrou vůli sebou měli                       zbývá už jen poděkovat 
a z prvňáčků vystoupení                    všem, kteří se starali 
byli všichni uneseni.                           (paní Dáše, Blance, Ireně 
                                                           a Marii, také panu Ivovi) 
A vy mladí, buďte rádi,                       a těšit se, že zas příště 
že jsou senioři vaši kamarádi,            sejdeme se na zdraví. 
jejich pomoc, jejich rady               
jsou, jak známo, nad zlato.                                Účastnice setkání 
 

POSEZENÍ SE SENIORY 
V sobotu 22. 11. v 18.00 hodin 
se již poněkolikáté konalo 
Posezení se seniory. Na úvod 
všechny přítomné srdečně  
přivítal  pan starosta a také paní 
místostarostka, která předala 
slovo dětem. Paní učitelka 
Stehnová s prvňáčky připravila 
krátké vystoupení, ve kterém 
děti předvedly, co všechno se 
za dva měsíce naučily. Senioři 
je za jejich vystoupení odměnili 
potleskem. Aby toto setkání 
bylo ještě příjemnější bylo 
připraveno malé občerstvení. 
Následovala novinka letošního 
setkání -  promítání starých 
fotografií, které se setkalo s velkým ohlasem. 
Poté senioři dostali malý dárek – stolní 
kalendář pro příští rok. K dobré náladě 
přispěli i muzikanti pan Frühbauer 
s harmonikou, pan Doležel s kytarou a pan 
Kalivoda s trubkou.  
Nálada byla po celý večer výborná. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli 
posedět, popovídat si se sousedy a poslech-
nout si pěknou muziku. Poděkování patří také 
těm, kteří napekli občerstvení.   
Zvláštní poděkování patří panu Frühbauerovi 
a panu Doleželovi, kteří věnovali svůj honorář 
ve prospěch školy. 
Snad se setkání seniorům líbilo natolik, 
abychom se s nimi zase za rok ve zdraví sešli 
v ještě větším počtu.            Irena Milichovská 
 

MALÁ KNIHOVNICKÁ SLAVNOST 2014 
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pravidelně každý rok, vždy v listopadu, oceňuje nejlépe pracující 
neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina – letos to bylo již potřinácté. Titul knihovna Vysočiny  získalo  doposud  
166 knihoven,  10  knihoven  ocenění  II.  stupně  a  6  knihoven  bylo vyhodnoceno za nejlepší webové stránky. 
Ocenění za nejlepší webové stránky  s nejv ětším po čtem bod ů získala op ětovn ě Obecní knihovna Oudole ň. 

Blahop řejeme knihovnici paní Olze Husslikové a d ěkujeme ji za její práci v obecní knihovn ě. 
 

 
 
 

Zastupitelstvo obce: 
- schválilo program zasedání. 
- zvolilo členy finančního výboru: Olga Hussliková, 

Zdena Bencová. 
- zvolilo členy kontrolního výboru: Pavlína Blažková, 

Anna Janáčková. 
- zvolilo členy školského výboru: Adéla Hamplová, 

Kateřina Sobotková. 
- zvolilo členy výboru pro rozvoj obce: Vladimír 

Zvolánek, Václav Plíhal ml. 
- zvolilo    členy    výboru    pro    veřejný       pořádek 

a bezpečnost: Radek Antl, Pavel Rosický. 
- zvolilo členy výboru pro životní prostředí: Jaroslav 

Zvolánek, Ing. Antonín Konfršt. 
- zvolilo členy kulturního a sportovního výboru: Eva 

Rosická, Tereza Ondráčková. 
- vydalo změnu č. 1 Územního plánu Oudoleň. 
- schválilo uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku 

p. č. 648/56  o  výměře  615 m2  v  k.  ú.  Oudoleň, 
na němž  se  nachází  rybník  "U  Stejskalů“,  a  to 
na období od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2017. Nájemné 
činí 1,50 Kč/m2/rok, tj. 923 Kč/rok. 

- bere   na   vědomí   žádosti   o   pokácení   stromů 
na obecních pozemcích v k. ú. Oudoleň: 1 ks  javoru  
na  pozemku  p. č. 648/1,  1 ks  lípy   na  pozemku 
p. č. 648/85 a 1 ks dubu na pozemku p.  č.  648/1.   
Bude  osloven  Ing.  Antonín   Konfršt    se   žádostí 
o posouzení stavu stromů. 

- bere na vědomí pověření Mgr. Blanky Zvolánkové 
kontrolou hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň. 

- schválilo Smlouvu č. 14214401 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu životní prostředí, týkající se 
akce "Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění 
nakládání s odpady - Obec Oudoleň". 

- bere na vědomí návrh Rozpočtu na rok 2015. 
Rozpočet bude zveřejněn na úřední desce.  

- schválilo     Rozpočtovou      změnu      č.      8/2014 
a Rozpočtovou změnu č. 9/2014. Rozpočtová 
změna 8/2014 se týká úhrady nákladů na opravu 
místní komunikace z Programu obnovy venkova 
Vysočiny     a      úhrady      nákladů      na      volby  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 13. 11. 2014 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

do zastupitelstva obce. Rozpočtová změna 9/2014 
se týká úhrady podílu obce na projektu 
kompostárny. 

- bere na vědomí stav peněžních prostředků ke dni 
13. 11. 2014: celkem 2 222 803,84 z toho peněžní 
záruky činí 464 138 Kč. Peněžní prostředky obce 
bez peněžních záruk činí 1 758 665,84 Kč. 

- bere na vědomí Plán inventur na rok 2014. Starosta 
jmenoval inventarizační komise.  

- bere  na  vědomí žádost o provedení ošetření lípy 
na obecním  pozemku  p.  č.  113   v  k. ú. Oudoleň 
v těsné  blízkosti  domu  čp.  89.  Bude   osloven 
Ing. Antonín Konfršt se žádostí o posouzení stavu 
stromu.  

- bere  na  vědomí  organizaci  Posezení  se  seniory 
a Vítání občánků. 

- schválilo    přidělit    místa    za   kulturním   domem 

a na zástavce „U Váhy“ za účelem pouťových 
atrakcí na rok 2015 stejnému zájemci. 

- bere na vědomí upozornění na nevhodné umístění 
kotlů v kulturním domě.  

- schválilo Smlouvu na výkon funkce člena 
statutárního orgánu Lesního družstva obcí Přibyslav.   

- bere na vědomí termín konání zasedání 
zastupitelstva obce ve čtvrtek 11.12.2014 v 17.00 h. 

- bere na vědomí využití kontejneru na textil od firmy 
REVENGE, a.s. Boskovice - v měsíci červenci bylo 
sesbíráno   28 kg   textilu,   v  měsíci   srpnu 254 kg 
a v měsíci září 99 kg textilu.  

- bere na vědomí, že vyčištění části potoka 
Oudoleňka je v současné době podáno ke schválení 
na Odboru životního prostředí Městského úřadu 
v Chotěboři. 

 

INFORMACE MÍSTNÍ POŠTY 

Pošta v Oudoleni bude v pondělí 8. 12., ve středu 10. 12., ve čtvrtek 11. 12. a v pátek 12. 12. 2014 otevřena pouze 
dopoledne, odpoledne bude zavřeno. V úterý 9. 12. 2014 bude zavřeno celý den.  
 

OBECNÍ PLES BUDE NAHRAZEN SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍM KULTURNÍHO DOMU 
Obecní ples se z důvodu rekonstrukce kulturního domu nebude konat, ale v lednu proběhne Slavnostní otevření 
kulturního domu s programem.  
 

OD LISTOPADU SE MĚNÍ PODMÍNKY PRO KÁCENÍ STROMŮ 
S účinností nové vyhlášky  o  ochran ě  dřevin  a  jejich  kácení  se  od  1. listopadu 2014 mění podmínky 
pro kácení strom ů.  Nově  bude  možné  kácet  bez   povolení  ovocné  d řeviny   i   u   rekrea čních   objekt ů, 
a v zahrádká řských koloniích. Naopak ostatní  d řeviny  s obvodem  kmene   v ětším   než   80   centimetr ů 
ve výšce 130 centimetr ů budou pot řebovat povolení.  
„Ke  změnám jsme přistoupili z několika důvodů.  Předchozí  podoba  vyhlášky  diskriminovala  vlastníky  staveb 
pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. V zahradách, které byly definovány jako 
pozemek u rodinného  či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny 
dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet např. zahrádkáři či majitelé rekreačních 
objektů. Navíc vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech republiky ke značnému úbytku zelen ě, 
obdrželi jsme mnoho  stížností  od  veřejnosti  a také přímo  od  měst  a  obcí. Vyhláška  vyvolávala  i  mnohé  
sousedské  spory a administrativy úřadům naopak přibylo,“ vysvětluje náměstek ministra pro legislativu Vladimír 
Mana. 
Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet 
ovocné dřeviny ve všech 
zahradách v obci, včetně 
většiny nádvoří, náměstí či 
parků, a to zcela bez povo- 
lení. Naopak povolení bude 
potřeba na kácení všech 
neovocných dřevin. 
„Neovocné stromy v zahra- 
dách plní zásadní spole- 
čenské funkce, jako je např. 
snížení prašnosti a hluku, 
produkce kyslíku atp.  Je  tedy 
i ve veřejném zájmu, aby  se 
ke kácení přistupovalo s res- 
pektem,“ doplňuje náměstek 
ministra pro ochranu přírody 
Vladimír Dolejský.   
O povolení pokácet neovocné 
dřeviny bude zapotřebí žádat 
u   obecního   úřadu,   a   to 
pro pokácení stromů s obvo- 
dem kmene větším  než  80 
centimetrů ve výšce 130 
centimetrů.(www.mzp.cz) 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Předvánoční   čas   rychle  plyne. Naši  předškoláci  vystoupili  při  rozsvěcení  vánočního  stromu.  Dne  2. 12. 
před příchodem anděla, Mikuláše a čertů jsme  byli  společně  se  základní  školou  na  představení  Čert  a  Káča 
v Kulturním domě Na Ostrově v Havlíčkově Brodě. Dne 6. 12. čeká naše předškoláky vystoupení na Vítání 
občánků. Pásmo pohádek s názvem Veselé Vánoce shlédneme v Kině v Krucemburku dne 11. 12. Vánoční 
nadílku připravíme pro děti u stromečku za zpívání koled dne 16. 12.  
Děkujeme paní Dagmar Doleželové a panu Markovi Doleželovi a prarodičům dětí Doleželových ze Slavětína paní 
Jaroslavě a panu Zbyňkovi a také paní Vitaliyji Dovhanych a panu Ivanu Kozarovi za finanční dary. Dary budou 
použity na nákup hraček a knih.                                                                                          Pavla Váňová, učitelka MŠ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Pečení perníčků 

Žáci  základní   školy   se 
v úterý 25. 11. 2014 
střídali v zasedací 
místnosti obecního úřadu 
při      pečení   perníčků 
na akci   Rozsvěcení 
vánočního stromu. Vůně 
perníčků přilákala také 
děti z mateřské školy, 
které se na své starší 
kamarády  přišly  před  

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

Mateřská škola na představení Čert a Káča. 
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vycházkou  podívat.  Válení  těsta,  vykrajování i potírání perníčků šlo všem pěkně od ruky a perníčky se jim moc 
povedly. V pátek je ještě žáci ozdobili. 
 

Rozsvěcení vánočního stromku 
� V neděli 30. 11. jsme společně s obcí Oudoleň uvítali vánoční čas. Měli jsme připraveno krátké vystoupení. 
Zpívali jsme Hej, Vánoce, Stojí vrba košatá, Šplouchy, špouchy, Schovej se kapře. Pak hráli a zpívali Martin a Káťa 
Antlovi. Odpočítávali jsme 24, 23, 22... a pak se rozsvítil stromeček. Potom jsme šli do školy, kde jsme dělali  
průvodce. Já  jsem byl s Honzíkem F. u šachů. Moc se mi to líbilo.                                                       Štěpán Z. 4. r.  
 

Divadelní představení Čert a Káča 
V úterý 2. 12. se děti z mateřské i základní školy zúčastnily divadelního představení v Havlíčkově Brodě s názvem 
Čert a Káča.  
� Divadlo Čert a Káča. Nejdříve byla Káča hubatá a nafoukaná. Proto ji odnesl čert. Nakonec se polepšila.                     

                                                                                                                                                       Sandra P., 2. r.  
 

ZÁJMOVÁ ČINNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Přírodovědný kroužek 
V pondělí se zájemci o přírodu scházejí v přírodovědném kroužku, kde se dozvídají 
spoustu zajímavostí z rostlinné i živočišné říše. Zúčastňujeme se přírodovědných 
soutěží a jezdíme na vzdělávací pobyty na „Chaloupky“.                                                                                                                    
 

Šachový kroužek 
Šachový kroužek v naší škole funguje od ledna 2009. Od té doby se naučilo „tahat 
figurkami“ celkem 35 současných či bývalých žáků. 
Každý rok probíhá turnaj – školní kolo, ze kterého potom 4 nejlepší postoupí do okresního kola „Přeboru škol 
v šachu“. Jedná se o týmovou hru, kdy každý sbírá body pro své družstvo. Našim žákům se podařilo postoupit 3x 
za sebou až do kraje, což je veliký úspěch. Poprvé to bylo v roce 2011, kdy postup 
ze zlatého 1. místa zajistili Tomáš Bačkovský, Ivanka Bencová, Eliška Ondráčková 
a Anička Stehnová.  
V roce 2012 postup z okresního do krajského kola vybojovali Eliška Ondráčková, 
Štěpán Zvolánek, Patrik Strašil a Dianka Nejedlá. (V  krajském  kole  si pak zahrála 
i Nelinka Frühbauerová a Martin Antl.) 
A do třetice v roce 2013 naši mladí šachisté  ve  složení Štěpán Zvolánek, Nelinka 
a Honzík Frühbauerovi, Anička Blažková a Tom Benc opět postoupili po těžkém 
boji do kraje.  
Jak to bude v roce 2014? Naši šachisté mají jasno: „Nejprve kolo okresní, pak 
krajské, pak republikové, pak evropské, pak světové a pak vesmírné……☺“. Necháme se překvapit, 4. prosince se 
zúčastníme okresního kola, držte nám pěsti!. 
Účastníme se také šachového turnaje  Pribináček  a  šachového  turnaje  v  Lipnici 
nad Sázavou.  
 

Merkur 
Naše škola podporuje také rozvoj technické tvořivosti dětí. Zakoupili jsme stavebnice 
Merkur a pod vedením pana Víta Zvolánka se nadšení školáci scházejí každý čtvrtek 
odpoledne v kroužku Merkur.  

 

Hudební kroužek 
Každé  páteční  odpoledne k nám zavítá  pan  učitel  Milan  Ondráček  ze  Ždírce nad 
Doubravou. Vyučuje zde hru na kytaru, zobcovou flétnu a klarinet. Účastní se 
zájemci z řad současných i bývalých žáků naší školy. 
 

Anglický jazyk 
Pro žáky 1. a 2. ročníku probíhá metodou Wattsenglish  každou středu 
v rámci kroužku.  
V čem je metoda Wattsenglish výjime čná??? 
• představuje  ucelenou  a  návaznou  metodiku  výuky  angličtiny 

pro  předškoláky  a  školáky,  která  byla  vyvinuta  ve   spolupráci 
s psychology, pedagogy a lingvisty  

• vychází z přirozeného osvojování si řeči (podobně jako se učíme 
mateřštinu) a zároveň fixuje pevné gramatické základy  

• je maximáln ě motiva ční - děti chtějí mluvit 
• respektuje  4   základní   fáze u čení - 1. slyším, vidím, chci to říct; 

2. opakuji a automatizuji; 3. reaguji; 4. mluvím 
• děti se učí jazyk (slovíčka i gramatiku) okamžitě přirozeně používat 

v běžných situacích  (funkční využití jazyka) 
• je  vysoce  efektivní  – děti   jsou  schopné  velmi  brzy porozumět, a dokonce samy začít v angličtině 

komunikovat 
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• využívá unikátní výukové materiály Wow! , v nichž s dětmi komunikuje živá tvář, nikoliv pouze kreslená 
postavička. V hodinách se pracuje i s DVD, CD, plyšovou strakou Maggie nebo obrázkovými kartami 

• světem angličtiny děti provází Steve Watts  - autor metody a hlavní tvář všech výukových materiálů  
• umožňuje rodičům zjistit, co d ěti umí  
• všichni učitelé, kteří tuto metodiku využívají, procházejí odborným školením i následnými workshopy, vyučují 

zásadně podle výukových materiálů Wow! a dodržují přesný manuál výuky. 
 

Sazka Olympijský víceboj 
Tento školní rok se v rámci Tv s žáky 1. – 5. ročníku účastníme projektu Sazka 
Olympijský víceboj. Tento víceboj představuje jeden z klíčových projektů Českého 
olympijského  výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého 
životního stylu – Česko sportuje. Jeho  hlavním  cílem  není soutěžit o nejlepší výkony, 
ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů 
základního vzdělávání na základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého 
gymnázia a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.  
Oproti pilotnímu ročníku přináší Sazka Olympijský víceboj řadu  novinek a vylepšení. 
První  je  možnost  získat  sportovní  vysvědčení,  díky  kterému  budeme  moci dětem 
a jejich rodičům doporučit, jaké sportovní odvětví je pro dítě nejvhodnější a kde se mu 
ve svém okolí může pravidelně věnovat.  
Pro  vyhodnocování  výsledků  se  používá metodika SportAnalytik, která je založena 
na principu programu spuštěného pro Olympijské hry ve Vancouveru 2010. Metodika je založená na porovnání 
výsledků dítěte s vrstevníky, stanovení silných stránek a na následném propojení s pohybovým typem dítěte.  
SportAnalytik nabízí dětem pokročilé testování sportovního talentu  navazující na Sazka Olympijský víceboj včetně 
zohlednění techniky, taktiky, vzrůstu a psychiky. Více informací o možnostech rozšiřující sportovní analýzy pro děti 
najdete na www.sportanalytik.cz.  
 

Proč právě Sazka Olympijský víceboj?              Od roku 1995 se zp ětinásobil po čet obézních d ětí. 
Děti tráví denn ě 4,5 hodiny u obrazovek televizí, po čítačů a tablet ů. 

 
Proto Český olympijský výbor připravil Sazka Olympijský víceboj, který se snaží přitáhnout děti ke sportu. 

"Pohybová aktivita je nejsiln ějším preventivním faktorem, který ovliv ňuje výskyt nadváhy a obezity, 
respektive cukrovky v dosp ělosti,"  říká tělovýchovný lékař a obezitolog Martin Matoulek. 

V rámci Sazka Olympijského víceboje mohou žáci plnit v hodinách tělesné výchovy 8 disciplín, které prověří jejich 
základní fyzické schopnosti: rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost, výbušnost. 

 
Hlavním cílem víceboje ovšem není dosahovat nejlepš ích výkon ů,  

ale zapojit se a povzbudit v d ětech sportovního ducha.  
 

Proč sportovat?  Je to jednoduché!                                     
Kdo sportuje: 
  ~ Nezlobí.         ~ Umí se spolehnout na druhého.        ~ Cítí se dobře na těle i duši.        ~ Je odolný. 
  ~ Ví, jak zahnat nudu.             ~ Respektuje pravidla a hraje fair.                   ~Umí pomoci a být oporou. 
  ~ Učí se překonávat překážky.             ~ Pozná nové kamarády.     ~ Umí vítězit, ale i skousnout prohru. 

 

 
Máme po komunálních volbách a jednáních o vedení měst a obcí, díky nimž začínají fungovat nově složené 
samosprávy. Doufám, že dojde k určitému zklidnění oproti době před volbami a krátce po nich. Potvrdily se mé 
obavy, o nichž jsem psal už před měsícem. Sestavování koalic bylo letos složitější než jindy. Snaha kandidátů 
seberealizovat se vedla ke vzniku mnohých nových uskupení s nepříliš vypovídajícími názvy. Ta často slibovala 
řešení  všemožných  problémů měst a obcí. Někdy šlo i  o  známé  tváře  pod  novou  hlavičkou. A  voliči  toužící 
po změně jim přisoudili nemálo mandátů. Takže často došlo k rozdrobení nových zastupitelstev na mnoho 
subjektů, jež pak obtížně hledaly souznění svých programů nebo obyčejné lidské porozumění. Přiznám se, že 
spíše důvěřuji osvědčeným a zkušeným zastupitelům z jasně profilovaných kandidátních listin různého zaměření 
než novým zázračným receptům těch neznámých. Ale uznávám jejich právo zkusit to a přesvědčit o svých 
kvalitách. Doufám,  že  se  všemi  dojdeme   ke   shodnému  pohledu  na  potřeby  obyvatel  kraje. Slušné chování 
a poctivá  práce – to  je  předpoklad  každé  pozitivní  činnosti. Přeji  novým  i  staronovým starostkám a starostům 
a všem zastupitelům úspěšné fungování v jejich funkcích.  
Nyní nadchází doba adventu, jenž býval v křesťanské tradici našeho světa pro všechny občany obdobím zklidnění, 
přípravou  na  duchovní  svátky. Předvánoční  shon, na  který  si  často  dnes  stěžujeme, není   opravdu   nutný. 
Je mnohem lépe vnímat tento čas v souladu s dřívějším pojetím  předvánoční  doby. Jako  příležitost  k  rozjímání 
a zamyšlení nad uplynulým rokem, nad tím, jak jsme žili, co jsme udělali dobře a co se nám třeba i nepovedlo. 
Taková malá poctivá inventura svého roku nikomu neuškodí. Abychom  vychutnali  přátelskou domácí atmosféru, 
je důležitější uklidit si ve svém nitru, než uklidit celý dům či byt. Vánoce vnímám jako příjemné klidné setkání rodiny 
a přátel a přeji Vám, abyste i Vy tyto nejhezčí svátky v roce prožili obdobně… anebo nejlépe každý dle svého přání. 

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
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STOLNÍ TENIS 
Výsledky jednotlivých zápas ů k 1. 12. 2014 

TJ Jiskra H. Brod F TJ Sokol Oudoleň Prohra 10:8 

TJ Sokol Oudoleň TJ Sokol Mírovka Prohra  5:13 

TJ Sokol Oudoleň TJ CHS Chotěboř G Výhra 10:8 
TJ Jiskra H. Brod E TJ Sokol Oudoleň Prohra 16:2 
TJ Sokol Oudoleň TJ SB Světlá D Prohra  6:12 
Hasiči Jitkov C TJ Sokol Oudoleň Remíza  9:9 

TJ Sokol Oudoleň TJ Jiskra H.Brod F Výhra 11:7 
 

Pořadí v tabulce k  4. 12. 2014 

Pořadí Název oddílu Počet bodů 

1. TJ Jiskra H. Brod E 24 

2. TJ Sokol Mírovka 24 

3. TJ SB Světlá D 20 

4. TJ Jiskra H. Brod F 15 

5. TJ Sokol Oudole ň  14 
6. TJ CHS Chotěboř G 13 

7. TJ Sokol Maleč A 11 
8. Hasiči Jitkov C 11 

 

 
 

 

Pro příznivce stolního tenisu 
Tak jsme se konečně dočkali a můžeme začít 
trénovat na domácí půdě. Máme za sebou téměř 
první polovinu soutěže a většinu domácích 
zápasů jsme sehráli na půdě soupeře. Důvod byl 
prostý, rekonstrukce celého kulturního domu.   
Dne 28 listopadu se podařilo plně zprovoznit 
hernu, tak jsme mohli zase začít hrát doma. 
První zápas, který jsme sehráli v domácím 
prostředí, a vítězně, byl 4. 12., a to s Jiskrou H. 
Brod F.  
Po konci loňské sezony odešel  Milan  Chvojka,  
který se odstěhoval do Chrudimi. Novou sezonu 
jsme zahájili v tomto složení: Jaroslav Polívka, 
Zdeněk Ondráček, Stanislav Moravec, Petr 
Zvolánek, Jiří Kryštofek ml. a Sláma Zdeněk. 
                          Za oddíl st. tenisu Zdeněk Sláma 

 

Svatomartinský lampionový průvod 
Již čtvrtým rokem se konal v naší obci svatomartinský 
lampionový průvod. Tentokrát v pátek  14.  listopadu.   Před   
17. hodinou  se  u  kulturního   domu   začali   scházet   místní i 
přespolní. Bylo připraveno občerstvení v podobě perníčků, 
lineckého cukroví a buchet. Samozřejmě  nechybělo    
svatomartinské   víno a čaj. V 17 hodin vyrazil tradiční průvod 
plný  dětí,  dospělých  a  lampionků.  Prošli  jsme  částí vesnice 
a vraceli se zpět ke kulturáku. Zde čekalo na děti tolik oblíbené 
hledání husy. Husa byla objevena a s ní i sladkosti, které si děti 
rozdělily. Bohužel bylo mírně větrno, a tak jsme nemohli vypustit létající lampionky, ale to náladu nepokazilo. 
Letošního průvodu se zúčastnilo zatím nejvíce lidiček – asi 150, z toho 75 dětí. Děkujeme všem, kteří přišli. 
Poděkování  patří  také  všem,  kdo  se  podíleli  na    přípravě  –  pečení,    vydávání    občerstvení,    vaření   čaje 
a za poskytnutí prostor obecního úřadu. Za rok se uvidíme již po páté, tak uvidíme, co si pro nás svatý Martin 
přichystá.                                                                                                                                                    Eva Rosická 
 

Předadventní tvoření 
V sobotu dne 22. 11. jsme v Oudoleni strávili příjemné odpoledne  na  předadventním  tvoření.  Vyzdobit  dům  
nebo  pokojíček  si přišlo kolem 20 dětí nejen místních, ale i ze Slavětína a z Peršíkova. V zasedací místnosti 
obecního úřadu, kde se tvoření konalo, nás přivítala paní Eva Rosická,  která  nejprve dětem ukázala, jak budou 
hotové výrobky vypadat a jak a z čeho je budou vyrábět. Jeden z výrobků byl látkový vánoční skřítek. Tím druhým 
byl svícen, kde základ tvořil obrácený malý hliněný květináček, na který  si  děti  samy  nebo  s  pomocí  dospělých  
nalepily  svíčku. Poté ho podle své vlastní fantazie dozdobily. A právě  zdobení obou výrobků,  ať  už přírodními,  
nebo  kupovanými  materiály,  které  měly  k  dispozici, bylo  pro  děti  nejzábavnější. Každý  si  hlavně  na  svícen  
nanosil a nalepil spoustu  dekoračních věcí. Výrobky se všem moc povedly. A pro ty, které tvoření zmohlo, bylo 
připraveno i malé občerstvení.                                                                                                             Lenka Holasová 

TJ SOKOL OUDOLE Ň - SDH OUDOLEŇ - SPORTOVNÍ OKÉNKO 
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S I L V E S T R  
 

Chcete se na Silvestra 
pobavit? 

Přihlaste se do 15. 12. 2014 
v pohostinství  

v kulturním domě. 
 

  Prodejna Oudole ň 
 

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA   
 

Neděle 7.12. Zavřeno 
Neděle  14.12. Zavřeno 
Sobota  20.12. 7 - 10 
Neděle 21.12. Zavřeno 
Středa 24.12. 7 - 10 
Čtvrtek  25.12. Zavřeno 
Pátek 26.12. Zavřeno 

Sobota  27.12. 7 - 10 
Neděle 28.12. Zavřeno 
Středa 31.12. 7 - 10 
Čtvrtek  1.1. Zavřeno 
Pátek 2.1. 7-13   15-17.30 

 

 
PRODEJ 

VÁNOČNÍHO 
KAPRA 

 
                      Cena 65 Kč/kg 

 

22. 12. 2014  
od 12.00 h. 

u Václava Halamy, 
Oudoleň 57 

 

OBJEDNÁVKA  
 V PRODEJNĚ COOP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             ROČNÍK VIII. – 

VYDÁNO: 5. 12. 2014 – 
MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 12. 
Uzávěrka p říštího čísla 

21. 12. 2014. 
Vydává: Obec Oudoleň, 
582 24 Oudoleň 123. IČ: 

00267996. 
DIČ: CZ00267996.  
Tel. č. 569 642 201,  
obec@oudolen.cz 
www.oudolen.cz. 

Evidenční číslo: MK ČR 
E 17544. Cena 2,- Kč. 
Právo na tiskové chyby 

vyhrazeno. 

   

ŽIVOTNÍ JUBILEUM 
 

     V měsíci prosinci  
         oslaví výročí narození: 

 

       František Rosický 
      Oudoleň 139 

           

BLAHOPŘEJEME !!! 

INFORMACE, INZERCE 

KALENDÁŘ 2015 
Na  obecním úřadě  

a v prodejně je možné zakoupit 
stolní kalendář  

PANORAMA PODOUBRAVÍ 2015.   
Cena 70,- Kč.  


