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Zápis dětí do 1. třídy 

ZŠ Oudoleň 
Do 1. třídy budou zapsány děti, které se 

narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 

Dle opatření Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy bude zápis obsahovat pouze 

formální část – tedy bez přítomnosti dětí. 
 

Žádosti o přijetí budeme přijímat 

ve škole do 24. dubna 2020. 
 

MŠMT doporučuje upřednostnit,  

pokud je to možné, podání přihlášky 

bez osobní přítomnosti  

zákonného zástupce dítěte ve škole  

(datová schránka, email s elektronickým 

podpisem), případně dle konkrétní situace 

osobně do školy nebo poštou. 

Více informací najdete  

na webových stránkách obce Oudoleň. 
 

Party „řemeslníků“ z mateřské školy s vybudovanými domy. 

Šachový turnaj na Lipnici. 
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KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

Ve dnech 17. – 19. 4. 2020 
bude za kulturním domem 
umístěn kontejner na velko-
objemový odpad. Kontejner je 
určen například na staré mat-
race, koberce apod.  
 

 

ŽELEZNÝ ŠROT  
 

U montované haly v dolní 
části obce bude do neděle 
19. 4. 2020 umístěn kontejner 
na železný šrot.  
Sběr železného šrotu pro-
vede sbor dobrovolných 
hasičů až na podzim.  
 
 

ALEJ – JARNÍ ŘEZ STROMKŮ 
 

Jarní řez stromků v aleji k Hraběnčinu 
křížku provede po dohodě s obcí pan 
Jaromír Petruželka.  
Také bude provedena, až to počasí dovolí, vý-
sadba nových stromků místo těch, které se neu-
jaly. 
 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU PROBĚHNE 

V ÚTERÝ 5. 5. 2020 
 

V úterý 5. 5. 2020 od 15.55 do 
16.15 hodin proběhne u monto-
vané haly v dolní části obce svoz 
nebezpečného odpadu a elektro-
zařízení.  
Mezi nebezpečný odpad patří: bate-
rie, akumulátory, pneumatiky, lepidla a  pryskyřice,  
odmašťovací  přípravky,  přípravky na hubení 
hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, ná-
doby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a 
tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, apod.  
Tento svoz není určen k odvozu velkoobjemových 
odpadů.  
V rámci tohoto svozu není možné odebírat eternit 
a dehtovou lepenku – odběr tohoto odpadu musíte 
řešit samostatným odvozem po dohodě s firmou. 
 
 

NAHLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRŮ 

K 30. 4. 2020  
 

Žádáme občany, kteří odebírají vodu 
z obecního vodovodu, aby nejpozději 
do 7. 5. 2020 nahlásili na obecní úřad 
stav vodoměru k 30. 4. 2020. Zjištění stavu vodo-
měru   potřebujeme  z  důvodu  změny  výše  DPH 
u vodného.  
VODNÉ SE V TOMTO TERMÍNU PLATIT 
NEBUDE. 
Vodné se z důvodu změny DPH nebude měnit, roz-
díl bude použit na opravu a rekonstrukci vodovodu. 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

 

K O N K U R Z 
 

Starostka Obce Oudoleň v souladu s § 166 odst. 2 a 3 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,  

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

vyhlašuje konkurzní řízení 
 

na pracovní místo ředitele/ředitelky 
  

Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 
sídlo: 582 24 Oudoleň 123  

Předpoklady:  
 

1. odborná  kvalifikace  pro  přímou  pedagogickou  činnost dle 
§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických 
pracovnících“)  

2. plná  svéprávnost  (resp. způsobilost k právním úkonům) dle 
§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících  

3. bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických 
pracovnících  

4. zdravotní   způsobilost   dle   §   3   odst.   1 písm. d) zákona 
o pedagogických pracovnících  

5. znalost  českého  jazyka  dle  §  3  odst.  1  písm. e) zákona 
o pedagogických pracovnících                                                                

6. délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti 
nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného 
nebo  obdobného  zaměření,  nebo  v  řídící   činnosti   nebo 
v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona 
o pedagogických pracovnících. 

 
Doložte: 
 

1. přihlášku + osobní údaje 

2. strukturovaný životopis 

3. úředně ověřenou kopii dokladů o splnění předpokladů 
odborné kvalifikace (diplom včetně vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání) 

4. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe 
včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, 
potvrzení zaměstnavatelů) 

5. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy 
v rozsahu max. 5 normostran 

6. výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce 

7. čestné prohlášení o plné svéprávnosti 

8. originál,   popř.    ověřená    kopie     lékařského     potvrzení 
o způsobilosti  k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 
2 měsíců) 

9. doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že 
uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou 
pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém 

10. přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující 
znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici.  

 

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2020 
 

Přihlášku doručte nejpozději 30. 4. 2020 do 11.30 hodin na 
adresu: Obec Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň  
 

Obálku označte: „KONKURZ  – NEOTVÍRAT“  
 

V případě dalších dotazů se obracejte na: 
Mgr. Blanku Zvolánkovou, starostku obce,  
č. tel.: 732 635 540.  
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V MĚSÍCI BŘEZNU MALÍ ARCHITEKTI 

DOSTAVĚLI SVÉ DOMKY  
     Březen byl zvláštní měsíc. Byl výjimečně 
hodně krátký na to, abychom něco pořádně 
stihli. Na začátku jsme se radovali z toho, že se 
pomalu všichni zbavujeme nemocí a počet dětí 
ve třídě se začal navyšovat. S jarními prázdni-
nami začaly počty zase klesat, až se nám provoz 
díky koronaviru  zastavil  úplně. Ale  všechno  zlé  
je i k něčemu dobré, aspoň si děti mohou po-
řádně odpočinout od kolektivu a naplno a dosta-
tečně si užít své nejbližší.  
     A jak jsme se radovali na začátku března? 
Pokračovali jsme v rozdělané práci, kterou jsme 
začali s mladými architekty v rámci projektových 
dnů. Zanechali nám 4 „rozestavěné“ kartonové 
domky, a tak jsme vytvořili party zedníků, následně pak po-
krývačů a domy jsme pomocí barev a různých papírů „dosta-
věli“. Potřebovali jsme k tomu ale důkladnou procházku po 
obci, abychom pořádně prozkoumali, jak různé domy vypa-
dají, jaké mají omítky a střechy. Jako malí řemeslníci jsme 
se osvědčili. Domy se nám povedly. Ze skupinek řemeslníků 
se staly 4 rodiny, které si začaly tvořit vnitřky domů, malo-
valy, tapetovaly, natahovaly  koberce.  Každý měl svoji roli. 
A pak už zbývalo jen se nastěhovat. Na nábytek a všechno 
potřebné vybavení jsme využili různé malé kostky, které 
jsme měli ve školce a moc jsme je dosud nevyužívali, a jak 
se nám teď hodily. Krásně jsme si naše bydlení zařídili, a 
protože má ve třídě každý z nás svého malého dřevěného 
panáčka nebo panenku, tak jsme se mohli v našich domečcích i pořádně zabydlet. Byla to paráda. Ale zjistili jsme, že 
postavit dům, vybavit si ho a zařídit není až tak úplně jednoduchá a rychlá záležitost.  
     A co dělaly naše paní učitelky ve zbytku měsíce, když se o nás děti nemohly starat? Staly se z nich šičky: šily a šily 

(občas i páraly      ) tolik potřebné roušky. Kdo ví, jestli až se vrátíme zase do školky, budeme ještě roušky potřebovat, 

my i děti. Uvidíme.                                                                                            Brzy na shledanou se těší paní učitelky MŠ  

ÚSPĚŠNÉ TŘETÍ MÍSTO V 15. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO 
     Vyhodnocení prací dalšího ročníku výtvarné soutěže pro žáky základních 
škol proběhlo 13. února 2020 v základní škole v Krucemburku, kde jsou také 
obrázky vystaveny. 
     Sjednotit se na ocenění zaslaných prací bylo hodně obtížné. Do užšího vý-
běru ze 113 zaslaných prací ze 7 základních škol byla vybrána asi jedna čtvr-
tina. Zúčastnily se základní školy z Brzkova, Havlíčkovy Borové, Krucemburku, 
Okrouhlice, Oudoleně, Přibyslavi a Sobíňova. V odborné porotě byla paní 
Jana Zabloudilová ze Základní umělecké školy ze Žďáru nad Sázavou a paní 
Marta Rejšková ze ZUŠ v Krucemburku. Za Společnost Jana Zrzavého Kru-
cemburk s laickým pohledem Miloslava Michalová. 
     Témata byla dvě: Stromek, strom v krajině, v obci a Zátiší s knihou a ... . 
     Práce na obrázku do výtvarné soutěže může být i zkouškou trpělivosti. 
Máme zadání, zvolili jsme téma a máme před sebou čas k malování a prázdný 
papír. Přemýšlíme a máme nápad, začínáme. Jak? Učitelé mohou poradit, 
snažíme se, jak nejlépe nám to jde. Poodstoupíme, díváme se, dokončujeme. 
Možná se k výtvoru vrátíme, ještě můžeme něco pozměnit, opravit, upravit. 
     Mít trpělivost k jakékoliv práci je tak výsledkem určitého procesu, i když 
motivace může být různá, např. splnění úkolu nebo chuť naučit se a vyzkoušet 
něco  nového  či  snaha  vyniknout. A  tak  náš  obrázek může být kamínkem 
v mozaice našeho života, neboť jsme k němu využili čas nám svěřený. 
     Přejeme dětem a jejich učitelům, aby dovednosti a znalosti získané v hodi-
nách výtvarné výchovy a při ostatním vyučování byly pro ně zajímavé, užitečné 
a využitelné v dalším vzdělávání a v životě vůbec.  
            Za Společnost Jana Zrzavého Krucemburk, z. s., Miloslava Michalová 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

, 

 

 

Pavel Kubát, 1. r., se v soutěži 
umístil na 3. místě 

 v kategorii mladší žáci, téma 
Stromek, strom v krajině, v obci. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

, 
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TAKÉ V ŠACHOVÉ SOUTĚŽI VELKÁ CENA LIPNICE 2020 JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ  
     V pátek před jarními prázdninami jsme se 
zúčastnili našeho oblíbeného turnaje v Lipnici 
nad Sázavou, který se letos konal už po 24. 
Celkem se tu sešlo 59 hráčů z 1. - 9. ročníku 

ze základních škol Havlíčkobrodska. 
     Školu Oudoleň reprezentovali Lenka Zvolánková, Ema 
Marková, Emma Stehnová a Tomáš Krištof.  
     Školu Havlíčkovu Borovou reprezentovali naši bývalí 
žáci Tomáš Benc, Jan Kubát, Matyáš Sláma a Štěpán 
Holas.  
     Z děvčat si nejlépe vedla Lenička, která byla 3. nej-
lepší  dívkou  turnaje a  vyhrála  pohár. Celkově  nejlepší 
z našeho týmu byl Tom Benc, který v silné konkurenci ata-
koval přední příčky, nakonec skončil na krásném 8. místě.  
     Všichni jsme si turnaj užili, každý hráč si odvezl cenu, 
byl to prostě prima den.                         Kateřina Chvojková 
 
 

PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH 

     Naši školu navštívil 
místní myslivec a včelař pan 
David Bačkovský, který dě-
tem zajímavě vyprávěl o ži-
votě včel. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí, např. 
jak to v takovém úle chodí, 
jak mají rozdělenou práci, co 
se dělá, když se včely rojí, 
jak se starají o královnu 
matku. Přednáška byla dopl-
něna zajímavými fotogra-
fiemi. Děti se vyptávaly, 
přednáška je velice zaujala 
a opět jsme měli možnost si 
uvědomit, že bez malých 
včeliček by na Zemi nebyl 
žádný život. 

                   Paní učitelky ZŠ

     Dne 9. a 16. července l. 1895 
bylo skoro veškero žactvo okres-
ním   lékařem    z     Chotěboře 
p. Dr. B. Marklem přeočkováno. 
Poměry zdravotní na škole 
zdejší byly celkem uspokojivé, 
v měsíci lednu vypukla v čp. 6., 
62., 66. spála, která však škole 
na škodu nebyla, jelikož jen 7 
školních dítek nemocných bylo.  
     Výroční zpráva: Na počátku 
šk. roku 1894 – 5 bylo zapsáno 
101 hochů a 114 dívek, během 

roku přibyli 3 hoši, úhrnem 104 hochů, 114 dívek, cel-
kem 218 žáků. Z počtu toho chodí do měšťanské školy 
1 hoch, pro vadu tělesnou nechodil do školy 1 hoch. 
V roce  do  jiné  obce školní odstěhovalo se 8 hochů a 
3 dívky. Během roku vystoupili, že dožili se 14tého roku 
a učinili povinnosti školní dosti 7 hochů a 3 dívky. Na 
konci školního roku bylo 87 hochů a 108 dívek, úhrnem 
195 žáků.  

     Z oněch má domovské právo ve školní obci 69 ho-
chů a 82 dívek, v jiné školní obci v Čechách 15 hochů a 
25  dívek  a  v  jiné  školní  obci  mimo  Čechy 3 hoši a 
1 dívka. 
     U věku 6 až 12 let bylo 69 hochů a 90 dívek, ve věku 
13 až 14 let 18 hochů a 18 dívek. 
     Dle národnosti bylo mateřského jazyka českého 87 
hochů a 108 dívek.  
     Dle náboženství bylo vyznání katolického 87 hochů 
a 105 dívek, vyznání evangelického 1 dívka, vyznání ži-
dovského 2 dívky.  
     Platu školního zproštěno 27 hochů a 29 dívek. 
Školné platilo 60 hochů a 79 dívek. Úlevy od 16. května 
do 31. října dostalo se 19 hochům a 17 dívkám.  
     Koncem  školního  roku  před  14.  rokem propuštěno 
5 hochů a 5 dívek. 
     Počet školní ½ dnů bylo vůbec 79 795, nezameška-
ných šk. ½ dnů bylo 70 208, tj. 87,98 %, zamešk. šk. ½ 
dnů omluvených bylo 7 652, tj. 9,59 %, zamešk. šk. ½ 
dnů neomluvených 1 935, tj. 2,43 %.  

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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     Školní rok ukončil se dne 31. m. července slavnými 
službami božími a Te Deum laudamus v chrámu Páně 
Borovském. Po přání ct. místní rady školní odbývána 
byla dne 21. m. července výstava pomůcek učebných a 
prací  žáků,  kteráž   těšila   se   hojnému  účastenství 
ze strany občanstva Oudoleňského.  
     Zákonem zemským ze dne 13. m. května l. 1894 
upraveno bylo služné učitelstvu království Českého dle 
něhož řídící učitel školy zdejší může dosáhnouti tohoto 
nejvyššího platu. Základní služné 500 zl., funkční přída-
vek 125 zl., I. zvýšení služného 50 zl., II. zvýšení 100 
zl., III. zvýšení 100 zl., IV. zvýšení 100 zl., V. zvýšení 50 
zl., VI. zvýšení 50 zl., celkem 1 075 zl.  
     Zákonem zemským ze dne 19. m. prosince l. 1875 
mohl dosáhnouti řídící učitel zdejší školy jen tohoto 

nejvyššího platu: služné 500 zl., funkční přídavek 100 
zl., 6 quinquenálek po 50 zl. = 300 zl., celkem 900 zl. 
Novou úpravou platů učitelských zlepšilo se služné řídí-
címu učiteli o 175 zl.  
     Ve  šk.  roce  1894 – 5  obdržela   zdejší  škola  od 
sl. c. k. okr. rady školní v Chotěboři tyto pomůcky 
učebné: Doležalovy  zeměpisné  obrazy  v  ceně 5 zl. 
60 kr. Elektriku, zrcadlo rovné, přístroj k vyvinování vo-
díku, 5 skleněných rourek, lžičku ku spalování phos-
phoru, třínožku s trojúhelníkem a miskou, 2 baňky (300 
a 500 g), 2 zkoumavky, 2 křivule, stojánek křivule, va-
ničku pneumatickou, ¼ kg chlorečňanu draselnatého a 
½ kg burelu v ceně 15 zl. 56 kr.  
 
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

VÝSLEDEK SOUTĚŽE NENÍ V TÉTO DOBĚ DŮLEŽITÝ 

      Poslední kolo regionální soutěže se neodehrálo. Tak jsme nemohli s mužstvem z Jám bojovat o celkové 

první místo. Nevím, jestli se soutěž bude dohrávat, nebo ne, ale v této chvíli je to úplně jedno. 

     Chtěl bych vám všem, kteří jste nám po celou sezonu drželi palce, a hlavně těm lidem a organizacím, 

které nás v této báječné hře podporovali, moc poděkovat a popřát hodně zdraví, trpělivosti a ochoty jeden 

ke druhému a ať se vše dostane do starých kolejí.                                                 Za celý oddíl šachistů MCH 

DUBEN V HONITBĚ  
      Končí zimní přikrmování veškeré zvěře spárkaté a drobné, jelikož v tomto 

ročním období začínají rašit různé keře, stromy a vylézají šťavnaté výhonky 

různých trav a keřových pupenů, které zvěř vyhledává jako čerstvou, svěží a 

přirozenou potravu, a voňavé seno tak přichází v zapomnění. 

      Do konce tohoto měsíce myslivci mají povinnost vyčistit a vydezinfikovat 

krmná zařízení z důvodu zabránění šíření různých infekcí, bakteriálních ne-

mocí ze zemního přikrmování, kde  se  část  krmiva  zvěří  zašlape a dochází 

k hnilobě a tím ke vzniku různých chorob. Dezinfekce se provádí vápenným 

pohozem. Přejme si krásnou a zdravou zvěř pasoucí se na lukách a pasekách 

lesa. LESU ZDAR!                                                                          MS Oudoleň

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 

 

INZERCE 
 

Do prostor penzionu v Oudoleni hledáme:  

Hospodyni – kuchařku. 
 

Náplň práce: příprava snídaní a večeří 

                        jednou za 14 dní práce o víkendu  

                        ubytování hostů. 
 

Nástup: duben – květen 2020. 
 

Vhodné pro osoby na MD, RD,  

vhodné pro aktivní důchodce,  

možná dohoda standardního pracovního poměru. 
 

Tel. kontakt:  

p. Hájek - tel. 739 274 167  

nebo e-mail: chalupakh@seznam.cz 

 

 
 

 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 

V měsíci dubnu oslaví výročí narození: 

Jaroslava Ševcechová, Oudoleň 92 
Jaroslav Sláma, Oudoleň 7 

Ludmila Zvolánková, Oudoleň 9 
Hana Ennsmannová, Oudoleň 145 

 

 

                            BLAHOPŘEJEME! 
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FOTOHÁDANKA 
 

NEVÁHEJTE – ČEKÁ VÁS ODMĚNA 
 

V minulém  čísle  jsme  zveřejnili fotografii  koček  dívajících  se z okna 
u domu čp. 10  (Kamarádovi  - Ledeckých). 

Ze správných odpovědí byl vylosován Petr Rázl.  
Panu Rázlovi jsme poblahopřáli a byla mu předána výhra.  

 

Vzhledem k současné situaci se na Vás obracíme s odlišnou otázkou. 
Ve kterém roce byla pořízena tato fotografie? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo ví, může sdělit (osobně, telefonem, e-mailem)  
svůj tip do 24. 4. 2020 na obecní úřad. 

 

A mimo soutěž. Víte, kdo je na fotografii? Poznáte se? Pište, volejte. 
 

  Z došlých správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce,  
který obdrží drobný dárek.  

Máte zajímavou fotografii nebo tip na fotohádanku 
z naší obce nebo jejího okolí? Zašlete nám ji do naší soutěže.  

  

Jak nakládat s použitými rouškami, 

rukavicemi a dalším potenciálně 

infikovaným odpadem? 

1. Odpad  vložte  do plastového pytle 
s tloušťkou minimálně 0,2 mm, za-
važte a povrch pytle dezinfikujte. 
Pokud použijete tenčí materiál, je 
potřeba dát dva pytle a dezinfikovat 
vnější. 

2. Přesvědčte se, že pytle jsou sku-
tečně dobře zavázané. 

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte 
pouze a jen do popelnice (na 
směsný komunální odpad). 

4. V žádném případě neodkládejte tyto 
zavázané pytle mimo popelnice, 
abyste neohrozili zdraví pracovníků 
svozových společností. 

5. Po manipulaci s odpady je vždy 
nutné umývat si ruce mýdlem a vo-
dou. 

V případě, že onemocnění osob bylo 
potvrzeno, nemocná osoba nakládá se 
svým odpadem stejně, jako je uve-
deno výše. 

Děkujeme za vaši ohleduplnost. 

Další informace najdete přímo na 
stránkách 
SZU: http://szu.cz/tema/prevence/stan
ovisko-narodniho-referencniho-centra-
pro-hygienu-pudy-a-3 

                        Tiskové oddělení MŽP 

Školní šachový turnaj v Lipnici. 
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