15. ročník

listopad 2009

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. listopadu 2009


Usnesením č. 48/2009 zastupitelé přijali „Vlastní hodnocení Mateřské školy
Zahrádky za školní rok 2008 – 2009“.
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o činnosti mateřské školy za uplynulý školní rok
(viz dále v textu).



Usnesením č. 49/2009 zastupitelstvo obce vzalo na vědomí příkaz starosty obce k
provedení inventarizace majetku Obce Zahrádky ke dni 31. 12. 2009 a k jejímu
zahájení.



Usnesením č. 50/2009 zastupitelé obce pověřují finanční výbor kontrolou čerpání
neinvestičních příspěvků obce Mateřské škole Zahrádky v roce 2009. Výbor
předloží zprávu na lednovém jednání zastupitelstva.



Usnesením č. 51/2009 zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z POV 2010
dotační titul 8 - dotace úroků z úvěru.
Obec již v minulých letech úspěšně žádala o dotaci na úroky z úvěru na kořenovou čistírnu
odpadních vod.



Usnesením č. 52/2009 zastupitelé souhlasí s umístěním přenosového zařízení
internetu na střechu budovy MŠ a pověřují starostu uzavřením smlouvy o nájmu
s provozovatelem.
Možná si již někteří z Vás všimli nabídky bezdrátového připojení k internetu na
letácích kolujících v naší obci. Pro pokrytí větší části obce je z technických důvodů
zapotřebí umístit přenosové antény na vysokou budovu, těmto požadavkům vyhovuje
střecha budovy MŠ. Z tohoto důvodu byla Obec oslovena žádostí o pronájem části
střechy firmou provozující bezdrátové připojení k internetu. Nájemné za pronájem
ploch bude pokryto bezplatným připojení k internetu v MŠ a instalací vysílače ViFi
pro potřeby turistické ubytovny.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Tak jako již po několik let každoročně jsme vzpomenuli dne 11. 11. zahrádecké
padlé ve válečných konfliktech položením věnečku u pomníku legionářů.
Vzpomínka se koná v Den válečných veteránů v demokratických státech
Evropy, v USA a Kanadě, v den výročí skončení 1. světové války 11. listopadu
1918.

V měsíci listopadu budou rozneseny faktury pro platby vodného a stočného.
Můžete platit hotově do pokladny nebo bezhotovostně převodem na účet, který je
na faktuře uveden. Splatnost je do konce listopadu.

V Obecní knihovně Zahrádky byly vyřazeny starší knihy. Jsou uloženy v sále
obecního domu, kde si je můžete prohlédnout a bezplatně odnést. Nabídka platí
do konce roku 2009. Poté budou knihy dány do sběru.

V měsíci říjnu zhlédlo internetové
www.zahradky.cz 1 364 návštěvníků.

stránky

obce

na

adrese

DÁLE INFORMUJEME
 TURISTICKÁ UBYTOVNA

V minulém čísle jsme nabízeli prodej jízdních kol. Část kol již má své
nové majitele a ještě pět jich čeká na případné zájemce.

Marcela Daňhelová
provozní Turistické ubytovny
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 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Z vlastního hodnocení Mateřské školy Zahrádky za školní rok 2008 – 2009
Mateřskou školu navštěvovalo 18 dětí ve věku od 2,5 do 6 let – z toho 4 děti šestileté.
U dvou dětí byla podána žádost o odklad školní docházky – na žádost rodičů a MŠ pro
známky školní nezralosti (jedná se o děti narozené v letních měsících). Odklad školní
docházky byl potvrzen. Do ZŠ odešly 2 děti. Jedno dítě bude chodit do ZŠ ve Strmilově a
druhé dítě do ZŠ v Jihlavě. Děti byly do MŠ přijímány v průběhu celého roku. Postupná
adaptace dětí byla většinou řešena krátkodobou přítomností rodičů (ne vždy se osvědčila).
Uspořádáním dne v MŠ bylo reagováno na potřeby dětí. V práci s dětmi byl kladen důraz na
rovnoměrný rozvoj všech složek osobnosti dětí. Byly vytvořeny podmínky pro individuální,
skupinové i spontánní činnosti a sledováno jejich střídání v denním programu, a to včetně
aktivit, které MŠ organizovala nad rámec běžného programu. Plánované činnosti vycházely
z potřeb a zájmu dětí. Sledovány byly individuální potřeby jednotlivých dětí včetně
stravovacích návyků a nestejné délky odpoledního odpočinku (u starších dětí bylo využito
k individuální práci a přípravě dětí na ZŠ).
Nadstandardní péče:
 Využití programů ve Výtvarné dílně Zahrádky.
 Logopedická prevence (ve spolupráci s rodiči dětí).
 Nabídka odborné i dětské literatury s možností objednávek, včetně objednávek
hraček a pomůcek.
 Umožňujeme pořízení fotografií 2x ročně - dětí i rodičů (popřípadě veřejnosti).
 Kratší odpolední odpočinek pro nejstarší děti s rozšířenou přípravou na vstup do ZŠ.
 Příprava programu pro vystoupení dětí.
 Výstavky prací dětí pro veřejnost (nástěnky, den otevřených dveří).
V letošním roce můžeme kladně hodnotit spolupráci s rodiči dětí pro zlepšení podmínek her
pro děti. Téměř od všech rodičů, Svazu žen a zaměstnanců MŠ děti dostaly novou kuchyňku,
od rodičů Michellky Duškové sedací soupravu a od místní organizace žen, myslivců a hasičů
trampolínu. Společně s rodiči dětí jsme se zaměřili na stěžejní úkoly a dle možností je
společně řešili (nebo individuálně). Kladně lze hodnotit osobní konzultace s rodiči dětí
v oblasti výchovného působení. Ke spolupráci bylo využito akcí školy – včetně besídek.
Informovanost rodičů je zajištěna formou nástěnek v MŠ a na Obci Zahrádky.
Velkým přínosem pro rodiče našich dětí je bezplatná návštěva MŠ. Rodiče platí pouze stravu
dětí. Kladně hodnotíme spolupráci s místními organizacemi v Zahrádkách – ZO ČSŽ, SDH a
MS Luka. Nezištnou finanční pomoc na nákup hraček a sladkostí pro děti (Mikuláš, Vánoce,
Den dětí) již tradičně poskytuje organizace žen.
Během roku jsme pracovali podle „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.“ Naše
škola má vypracován svůj vlastní program. Byly plněny úkoly v oblasti „Výchova ke zdraví“,
které prolínaly všemi 5 oblastmi výchovného působení. V letošním roce nebyla uskutečněna
akce seznámení s vodou, protože bazén v J. Hradci se celý přestavuje. Místo besedy s policií
byla zařazena návštěva dopravního hřiště v J. Hradci s výukou (teoretickou i praktickou),
která byla velkým přínosem a pomocí v oblasti bezpečnosti dětí. Ostatní akce školy byly
splněny. Podařilo se zajistit divadelní představení přímo v MŠ. V průběhu roku jsme se
zaměřili na citovou výchovu – chování dětí k sobě navzájem, vztah dětí k okolí, rozvíjení řeči
a výtvarné, pracovní a pohybové dovednosti dětí. Předškolní vzdělávání je zaměřeno tak, aby
byly děti dobře připraveny na vstup do 1. třídy základní školy a následně i pro život.
Stanovené úkoly v oblasti řízení byly splněny. Byly zajištěny kontroly a revize podle plánu.
Na letní měsíce je zajištěno malování v prostorách školy. Dle finančních možností byly
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zajišťovány pomůcky a potřebný materiál. Čerpání limitu školy a FKSP bylo sledováno. V
kontrolní činnosti bylo sledováno využívání pracovní doby. Při hospitacích je sledováno
zajištění pedagogické péče směrem k dětem a plnění stanovených úkolů v oblasti výchovné
práce, stěžejní úkoly jsou následně řešeny. Stálou nevýhodou MŠ je, že se učitelky
nepřekrývají. Pro zajištění řádného chodu školy jsou některé úkoly plněny nad rámec
vyučovacích povinností (akce školy, bezpečnost dětí při pohybových aktivitách, stravování –
příprava a úklid, atd.)
V příštím školním roce bude MŠ navštěvovat větší počet mladších dětí. Naše pozornost proto
bude zaměřena na rozvoj jazykových schopností (především výslovnost), citový rozvoj –
rozvíjení pozitivních citů, rozvíjení her, podpora dětských přátelství, správné držení tužky,
rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, spoluvytváření zdravého a
bezpečného prostředí a péče o okolí. Zaměříme se také na potřeby, které se především u nově
příchozích dětí projeví, a na přípravu nejstarších dětí do školy. Nadále budeme pokračovat
v aktivitách z předešlých let, které se osvědčily. Pozornost bude věnována zlepšování
prostředí pro děti a spolupráci s rodiči dětí a ostatními činiteli tak, abychom společně
přispívali k tělesné, duševní a společenské pohodě dětí.

Ve středu 11. listopadu
2009
jsme
s dětmi
navštívili KD Střelnice
v Jindřichově Hradci, kde jsme si poslechli koncert
s divadelní výpravou „Povídejme si, děti“.

Koncert se skládal ze tří minimuzikálů – Jak si
pejsek roztrhl kaťata, O pyšné noční košilce a
Jak vařili dort na motivy pohádek J. Čapka,
který připravilo Hudební divadlo dětem Hradec
Králové. Vystoupení se nám všem moc líbilo.
Ve středu 2. prosince 2009 v 10.00 hodin se budeme ve školce fotografovat opět s vánoční
tematikou. V letošní nabídce bude i možnost zhotovení kalendáře na rok 2010 s fotografií
dítěte ve velikosti A4. Zveme k nám případné zájemce o toto fotografování.
Touto cestou bych chtěla poděkovat za mateřskou školu našim sponzorům:
- za natření lehátek pro děti těmto rodičům: Janě Bartákové, Pavlíně Brabcové, Aleně
Kovářové a Martině Svobodové;
- za sponzorský dar ušití návleků na podložky ke spaní paní Janě Bartákové;
- za dětské knihy a autíčka paní Evě Müllerové.
Jana Harudová
ředitelka MŠ
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 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé období se konalo 7
kurzů.
Pro dětské klienty jsem
uspořádala kurz Malování na
hedvábí. Pro velký zájem dětí
se kurz konal ve dvou
termínech.
Malování
na
hedvábí patří již k tradičním
kurzům a vždy má velký úspěch. I tentokrát se šátečky
podařily a budou jistě dlouho patřit mezi oblíbené kousky v šatníku tvořitelek.
Kurz Vizovické pečivo vedla paní lektorka Štěpánka Maryšková. Není tak jednoduché
zvítězit nad lepícím se těstem, ale na konec se
podařilo.
Novinkou v nabídce pro děti byl kurz Porcelán.
Čisté bílé porcelánové hrnky a mističky jsme
zdobili speciální folií, která se chová jako obtisk
na vajíčko. Nejdříve jsme bedlivě rozmysleli dekor
a poté nastříhali folii. K dispozici jsme měli
základní barvy, stříbrnou a zlatou. Dětem se kurz
líbil a určitě se objeví v nabídce i příští rok.
Dalším
kurzem
pro děti byl kurz Krabičky, který vedla paní lektorka
Hedvika Kružíková. Děti vyráběly krabičky klasické
ve tvaru čtverce a obdélníkovou šperkovnici, ale také
se pustily do tvaru kulatého. Krabičky dozdobily
knihařským plátnem, pestrými balicími papíry a
papíry zdobené mramorovací technikou.
Pro dospělé klienty se v uplynulém období konal
kurz Restaurování nábytku, který vedl pan

lektor Luděk Fiala. Oproti minulým létům byl o tento kurz mimořádný zájem. Klienti si
přivezli i dostatek materiálu k restaurování – několik historických židlí, stolečků a jiné krásné
věci. Klienti načerpali spoustu potřebných informací, tolik důležitých při záchraně
historického kousku po předcích.
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V říjnu jsem lákala přiloženým plakátkem
všechny zájemkyně o Podzimní aranžmá.
Předváděcí kurz vedla paní lektorka Kateřina
Kuřinová a proběhl v příjemné atmosféře. Dále
všechny zájemkyně zvu přiloženým plakátkem na
předváděcí kurz Adventní aranžmá, který se bude
konat ve dvou termínech. Kurz již po několikáté
zařazuji v předadventní čas, aby mohl posloužit
pro výrobu adventních věnců, které pak budou
naše příbytky zdobit po příjemný adventní čas.
Takže neváhejte a přijďte si vybrat ze široké
nabídky stuh a vánočních drobných ozdob, ale i
hotových aranžmá.

Ve dnech 24. – 25. 10. 2009 se dílna podílela na
pestrém programu Dnů otevřených ateliérů
v rámici česko-rakouského projektu Kulturní
most. Pořadateli jsou Jihočeský kraj, Bazilika
o.p.s a Kulturvernetzung Dolní Rakousko. Záštitu
nad akcí převzali: hejtman Jihočeského kraje Mgr.
Jiří Zimola, radní Jihočeského kraje Ing. František
Štangl a senátor Karel Schwarzenberg. Asi jste někteří z vás zaslechli upoutávku na Dny
v rozhlase nebo v televizi. Na rakouské příhraniční straně
probíhá stejná akce s názvem Tage der offenen Ateliers o
víkend dříve a 8. ročníku se účastnilo přes 800 atelierů. Loni se
konal nultý ročník na naší straně, a to pouze na
Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Letos se přidalo
Prachaticko,
Strakonicko,
Písecko,
Táborsko
a
Jindřichohradecko. Celkem se 1. ročníku zúčastnilo na české
straně 148 výtvarníků a uměleckých řemeslníků. Ti zpřístupnili
svá tvůrčí zázemí a nabídli své práce, ale i sebe k trochu jinému
setkání s uměním. Pro zájemce byly pořádány vzájemné cesty
za uměním a byl jim k dispozici průvodce, který je
profesionálním teoretikem v oblasti výtvarného umění. Dílna
nabídla návštěvníkům nakouknout do právě probíhajícího kurzu
Restaurování nábytku, celkového prostoru dílny a co
případným zájemcům nabízíme. Na přiloženém obrázku vidíte,
jak byla místa zapojená do Dnů označena.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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Výtvarná dílna Zahrádky
pořádá dne 25. 11. 2009 předváděcí kurz RNDr. Kateřiny Kuřinové a
27. 11. 2009 předváděcí kurz Lenky Matouškové
začátek vždy v 18.30 hod.

ADVENTNÍ ARANŽMÁ

Návštěvníci uvidí poslední trendy ve zdobení adventních věnců,
nabídku doplňkového prodeje zboží
(stuhy, ozdoby, svíčky, živé květiny atd.)
a mohou si věnce vyrobit sami dle vlastní fantazie za odborné pomoci.

Vstupné 100 Kč

Předběžná rezervace na telefonu 384 490 044 nebo 724 195 007.
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OBEC ZAHRÁDKY
ZVE VŠECHNY
NA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
29. LISTOPADU 2009 V 17 HODIN
PŘED OBECNÍ DŮM
NA

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
POSLECHNEME SI NĚKOLIK KOLED
A TAKÉ SI JE ZAZPÍVÁME,
PAK SE MŮŽEME PODÍVAT DO SÁLU
NA ZAHRÁDECKÝ KERAMICKÝ BETLÉM,
KTERÝ BUDE VYSTAVEN AŽ DO TŘÍ
KRÁLŮ.

ČCE zve srdečně maminky i děti na
tradiční

PEČENÍ
PERNÍKOVÉHO BETLÉMU,
BETLÉMU,
které proběhne ve Výtvarné dílně
v Zahrádkách
v úterý 8. 12. 2009 od 16.00 hodin.
Potřebujete jen svoji fantazii, svoje ruce
a chuť tvořit!
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(NE) POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

 Mrzí nás, že říjnové počasí neumožnilo uskutečnění Drakiády,
kterou tradičně připravuje občanské sdružení Zahrádecký
spolek. Budeme se tedy s dětmi těšit na příští rok.

Trocha poezie od naší spoluobčanky
Listí žloutne, listí padá,
už je tady listopad,
svému jménu zůstal věrný,
provází ho mlhy, chlad.

Paní Zima ozývá se,
na tom listí píše nám,
že už brzy ukáže se,
prý přijede brzy k nám.

Občas pošle jako dárek
také pozdrav sněhový,
listopad jí ale vzkázal,
že on o něj nestojí.

Ať si počká na prosinec,
to je měsíc laskavý,
na Vánoce, pod stromeček,
ať mu ten sníh nadělí.
L. P. 2009

Staré lidové listopadové pranostiky:
•
•
•
•

Když v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
Listopadové hřmění – pšenici ve zlato mění.
Teplý říjen, studený listopad.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat
komáři.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám
Kolmanová Marie, Zahrádky č.p. 6,
oslavila dne 5. listopadu 102 let
Adamec Josef, Zahrádky č.p. 34,
oslavil dne 5. listopadu 70 let
Benedová Vlasta, Zahrádky č.p. 99,
oslaví dne 28. listopadu 76 let



Opustila nás

Kolmanová Marie, Zahrádky č.p. 6, zemřela dne 8. listopadu 2009
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KALENDÁŘ OBCE OD 16. LISTOPADU DO 13. PROSINCE 2009

DATUM
pondělí 16. 11.

HOD.
16 – 19
16 – 19

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna

8.30

čekárny bus
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna

úterý
24. 11.
středa 25. 11.
čtvrtek 26. 11.

15
16 – 19
16 – 19
16 – 17
18.30
8.30

pátek 27. 11.
neděle 29. 11.

18.30
17

výtvarná dílna
před
Obecním domem

Adventní aranžmá
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

pondělí 30. 11.

16 – 19
16 – 19

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti

úterý
17. 11.
čtvrtek 19. 11.
pátek 20. 11.
pondělí 23. 11.

úterý
čtvrtek

pondělí

1. 12.
3. 12.

16 – 17
8.30

7. 12.

19
16 – 19
16 – 19

úterý
8. 12.
čtvrtek 10. 12.
1

16
8.30

Obecní dům, sál
výtvarná dílna
čekárny bus

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
výtvarná dílna
čekárny bus

AKCE
veřejný internet, knihy a časopisy
STÁTNÍ SVÁTEK

POŘ.

POZN.
úřední doba

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Keramika1
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
Adventní aranžmá

obec
ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

obec
úřední doba
obec
ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Jednání zastupitelstva
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy

obec

Pečení perníkového Betlému

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 14. 12. 2009 – 17. 1. 2010 je v pondělí 7. prosince 2009.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

ŠTÍR 23. 10. – 21. 11. 

STŘELEC 22. 11. – 21. 12. 

Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc Obec Zahrádky,
www.zahradky.cz. Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, tel. č. 384 490 051, e-mail:
obec@zahradky.cz. IČO 00666564. Redakční rada Miroslav Urbánek. Autor záhlaví
Zbyněk Honzal. Distribuci roznáškou do domácností místních předplatitelů a prodej
zajišťuje obecní úřad. Roční předplatné 60 Kč, cena jednoho výtisku 5 Kč. Redakční
uzávěrka dne 9. 11. 2009, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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