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Od  posledního  čísla  obecního 
zpravodaje uplynulo několik mě-
síců, ale člověk by řekl, že vyšel 
před pár týdny. Toto „letní“ číslo 
je převážně věnováno kulturním 
a společenským aktivitám v naší 
obci. Samozřejmě neopomeneme 
informovat o dalších aktivitách, 
kterým se věnujeme např. při údrž-
bě obecního majetku. Obecní zpra-
vodaj se Vám dostává do rukou 
v průběhu letních prázdnin, které 
jsou převážně časem dovolených, 
výletů, odpočinku a to nejen pro 
děti. V případě, že máte již dovo-
lenou za sebou tak doufám, že byla 
plná pohody a koho dovolená ještě 
čeká, tak si ji užijte naplno.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Úvodní slovo

V minulém vydání zpravodaje jsem 
se v prvním článku věnoval statis-
tickým údajům z evidence obyva-
tel z roku 2016. Tentokrát uvedu 
několik čísel ze statistiky zasíla-
ných SMS zpráv. V současné době 
máme k dispozici 177 telefonních 
čísel. Za prvních šest měsíců letoš-
ního roku bylo rozesláno celkem 
9 047 SMS zpráv, za celý rok 2016 
bylo rozesláno 14 459 SMS zpráv. 
Stále se nepodařilo získat kontakty 
v takovém rozsahu, aby v každé 
domácnosti v naší obci byl alespoň 
jeden telefon, který přijímá SMS 
zprávy zasílané obecním úřadem. 
Stále je možnost nahlásit nové te-
lefonní číslo nebo telefonní číslo 
aktualizovat v případě jeho změny. 
Zasílání SMS zpráv je nejrychlej-
ší způsob,  jak dostat  informace 
k obyvatelům, a to i v případě, že 
nejsme přítomní v obci.

Patrik Mikulášek, starosta obce

V souvislosti s přípravou nové tratě pro pořádání poháru v požárním útoku došlo 
mimo jiné také k úpravě plochy na Člopě, ze které byla odvezena zemina, následovalo 
její zpevnění a byl proveden úklid blízkého okolí. V rámci úpravy plochy došlo také 
k přestěhování garáže a buňky, které jsou používány k uskladnění materiálu a tech-
niky obce a SDH. V rekordně krátké době se nám podařilo zajistit stálou přípojku 
elektrické energie pro nové „hřiště“. Díky nové přípojce nebylo nutné na pohár řešit 

Úpravy „hřiště“ a okolí spojené 
s přípravou poháru v požárním útoku
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mobilní zdroj elektrické energie, nová 
přípojka nám současně umožní zavedení 
elektrické energie do garáže (usnadní 
údržbu techniky, osvětlení).

Na tomto místě chci poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě nové tratě, 
je pravdou, že někdy to bylo docela 
napínavé, ale nakonec se vše podařilo 
a trať byla připravena. Samostatně je 
zapotřebí  poděkovat  organizátorům 
a všem ostatním, kteří zajistili bezpro-
blémový průběh celé soutěže.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Obec Žďár 
na Facebooku

Informace o dění v naší obci můžete 
nově nalézt také na Facebooku. Budou 
zde především fotografie z akcí pořáda-
ných v obci, pozvánky na akce a další 
aktuální  informace. Profil naší obce 
naleznete https://www. facebook. com/
obecZdar/. Budeme rádi, když se přidáte 
k necelé čtyřicítce uživatelů, kteří náš 
profil sledují.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Pracovní místo – údržba obecního majetku
Na základě zveřejněné nabídky na obsazení pracovního místa na zajištění 

údržby obecního majetku se přihlásil jeden uchazeč, který splnil jak naše pod-
mínky, tak podmínky stanovené Úřadem práce České republiky a mohl být přijat 
do pracovního poměru. Naše obec má tedy od poloviny května historicky poprvé 
zaměstnance na plný úvazek, který zajišťuje prioritně údržbu obecního majetku 
včetně údržby veřejných prostranství. Věřím, že se nám podaří pracovní místo 
udržet napořád, protože během velice krátké doby se ukázalo, že obec takového 
zaměstnance potřebuje. Patrik Mikulášek, starosta obce

Rekonstrukce vodovodního řadu
Minulý týden byla dokončena další etapa rekonstrukce vodovodního řadu v obci, 

která se oproti původnímu záměru rozšířila o úsek od budovy obecního úřadu k RD 
č. p. 93. O termínu zahájení další etapy od budovy obecního úřadu na křižovatku 
pod Dělnickým domem nemáme prozatím aktuální informace.

Patrik Mikulášek, starosta obce

V návaznosti na projektovou přípravu I. etapy kabeliza-
ce NN (nízkého napětí) ve spodní části obce schválilo 
zastupitelstvo obce smlouvu na vypracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci (výměnu) veřejného osvětlení. 

Mateřská škola 
– úpravy

Během letních prázdnin dojde k výměně 
podlahové krytiny na chodbě mezi hlav-
ním vchodem a vstupem na dvůr. Zastu-
pitelstvo na základě žádosti ředitelky 
MŠ schválilo výměnu postýlek včetně 
úložných skříní na postýlky a lůžkoviny. 
Více informací uvedeme v dalším čísle 
zpravodaje.

Patrik Mikulášek, starosta obce

Rekonstrukce veřejného osvětlení 
a místního rozhlasu

Stávající veřejné osvětlení je osazeno 
na sloupech NN, které budou demon-
továny, a je nutné vybudovat nové ve-
řejné osvětlení. Současně bude nutné 
demontovat vedení místního rozhla-
su. Zastupitelstvo vedlo debatu, zda 
v rámci rekonstrukce NN opět realizo-
vat drátový rozhlas, anebo se vrhnout 
cestou bezdrátové technologie. Po delší 
debatě, která byla podpořena i výpo-
čtem předpokládaných nákladů na vy-
budování drátového nebo bezdrátového 
rozhlasu, zastupitelstvo se rozhodlo pro 
bezdrátovou technologii, která má také 

nějaká úskalí, ale nákladově je podstatně nižší. Modernizaci 
místního rozhlasu se budeme v některém z dalších čísel 
zpravodaje věnovat podrobněji.

Patrik Mikulášek, starosta obce
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Oprava místní komunikace
Jak bylo avizováno v minulém čísle zpravodaje, tak i díky 

příznivému počasí se již podařilo realizovat odloženou opravu 
komunikace u RD č. 143. Nyní je toto zakončení komunikace 
opatřeno kvalitním asfaltovým povrchem.

Rozšíření veřejného osvětlení
Ještě před prázdninami bylo dokončeno, v zimních 

měsících započaté, rozšíření veřejného osvětlení ve spodní 
části obce. Instalováno bylo celkem 16 svítidel a také 
nový rozvaděč.

Od května letošního roku je možné si na obecním 
úřadě zakoupit povolenku, která opravňuje k lovu ryb 
na Koupališti u Obory. Povolenka je prozatím pouze pro 
občany s trvalým pobytem v obci starších 15 let. Cena 
povolenky je 1 000,- Kč. Vydávána je na kalendářní rok 
a držitele opravňuje k ulovení 5 ks kapra (ostatní ryby 
se musí pouštět zpět).
Stále se bohužel potýkáme s problémem neukázně-

ných spoluobčanů (převažují přespolní), kteří nere-
spektují dopravní značku „Zákaz vjezdu všech vozidel“ 

Svoz velkoobjemového 
odpadu a bioodpadu

Kontejnery budou jako obvykle přista-
veny u hasičské zbrojnice. Pro připo-
menutí raději opět uvádíme termíny:

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: 
   2. – 3. září 2017
   4. – 5. listopadu 2017

BIOODPAD: 
   9. – 11. září 2017
 10. – 12. listopadu 2017

Koupaliště u Obory – rybolov – táboření – vjezd vozidel
a stále nám zajíždí vozidly až ke koupališti. Toto se děje 
i přes několikeré osobní upozornění. Tento problém byl 
již konzultován s Policií ČR, která provádí namátkové 
kontroly. Je smutné, že se musí k těmto krokům přistu-
povat a není možné se spolehnout na slušné chování.

S tím souvisí také omezení rozdělávání ohně a tá-
boření u koupaliště. Tyto aktivity jsme nuceni také 
regulovat s ohledem na nepořádek, který po některých 
návštěvnících musíme uklízet.

Patrik Mikulášek, starosta obce
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Pojistky jsou nástrojem k zabezpečení nahodilých a zpra-
vidla nepříjemných událostí. Krádež, zničení majetku, smrt, 
invalidita a další. To všechno jsou věci, které si nikdo z nás 
nepřeje, ale občas se někomu přihodí. Proto jsou pojistky 
běžnou součástí našich výdajů. V tomto článku se dozvíte, 
jak mít pojistky správně nastavené – abyste neplatili zbytečně 
mnoho peněz pojišťovnám a aby Vám pojišťovny v případě 
škody zaplatily to, co budete potřebovat.

Udělejte si sami velmi jednoduchou inventuru Vašich 
pojistek. Možná zjistíte, že můžete ušetřit spoustu peněz.   
Nejdříve si pojďme vysvětlit, k čemu vlastně pojistky slouží:   
Pojistky by měly sloužit k tomu, aby nám pomáhaly v situa-
cích, které bychom sami finančně nezvládli. Inventura Vašich 
pojistek by měla začít právě tímto bodem:

Neplatíte za něco zbytečně? Mějte pojištěna jenom ta 
rizika, která byste sami finančně nezvládli.   Ztráta střechy 
nad hlavou po povodni nebo požáru nás může výrazně eko-
nomicky ohrozit. Rozbité okno ale zvládneme zaplatit sami. 
Podobné to je u životních a úrazových pojistek. Když někdo 
po autonehodě zůstane invalidní, přichází o budoucí příjmy 
v hodnotě stovek tisíc nebo milionů korun. Je to velké riziko, 
které se vyplatí mít pojištěné. Mnoho lidí si platí pojistky pro 
případ drobných úrazů. Za zlomenou ruku pět tisíc. Za deset 
stehů tři tisíce. Taková pojistka může stát i dvě stě korun 
měsíčně. A přitom toho moc neřeší. Zlomená ruka neohrozí 
Vaši finanční kondici,  s tím si poradíte sami. Pokud byste ty 
ušetřené dvě stovky pravidelně investovali do akciového port-
folia, získáte na dvacetiletém horizontu téměř sto tisíc korun.

Zaplatí mi pojišťovny v krizových situacích? Mám 
pojištěnou nemovitost tak, abych v případě totální škody 
dostal peníze na postavení stejné nemovitosti? Recept je 
jednoduchý. Podívejte se do pojistné smlouvy, jestli je po-
jištěná na novou hodnotu. Dále odhadněte, kolik by dnes 
stála výstavba stejné nemovitosti. Pokud se Váš odhad příliš 

Vyznejte se ve svých penězích (10) 
neliší od pojistné částky, je vše v pořádku. Pokud je v těchto 
částkách významnější rozdíl a částku v pojistné smlouvě máte 
nižší, pak je třeba ji opravit podle skutečnosti. Pojišťovny by 
totiž v případě škody mohly uplatnit podpojištění = plnily by 
ve stejném poměru, jako je nová cena (= za kolik byste dům 
postavili) a výše pojistné částky.

Máte životní pojistku? K čemu Vám slouží? Životní 
pojistka by měla sloužit primárně k  tomu, aby zajistila 
Vaše blízké, kteří jsou na Vás finančně závislí. Zkuste si 
spočítat, kolik by Vaší rodině měsíčně scházelo v rodinném 
rozpočtu. Pokud nemáte příjem, který je nezávislý na Vaší 
práci (např. příjem z pronájmu nemovitosti), pak by pojistná 
částka pro případ smrti měla být alespoň ve výši Vašeho 
tříletého příjmu.

Kolik stojí Vaše pojistka? Máte životní pojistku na dva 
miliony korun za 3.000 měsíčně? Taková pojistka Vás může 
stát významně méně. Může stát jenom dva tisíce. A bude 
krýt stejná rizika. Může stát jenom tisíc korun. Třikrát méně. 
A pořád kryje stejná rizika. Rozdíl mezi první a poslední 
variantou je dva tisíce korun. Pokud byste ty ušetřené dva 
tisíce korun pravidelně investovali do akciového portfolia, 
získáte na dvacetiletém horizontu 993 tisíc korun.

Ušetřete na pojistkách. Pokud je to možné, zvolte si vyšší 
spoluúčast. Už víte, že je důležité pojišťovat jenom důležitá 
rizika. Vyšší spoluúčastí říkáte pojišťovně, že drobné škody 
zvládnete sami a s těmi velkými potřebujete pomoci. Pojiš-
ťovna Vám za to nabídne nižší sazbu pojistného.

Velmi drahé a zbytečné pojištění. Někteří  lidé platí 
pojistku, ze které se nikdy nemůže plnit. Jsou to případy, 
kdy při sjednávání pojistky nesdělili pojišťovně pravdivé 
informace. Pojišťovny si většinou neprověřují pravdivost 
informací při sjednávání pojistek, ale při případném plnění 
ano. A v pojistných podmínkách je vždy ustanovení o tom, 
že v případě uvedení nepravdivých informací se může snížit 

4 Žďárské listy 2/2017 www.ou-zdar.cz



Letošní pohár poprvé na nové travnaté trati na spod-
ním konci obce. Tato trať není ještě zcela dle našich 
představ, ale i tak jak jste si všimli, bylo na ní odvedeno 
mnoho práce. A to nejen od členů našeho sboru, ale 
i od našich spoluobčanů a zastupitelů obce.

nebo odmítnout plnění. Takto sjednaná pojistka je velmi 
drahá a zbytečná. Nikdy se z ní nebude plnit. Jako příklad 
lze uvést pojištění pracovní neschopnosti. Při sjednání je 
důležité uvést všechny současné i minulé zdravotní potíže. 
Pokud se dostanete do pracovní neschopnosti např. s one-
mocněním jater, pojišťovna si vyžádá výpis ze zdravotní 
dokumentace. A pokud se dozví, že klient v mládí prodělal 
žloutenku, zřejmě odmítne plnit.

TIP pro Vás: Projděte si Vaše pojistky a zkontrolujte, jestli 
neplatíte velmi drahé a zbytečné pojištění. 
Pojišťujte jenom to, co nezvládnete vyřešit sami.   Pojistěte 

si všechna rizika, která byste finančně nezvládli. Všechny 
ostatní pojistky pečlivě zvažte. V případě, že si nebudete 
vědět s něčím rady, poraďte se s odborným konzultantem.

Další rady a tipy najdete na: www.ivahlavinkova.cz

Dne 14.5.2017 se naši mladí hasiči zúčastnili jarního kola 
hry Plamen v Ráječku. Souběžně zde probíhaly i soutěže 
dorostu. Soutěžení se konalo na obvyklém místě jako v letech 
minulých, tedy na fotbalovém hřišti u hasičské zbrojnice, 
která zrovna procházela rekonstrukcí. To však nebránilo tomu, 
aby „ráječkovští“ uspořádali soutěž na vysoké organizační 
i sportovní úrovni. Během soutěžení bylo krásné počasí a tak 
hřiště praskalo ve švech nejen díky soutěžícím, ale i početným 
diváckým podporovatelům. Naše mladé 
naděje ostudu rozhodně neudělaly. Bo-
jovaly celou dobu statečně. Z celkového 
počtu 41 družstev skončily na pěkném 
24. místě. Velkým příslibem do budouc-
na je pak 11. místo v požárním útoku. 
Že by budoucí silná disciplína? Na to je 
ještě brzy, avšak vzhledem k tomu, že 
před touto soutěží si to děti s vodou zku-
sily jen jednou, tak klobouk dolů. Velký 
dík patří jak všem soutěžícím dětem, tak 
vedoucímu Vladimíru Markovi, pomoc-
níku Martinovi Tarabovi a dalším, kteří 
svůj čas věnují smysluplné práci s dětmi. 
Odměnou jim je pak nadšení a zápal dětí 
s jakým se vrhají do tréninků, závodů 
a radost ze společně strávených chvil.

Závody a činnost mladých hasičů
Po prázdninách se hned od září každý pátek, začnou znovu 

před hasičskou zbrojnicí potkávat při trénincích mladí hasiči 
ze Žďáru. Vzhledem k tomu, že je plán postavit další mužstvo 
z těch nejmladších dětí, tj. od roku narození 2012, tak se hledá 
někdo, kdo by byl ochotný, měl čas a hlavně chuť zapojit 
se do pomoci s vedením těchto ratolestí. Zájemci se prosím 
hlaste se u pana Vladimíra Marka.

Bc. Jan Novotný

Z činnosti SDH Žďár
Je pravdou, že ještě spousta práce nás čeká, nicméně 

pohár se vydařil a sportovní družstva odjížděla velice 
spokojena nejen s tratí, ale i s celkovou organizací 
celého poháru. A nyní několik vět k budování trati. 
Nejprve následovalo srovnání pozemku a celkového 

povrchu trati. Poté bylo nutné 
provést odvodnění tratě pomocí 
drenáže. Byla navezena zemina 
a srovnána celá plocha trávou.
Poté byla vyasfaltována plo-

cha startu a umístění základny 
na nářadí. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří byli nápomocní při 
budování naší nové trati. Podě-
kování patří našemu obecnímu 
úřadu. Letošní pohár se konal již 
po třicáté čtvrté. Tentokrát se zú-
častnilo našeho poháru 32 druž-
stev mužů a 13 družstev žen. 
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Někdo sice řekne, že vzhledem k tomu, 
že už je léto v plném proudu, psát ještě teď 
o dětském karnevalu, je už tak trochu mimo, 
přesto alespoň krátce si tato podařená akce 
zaslouží zmínit. Do minulého zpravodaje se 
to už jaksi nevešlo, neb to bylo na hraně uzá-
věrky. Tato akce je bezesporu jednou z těch 
nejtradičnějších a zároveň nejnavštěvovaněj-
ších. Děti karneval prostě milují a ti co si dají 
každý rok tu práci s jeho organizací, to moc 

První místo v mužské kategorii obsadil Netín a v ženské 
pak Malá Lhota. Naši muži obsadili šesté místo a ženy 
pak místo páté. Poděkování patří také našim mužstvům 
za vzornou reprezentaci našeho sboru a naší obce. Velké 
poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě 
a celého průběhu poháru na naší nové trati na spodním 
konci obce a samozřejmě také všem sponzorům.
Náš pohár je zařazen do seriálu VCB v požárním útoku 

a do loňského roku probíhaly závody na asfaltu před 
hasičskou zbrojnicí, kde jsme měli zázemí a sociální 

Dětský karneval

dobře vědí. Však převléci se do kostýmu ně-
jaké pohádkové bytosti a vstoupit tak do světa 
fantazie, to je něco, co je každé dětská duši tak 
blízké. I letos se všechno bezvadně vydařilo. 
Bylo to příjemně strávené odpoledne, v němž 
nechyběly téměř žádné hrátky, soutěže a ta-
nečky, tak typické pro tento den. Velký dík 
tak patří všem, co se podíleli na přípravě této 
skvělé akce. Bez těchto zapálených lidí by 
to opravdu nešlo. Zvláštní poděkování také 
patří novým kamarádům šášovi a skřítkovi, 
jež se celé odpoledne starali o dobrou náladu 
na jedničku.

Bc. Jan Novotný

zařízení a využívali jsme budovu 
obecního úřadu. Letošní závody 
pro nás byly zatěžovací zkouš-
kou, museli jsme zajistit mobilní 
záchody a stany na prodej, atd.
Nicméně se nám vše zadařilo 

a všichni byli spokojeni. O dal-
ších pracích na nové trati vás 
budeme  informovat v dalším 
zpravodaji. Rád bych vás také 
informoval o činnostech našich 
mladých hasičů. Letos se zú-
častnili hry Plamen v Ráječku, 
kde nás dobře reprezentovali. 
Po prázdninách začne příprava 
na podzimní kolo hry Plamen, 
tzv. branný závod. 

Poděkování patří vedoucímu kolektivu mladých hasičů.

Naši muži a ženy se zúčastnili prvního kola požár-
ního sportu ve Vavřinci. Muži do 35 let obsadili první 
místo a postoupili do okresního kola. Muži nad 35 let 
obsadili páté místo a naše ženy druhé místo. Poté ná-
sledovala členská schůze našeho sboru v Dělnickém 
domě ve Žďáře. Za SDH Žďár, jednatel

Musil Zdeněk ml.
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Prvního června je den dětí. Chtělo by se říct, to ví přece 
každé malé dítě. A určitě to ví i většina dospělých a to i těch, 
co nemají žádné děti nebo jejich děti jsou již dávno odrostlí. 
Slavit ho lze různě. Minulý rok se u nás ve Žďáru slavil 
na návsi před hasičskou zbrojnicí a odpoledne plné soutěží 
a her se všem moc líbilo. Proto možná, aby se z toho nestala 
opakující se rutina, tak letos členky kulturní komise obce 
připravili pro děti a nejen pro ně, výlet do ZOO v Lešné 
u Zlína. Přesto, že spousta z nás (možná i většina), již určitě 
minimálně jednou v této ZOO byla, těšili jsme se na pro-
hlídku, tak jako bychom jeli poprvé. Není se čemu divit, 
společný výlet autobusem, a prohlídka jistě jedné z nejkrás-
nějších ZOO spolu s houfem malých kamarádů, slibovala 
nové nezapomenutelné zážitky. A tak jsme se v sobotu ráno 
4. června vydali autobusem z obecní návsi na cestu. Auto-
bus se podařilo naplnit téměř celý. Cesta proběhla v klidu 
a netrvalo dlouho a už jsme byli na místě. Zpočátku jsme si 
prohlíželi jednotlivé pavilony sami nebo v menších skupin-
kách. Ale ženy z kulturní komise si pro nás připravili ještě 
jedno malé překvapení v podobě komentované prohlídky 
expozice  slonů,  lvů 
a   nosorožců.   Pan 
průvodce nás oprav-
du nadchnul, protože 
v  jeho  podání  byly 
informace ze života 
těchto  impozantních 
zvířat  nejen  uvnitř 
ZOO  ne sku t e čně 
poutavé i vtipné. Do-
zvěděli jsme se i věci, 
které by běžným ná-
vštěvníkům  zůstaly 
utajeny. 

Den dětí v ZOO Lešná
Věděli jste třeba, že když vám stoupne slon na nohu, tak 
to rozhodně přežijete bez úhony, neboť je to asi jako když 
vám někdo položí na nohu pytel brambor nebo obilí. ZOO 
je to opravdu krásná, všechny pavilony jsou skvěle udr-
žovány a  je na co se dívat. Tematické  rozdělení podle 
světadílů je také dobrým nápadem. Děti tak získají lepší 
přehled, jaká zvířata kde žijí. Tradičně děti nejvíc zaujali 
skotačící opičky nebo legrační tučňáci. Ovšem skutečným 
hitem byla možnost si pohladit a nakrmit  rejnoky. Od-
tud jsme děti nemohli dlouho dostat. Na závěr jsme sice 
i trošku zmokli, než jsme se dostali k autobusu, ale to nic 
nemění na tom, že to byl opravdu vydařený výlet. Už tak 
spokojené děti byly ještě, nadšenější, když před odchodem 
brali obchůdek s plyšovými zvířecími suvenýry útokem 
a rodiče, chtě nechtě museli svým ratolestem nějakou tu 
korunku z peněženek vydat.
Kdo nejel,  tak ať neváhá a tuto krásnou ZOO navštíví 

i individuálně, určitě to stojí za to. Už teď se děti těší, co 
bude příště. A my s nimi.

Bc. Jan Novotný
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Za celý kolektiv MŠ přeji všem krásné a pohádkové 
prázdniny.  M. Zemánková,  ředitelka MŠ

Připravenost dětí na vstup do ZŠ
Ve školním  roce proběhly  lekce edukativně  stimulační 
skupiny: PASTELKA se 100% účastí 7 předškoláků i jejich 
zákonných  zástupců. Vyznačovaly  se  velkým  zájmem 
o každou,,vyučovací hodinu“ a mimořádnou aktivitou, jak ze 
strany malých školáčků, tak i dospělých. Děkujeme rodičům 
za spolupráci.

Zápis pro školní rok 2017/2018 
bylo přijato 6 nových dětí. Z toho 3 děti ze Žďáru.

Informace z mateřské školičky

Závěrem školního roku 2016/2017 dovolte, abych krátce 
zhodnotila práci a průběh vzdělávání v naší mateřské školce. 

Vzdělávací program 

Školka pracovala podle vlastního vzdělávacího programu vy-
cházejícího z RVP PV. Obsahoval šest specifikovaných tematic-
kých celků. Po celý rok jsme se snažili o naplnění vzdělávacích 
cílů a o dosažení potřebných kompetencí. K hlavní vzdělávací 
činnosti jsme dále připojili – předčtenářskou gramotnost, práci 
s interaktivním kobercem, canisterapii, jógu pro děti, baby 
club, různé projekty jako například: Čtení s myšákem Ferdou, 
Želvička Anička, Celé Česko čte dětem, Soutěž s panem Pope-
lou, Fond Sidus, sběr víček pro Elišku, práce na naší malé za-
hrádce – malí zahradníci, celodopolední vycházky: Zamykání 
a odemykání lesa, Putování za Sluníčkem. V závěru školního 
roku jsme se zapojili do výtvarné soutěže  MAS Moravský kras 
s názvem: ,,Škola, do které chodím rád“. Děti měly za úkol 
popřemýšlet o své školce a říct, proč mají rádi právě svoji 
školku. Smyslem soutěže bylo otevřít společně s dětmi téma 
jejich vztahu ke školce a podpořit komunikaci a spolupráci 
mezi dětmi v rámci kolektivu. Toto povídání jsme zapsali 
a k němu jsme vytvořili krásné výtvarné dílo. Tato práce děti 
velice bavila a měli jsme z ní velkou radost. Ke dni uzávěrky 

soutěže se sešlo 33 výtvarných prací. Naše školka se umístila 
na 1. místě v kategorii pro MŠ. Zde je literární část k přečtení 
a foto z tvorby je pod článkem.

Škola, do které chodím rád

Škola, do které chodím rád… na toto téma jsme si jednoho 
dne povídali s dětmi. Jak by měla vypadat škola, do které se 
budu každý den těšit? Jaké hračky by v ní měly být? Pro vět-
šinu našich dětí bylo hlavně důležité, aby ve školce byli jejich 
kamarádi. Následnou debatou jsme zjistili, že školka může 
mít jakékoliv hračky, ale pokud v ní nebudou naši přátelé, 
tak se do ní nebudeme těšit. Také děti v takové školce chtěly 
usměvavé paní učitelky. Po této debatě jsme se znovu vrátili 
k,,materiálnímu vybavení“ školy, do které chodí děti rády. 
Děti začaly popisovat vybavení naší MŠ. Chtěly ve školce 
panenky, odrážedla, stavebnice, hudební nástroje a výtvarné 
potřeby, dinosaury, autíčka, vláčkodráhu, apod. Důležité pro 
děti bylo, aby ve školce byla velká zahrada, kde by si mohly 
krásně hrát. Poté jsme se s dětmi domluvili, jak by měl náš 
výtvor vypadat. Ruku k dílu přidaly všechny děti od těch nej-
menších až po předškoláky J Pro nás jako učitelky je důležité 
především to, aby ve školce panovala příznivá atmosféra. 
Protože pokud se do školky těší paní učitelky, tak nemusí 
vynakládat mnoho úsilí, aby se do ní těšily i děti. A potom, 
vybavení školky může být jakékoliv…
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Uzávěrka pro příjem příspěvků do zpravodaje „září 2017“ je 20. září 2017.  Příspěvky můžete přinést v úředních hodinách 
na obecní úřad, anebo zaslat v elektronické podobě na adresu info@ou-zdar.cz


