Montessori program pro děti od 2 do 16 let
Občanské sdružení PARES (PArtnerství a RESpekt)
v mnichovickém RC Palouček připravuje pondělní dopoledne
bez rodičů s prvky Montessori pedagogiky. 1. září 2011
otevřeme v jiných prostorách v Mnichovicích Montessori dětský
klub Mozaika.
Děti do 3 let
Pro děti do 3 let bude připraven přizpůsobený program, který
usnadní jejich začlenění do kolektivu, zaměřený na
psychomotorický vývoj, výtvarné a hudební aktivity ad.
Děti od 3 do 7 let
Děti ve věku od 3 do
7
let
mohou
navštěvovat dětský
klub celodenně, 5
dní v týdnu. Dětský
klub
zahrnuje
komplexní péči o
děti v tomto věku,
respektujeme
Rámcový vzdělávací
program
pro
předškolní
vzdělávání závazný
pro mateřské školy.
Je pro nás důležité,
aby děti vyrůstaly
v klidném
a
podnětném
prostředí, v bezpečí
přátelského
kolektivu. Součástí týdne bude práce s Montessori pomůckami,
výtvarné, hudební a pohybové aktivity, keramika, konverzace a
činnost v angličtině s rodilým mluvčím, práce na zahradě,
výlety do lesa a na farmu, v zimě návštěvy solné jeskyně.
Děti od 5 do 7 let
Předškoláci i školáci budou mít možnost naučit se to, co je
zajímá, mnohdy půjde o učivo 1. nebo 2. třídy ZŠ. Na práci
s dětmi od 5 do 7 let budou zaměřena především 2 odpoledne
v týdnu, mohou se zúčastnit i děti, které navštěvují 1. třídu
nebo mají odklad nástupu na ZŠ. Forma i obsah budou
odpovídat připravenosti dětí, v Montessori zařízeních má každý
možnost rozvíjet to, na co právě stačí, co mu dělá radost, co ho
zajímá.
Školáci do 16 let
Montessori dílny mohou také navštěvovat děti do 16 let, které
chodí na základní školu a pomohla by jim práce s materiálem,
který usnadňuje pochopení látky českého jazyka a matematiky.
K dispozici bude učitelka českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ.

Prázdniny
Na poslední srpnové týdny je připravený
program pro děti od 3 do 10 let plný zkoumání,
tvoření, her a výletů. Od 16. srpna se
přeneseme za dinosaury a do pravěku, od 23.
srpna za námořníky na moře.
Důležitý je pro nás partnerský přístup k dětem.
Asi nejznámější motto italské lékařky Marie
Montessori je „Pomoz mi, abych to dokázal
sám.“ V rámci jasných pravidel mohou děti
volit tu činnost, která je zajímá. Čím více
zodpovědnosti jsou schopné přijmout, tím více
získávají svobody.
Den otevřených dveří bude 6. června od 8:00
do 10:00 ve stávajících prostorách v RC
Palouček v Mnichovicích, Pražská 19. Při zápisu
v červnu nabízíme zvýhodněné školné. Další
informace najdete na
www.MontessoriMozaika.cz.
Za PARES o.s. Mgr. Táňa Kadlecová

Kurz základní ovladatelnosti psa
Začínáme 11.6.2011 na kynologickém
cvičišti Říčany Strašín
Máte doma štěně
a chcete, aby vás
poslouchalo?
Nebo máte doma
staršího psa a
nevíte si s ním
rady?
Přijďte se podívat
na
první ukázkovou
hodina zdarma.
Naučíme Vás jak psa přivolat i základní
poslušnost na vodítku. Naučíme Vašeho psa
kontakt s jinými psy. Poradíme Vám s výchovou
Vašeho psa.

Kurz zahrnuje 10 hodinových lekcí.
Cena kurzu: 1.300,- Kč
Zájemci o ukázkovou hodinu zdarma a
případně o kurz prosím přihlaste se
na tel.777 634 603
nebo na e-mail: zaiza@centrum.cz

„Mirošovice v divadle“

Vážení spoluobčané,
tak už začal poslední měsíc první poloviny roku
2011. Za chvíli se uzavřou školy, zase se po čase
pod dohledem státu odmaturovalo, VV bez
nejmenšího studu dále vyhrožují a mají požadavky,
je teplo až dusno.. V Mirošovicích pokračuje
stavba tělocvičny a rekonstrukce školních budov,
máme již zakoupené lístky do divadla, uskutečnil
se velmi úspěšný výlet po Středních Čechách, a
před prázdninami ještě proběhne druhé veřejné
zasedání
zastupitelů.
A
paní
poštovní
doručovatelka má jedno velké přání.. A více..
(psáno 4.6.2011):
 Veřejné zasedání zastupitelů je plánováno na
22.6. od 19 hodin
 Podruhé letos do divadla – Na Jezerce, 15.6.
„Kumšt“
 „Modernizace školy“ finišuje, novým projektem
žádáme o rekonstrukci ulice K Nádraží
 I naše mateřská škola bojuje s nedostatkem
míst pro nové děti
 Základem a předpokladem pro doručení zásilky
je schránka a zvonek..

2.
veřejné
zastupitelstva

zasedání

obecního

Uskuteční se 22. června 2011 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Mirošovice
Z programu:
 závěrečný účet obce Mirošovice za rok 2010
 audit hospodaření 2010, zpráva auditora
 rozpočtové opatření č.2/2010
– úprava
obecního rozpočtu
 projekty 2011, nový územní plán obce - info
 smlouvy o věcných břemenech, různé

Divadlo Na Jezerce, středa 15. června,
19.00 hodin, „Kumšt“
Po první návštěvě divadla Viola máme před sebou
další premiéru v našich „zájezdech za kulturou“, a
tou je tentokrát nuselské divadlo Na Jezerce.
Zajistit se nám podařilo vstupenky na velmi
úspěšnou hru režírovanou Janem Hřebejkem –
„Kumšt“. Hra pojednává o třech kamarádech,
kteří se přes zdánlivě obyčejnou debatu o umění
dostanou až k životně důležitému sporu, který
odhalí jejich nejinternější hodnoty.. Uvidíme také
tři Jany – a to J. Třísku, J. Hrušínského a J. Kačera.
Motto - „Když říkám podle mě, myslím tím
objektivně“
Organizace: Zájemci si zakoupí vstupenku osobně
na obecním úřadě. Cena za lístek činí 200,- Kč,
výběr stolku a vyzvednutí vstupenky na OÚ
v dopoledních hodinách nebo po dohodě u paní
ing. Svobodové.
Program středa 15. června:
 17.30 – 17.40 - sraz před Obecním úřadem
Mirošovice
 17.45 – 18.30 - společný odjezd autobusem
do divadla
 19.00 – 21.00 - divadelní představení
 21.15 – 21.45 - odjezd po ukončení, návrat do
Mirošovic
Adresa: Divadlo Na Jezerce,
Na Jezerce 1451, Praha 4, 261 224 832,
http://www.divadlonajezerce.cz/

Projekty 2011 - aktuality
Modernizace a rekonstrukce škol: vše stále běží
dle plánu. V tělocvičně byly instalovány akustické
panely a osvětlení a také dokončeno opláštění

Palubkami barvy

borovice, nyní čekáme na

tvorby nových územních plánů. Proto i naše práce
na tomto poli bude probíhat volněji, tedy tak,
abychom byli připraveni s prvním návrhem ÚP =
zadání ÚP = do konce roku 2011 a čekali, tj.
“hledali“, zda se někde nenaskytne vhodný dotační
titul. Náklady jsou odhadovány na 0,5 mil. Kč.
Rekonstrukce ulice K Nádraží: MAS Říčansko
vyhlásilo výzvu k předkládání projektů a ve FICHE 3
jsme objevili možnost podat žádost na opravu
místní komunikace K Nádraží. Projekt byl rychle
zpracován a odevzdán – a tak budeme čekat, jestli
uspějeme a kolik peněz bylo pro výzvu alokováno..

dodávku
hracího
víceúčelového
povrchu
TARAFLEX. Výtah je už v provozu (=odzkoušeno
jeho užívání), započalo se s vnějšími úpravami –
pokládka zámková dlažby a po ukončení školního
roku proběhne rekonstrukce topného systému,
malování a na některých místech pokládka vnitřní

dlažby. Na Regionální radu pro Střední Čechy
(ROP) jsme odevzdali ke kontrole malé výběrové
řízení na zajištění vybavení pro již připravenou
multimediální učebnu (12x PC sestava, datový
projektor, interaktivní tabule, stoly apod.).
Obnova veřejné zeleně: potěšující zpráva ze SFŽP.
Administrace je ukončena, během července
bychom měli podepisovat smlouvu o poskytnutí
dotace. Sice po téměř ¾ roce, ale..
Územní plán: v minulém týdnu proběhlo na MÚ
Říčany setkání s představiteli odboru pro územní
plánování, které bohužel potvrdilo smutný fakt, že
pro rok 2011 byly vyčerpány (a i pro další roky
jsou peníze hodně nejisté) Ministerstvem pro
místní rozvoj všechny peníze na finanční podporu

U krajských žádostí Kanalizace V. etapa a
Výstavba chodníků 1. etapa - ulice Hlavní a
Senohrabská – platí informace z minulého čísla –
zatím žádná zpráva nedorazila..

není možné spolehlivě předat psaní nebo jinou
zásilku.
Dále se na Vás paní V. Řeřábková obrací se žádostí
v případě nezájmu o doručování reklamních letáků
tuto skutečnost oznámit na své schránce..
Odečet vodoměrů: pro toto pololetí bylo se
společností VHS Benešov a Obecním úřadem
Mirošovice domluveno, abyste stavy vodoměrů
nahlásili paní listonošce. Děkujeme za spolupráci.

Travnaté ostrůvky
křižovatkách

na

silnicích

-

„Ostrůvky“ uprostřed křižovatek – před
benzinovou pumpou, při vjezdu do Mirošovic
naproti hale Roka Plus a při výjezdu na I/3 –

Mateřská škola - kapacita
Cca před 1,5 měsícem proběhl zápis do naší
mateřské školy. Bohužel se naplnily obavy, že
základní kritéria (tj. věk 3 roky, trvalý pobyt
v Mirošovicích, zaměstnaní oba rodiče, vyrovnané
všechny pohledávky - a nad všemi ční pravidlo
povinně přijmout předškoláka) splňuje více dětí,
než je povolená kapacita školy (42 dětí). A to nám
byl tento počet navýšen výjimkou, neboť jsme se
odvolali prosti stále nesmyslně vydávaným (a tím
pádem snižujícím počty možných přijatých dětí)
přísným hygienickým požadavkům. Ředitelka MŠ,
Bc A. Šachová, již rozesílala Rozhodnutí. Je nám
samozřejmě líto, že nemohlo být všem vyhověno.
Příští rok očekáváme min. 15 -20 prvňáků do ZŠ,
tak věřím, že se tato situace, obvyklá však téměř
ve všech obcích okolo Prahy a v Praze samotné,
nebude již opakovat.

Žádost paní Veroniky Řeřábkové –
poštovní doručovatelky
Vážení spoluobčané, dle zákona o obcích je
povinností, aby každá zkolaudovaná nemovitost
byla označena evidenčním (rekreační objekty)
nebo popisným (rodinné nebo bytové domy)
číslem. Zákon už – bohužel – nenařizuje mít
schránku (označenou jménem nebo číslem) a také
zvonek (funkční). Toto by měla být už
samozřejmost. Ale není. Proto nás paní listonoška
požádala, abychom přetlumočili tuto prosbu. Je
samozřejmé, že bez těchto základních atributů



Uzavření obecního úřadu – dovolená 4.- 8.
července
„Hrozí-li odevšad nástrahy, má větší cenu se jim
jednou postavit, než být stále ve střehu“.
(Suetonius)
„Jenom začátky jsou v naší moci, o výsledku
rozhoduje osud“
(Seneca ml.)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

Vítání léta, sobota 25.6.2011
Obec Baráčníků a restaurace u Hřiště pořádají
tradiční oslavu „Vítání léta“. Tentokrát přivítáme
léto v areálu u hřiště 25.6. od 17:00 hod. Pro děti
bude opékání buřtů, nejrůznější soutěže a bohatá
tombola. K tanci a poslechu bude hrát country
kapela DUHA.
Těšíme se na vaší návštěvu.

Mateřské centrum Čolek vzniklo v
roce 2008.

nepatří obci a údržbu má provádět vlastník a
příslušný správce těchto komunikací, tedy
Středočeský kraj a zřejmě ŘSD. Po provedené
výrazné urgenci spojenou s nahlášením a zasláním
fotografií také na Policii ČR je přislíbeno co
nejdříve tento stav napravit.. Před halou však už
naší pánové vzali iniciativu do svých rukou a
trávníky posekali. Děkuji..

Různé – jednou větou







ČEZ – přerušení dodávky elektřiny v ulici Ke
Hradu – 7.6. 8.00 – 10.00
Možnost nahlásit objednání cedule s č.p. domu
posunuta do 15.6.
Premiérový výlet na zámek Kačina a okolí se
moc vydařil
Dle získané informace bude vinotéka od
poloviny června opět v provozu
V červnovém čísle ZÁPRAŹÍ otisknut článek o
výstavbě naší tělocvičny..

Jsme neziskovým sdružením, které má neformální,
komunitní charakter a je místem, kde jsou děti
vítané. Jsme tady pro všechny, kteří si chtějí hrát,
setkávat se s ostatními a uplatnit své dovednosti
při přípravě zábavy pro naše ratolesti.
Aktivity, které připravujeme, probíhají především
pod širým nebem na čerstvém vzduchu. Jejich
náplň se inspiruje ročním obdobím, lidovými
tradicemi a tím, co zajímá děti.
Můžeme existovat hlavně díky velkorysé podpoře
Obecního úřadu Mirošovice, za což mu
vyjadřujeme VELKÝ DÍK!
Fungujeme na principu vlastní aktivity rodičů a
dobrovolné pomoci ochotných a pracovitých
rodinných příslušníků, přátel i sousedů. Také jim za
jejich přiloženou ruku k dílu MNOHOKRÁT
DĚKUJEME.
Pro informace prosím pište na
email : mccolek@email.cz
Webové stránky, na kterých naleznete zajímavosti
o MC Čolek a informace o pořádaných akcích:
www.colek.eu
Těšíme se na setkání s Vámi na některé z našich
akcí…
MC ČOLEK

