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POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Ocenění: Mateřská škola přátelská dětem a rodičům
Naše mateřská škola se v
září 2010 zapojila do rozvojového projektu Přátelská
školka, který realizovalo
občanské sdružení Alfa Human Service v rámci Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost.
Cíle projektu byly zaměřeny
na vyhledávání a definici
rozvojových potřeb a poskytnutí vzdělávacích programů
učitelům a vedení mateřských škol.
Vzdělávací programy, kterých
se v průběhu tří let zúčastnily
všechny učitelky naší mateřské školy, byly zaměřeny
zejména na sebepoznání a
seberozvoj, komunikaci a
práci v týmu, prevenci syndromu vyhoření, realizaci
interaktivní práce s dětmi s

důrazem na jejich individuální potřeby. Informace a zkušenosti získané při práci v
malých prožitkových skupinách pro nás znamenaly
velký přínos nejen v oblasti
pracovní, ale i v rovině osobní. Nedílnou součástí projektu byly i herní aktivity s dětmi
a přednáška pro rodiče na
téma Hranice a rituály ve
výchově předškolních dětí.
V rámci závěrečné konference s názvem "Posilování
výchovných a manažerských
kompetencí pedagogů v
mateřské škole", konané
20.3. 2013, byl naší mateřské škole slavnostně předán
certifikát s registrovanou
ochrannou známkou MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÁTELSKÁ
DĚTEM A RODIČŮM. Poslá-

FIT Klub informuje o své činnosti
V prostorách základní školy
probíhá cvičení pro děti od 48 let. Hodiny jsou zaměřené
na správné držení těla, cvičíme na nářadí (kruhy, kladina,
koza, hrazda, koberec). Děti
to velmi baví a je dobré, že
se nebojí. Hrajeme různé hry.
Až bude vhodné počasí, budeme cvičit venku - skok do
písku, hod míčkem, běh.
Cvičení navštěvuje cca 2025 dětí. V květnu nás na
poslední hodině čeká společné opékání špekáčků a výlet
na kolech po okolí.
Cvičení pro ženy je každé
pondělí. Na hodinách posilujeme problémové partie,
nechybí ani náčiní jako jsou
gumičky, činky, overbally a

velké oblibě se těší cvičení
na velkých míčích. Cvičíme
do začátku května.
V průběhu roku jsme uspořádali „CVIČENÍ VE STYLU RETRO“, což mělo velký úspěch.
Je vidět, že nářadí nám není
cizí. Vždy panuje dobrá nálada a to je potřeba.
Děkujeme OÚ Poříčí nad
Sázavou, ZŠ Poříčí nad Sázavou za poskytnuté prostory a
hasičům za občasné půjčení
velké tělocvičny na RETRO.
V červenci (13.7.2013) budeme pořádat druhý ročník
NECKIÁDY - už nyní se těšíme na Vaše plavidla a
dobrou náladu.
Autor: Renata Novotná

Stavba v Pavlíkově

ním tohoto certifikátu je šířit
a posilovat ujištění rodičů a
veřejnosti o kvalitě personálu a služeb předškolního
zařízení. Toto ocenění je pro
nás všechny velkým závazkem. Doufáme, že se nám v
naší mateřské škole podaří
připravovat pro všechny děti
radostné a šťastné dětství,
na které nezapomenou.
Mateřská škola zároveň zve
ve dnech 20.-27.4. na bazar
dětských věcí. Příjem věcí
proběhne v sobotu 20.4. od
9 do 12 hodin a poté od 13
do 16 hodin. Od neděle
21.4. se pak bude konat
samotný prodej a výdej věcí,
vždy od 14 do 16 hodin, v
neděli navíc od 10 do 12
hodin.
Autor: Bc. Martina Vojtíšková

Na konci měsíce března
začala v Pavlíkově ulici výstavba posilovací vodovodní
stanice (ATS Pavlíkova).
Malý domeček s pultovou
střechou bude vybaven moderní technologií napojenou
na stávající vodovodní řad,
ve kterém dojde k navýšení
tlaku a voda by poté měla
bez potíží téct v těch výše
položených částech obce,
kde tomu tak dnes není.
Tlaková stanice Pavlíkova je
určena pro lokality V Radešovkách, Ke Kříži, Souběžná
a Bukovanská. Stavební část
vlastním nákladem pro obec
vybuduje firma DOMKOMA
s.r.o.
Další stanice je plánovaná v
lokalitě U Vrby.

Sběr železa

Svoz odpadu

V sobotu 6. dubna 2013
uspořádají poříčští dobrovolní hasiči domovní svoz starého železa a nově také autobaterií a starého papíru.
Staré železo vyskladněte
nejdříve v den svozu (tj. v
sobotu) ráno před svůj dům
k silnici. Svoz bude probíhat
od 8 hodin.
Objemnější předměty (boiler,
kamna apod.) Vám hasiči
ochotně pomohou vynést.
V případě potřeby volejte na
telefonní číslo 777068702
(pan Jiří Krema).
Kromě starého železa můžete hasičům odevzdat také
použité autobaterie a řádně
svázaný starý papír.

První květnovou sobotu,
4.5.2013, se uskuteční obvyklý jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro veřejnost.
Do přistavených kontejnerů
bude možné ukládat např.
starý nábytek, koberce, lyže,
ale také televizory, lednice,
mrazáky, počítače, barvy,
laky, použité baterie, pneumatiky (bez disků) a další
odpad.
Naopak do kontejnerů není
možné umisťovat stavební
sutě a střešní krytiny
(eternit).
Sběr bude na návsi probíhat
od 9 do 10 hodin.
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