Novinky z naší obce
Mateřská škola Korálek
Provozní doba školy 6:45 – 16:30
Polní 230, 251 01 Dobřejovice

září 2011
Slovo ředitelky MŠ Korálek

tel: 323 637 122, 602 851 971, 602 435 685
www.skolkakorale.cz     
e-mail: skolkakoralek@volny.cz

Začátek nové fotbalové sezóny
v Dobřejovicích 2011/12
Tým Áčka  postoupil do Okresního
přeboru a tým Béčka bude opět hrát
IV. třídu. Přijďte povzbudit náše týmy
a přejme jim úspěšnou sezónu.

Aktuality z obce
• Výběrové řízení na vodovod a kanalizaci vyhrála firma
  Sdružení VK Dobřejovice.
• Uzavírka ulic z důvodu vodovodu a kanalizace: od 24. 8.  
  ulice Kaštanové a od 15. 9. ulice Jesenická do 15. 10.
  Objížďka vedena ulicí Košumberk.
• Bylo zahájeno stavební řízení na druhou etapu výstavby
  lokalita Mlýnský rybník Dobřejovice.
• Hledání Dobřejovického pokladu se koná v sobotu 3. 9.
  2011 od 13 hodin (sraz u hřiště).
• Kolaudace Pražského okruhu byla odložena o rok.
Mobilní sběr nebezpečných odpadů
V sobotu 10. 9. 2011 proběhne v obci Dobřejovice mobilní
sběr nebezpečných odpadů. Místo sběru u hřiště v 8 hodin
dpady dodávejte v době odvozu. Sbírají se lednice, televizory, barvy, baterie, další různé elektro, rozpouštědla, léky
apod.
Nesbírají se pneumatiky, železo, stavební odpad.

Dobřejovice A – Kunice B, sobota 27.
srpna 2011 v 17 hodin
Dobřejovice A – Záluží, sobota 10.
září 2011 v 17 hodin
Dobřejovice A – Pacov, sobota 24.
září 2011 v 16:30 hodin
Dobřejovice B – Senohraby B, neděle
28. srpna 2011 v 17 hodin
Dobřejovice B – Stránčice B, neděle
11. září 2011 v 17 hodin
Dobřejovice B – Velké Popovice B,
neděle 25. září v 16:30 hodin

Hodí se
Obecní úřad Dobřejovice,
Na Návsi 26,  251 01 Říčany
Telefon: 323 637 112       
Mobil: 725 021 828       
E-mail: obec.dobrejovice@volny.cz
Úřední hodiny
pondělí a středa 14:00 - 18:00
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Z naší mateřinky
Máme před sebou nový školní rok 2011/12. Děti jsou plné očekávání, co nového přinese. Zaměstnanci se naopak těší na zážitky a překvapení, která mají pro děti připravené. V září mezi sebou přivítáme 16
nových kamarádů. Celková kapacita je nyní 52 dětí (38 dětí s trvalým
pobytem v Dobřejovicích a 14 dětí z jiných obcí).
O děti se starají plně kvalifikované učitelky a společně s provozními
zaměstnankyněmi tvoří kolektiv zajišťující téměř rodinné prostředí. Jsou
to: ředitelka Lenka Macháčková, učitelky Marta Dvořáková, Mgr. Vlasta Brožková, Mgr. Hana Hoffmanová, školnice a vedoucí školní jídelny
Renata Adamcová, hlavní kuchařka Jitka Vejnosková, uklizečka a druhá
kuchařka Martina Bruthansová.
Podrobně jsem o prostředí MŠ Korálek a jejím vzdělávacím programu psala v červnu. Nyní doplňuji přehled akcí v novém školním roce: v září
Den úsměvů, na podzim Drakiáda, zamykání zahrady, besídky k Mikuláši
a vánoční karneval, Den matek, MDD, nocování ve škole (každý rok jiné
téma), zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky.
Mimo to jednou až dvakrát měsíčně divadla, koncerty, výchovné
pořady (například Jak vzniká kniha, Poznej svého psa, dopravní pořady a
jiné). Děti mají možnost navštěvovat kroužky, jako jsou: keramický, anglického jazyka, hudebně-pohybový, hra na flétnu a jógu).
Věřím, že všichni, ať nováčci, nebo děti, které navštěvovaly naši MŠ
v předešlém období, budou plně spokojeni po celý nový školní rok.
		

Lenka Macháčková, ředitelka Mateřské školy Korálek
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