Projektový den ve 3. třídě: 23. 10. 2019

V hodině prvouky jsme se žáky společně hovořili o České republice. Děti
samostatně tvořily lapbooky, vyhledávaly si informace z knih, encyklopedií
i pátraly na internetu. Postupně jsme se přesunuli na téma „Naše obec“, kdy
od samotných žáků vzešel nápad seznámit se s naším panem starostou. Tak
tedy začala realizace projektového dne.
Nejobtížnější bylo pro žáky zatelefonovat panu starostovi a domluvit si
s ním schůzku. Kdo se ale nebude stydět, vytočí telefonní číslo a bude mluvit?
Trošku nejistě, ale přeci jenom se tohoto těžkého úkolu chopila Ája. Uf, byla to
dřina. Svůj úkol ale zvládla bravurně a schůzku celé třídě domluvila hned na
následující den, středu 23. října.
Teď nezbývalo nic jiného, než si připravit pro pana starostu otázky, naučit
se je správně formulovat, sestavit interview, rozdělit si úkoly a vyrazit na
sjednanou návštěvu.
Na MěÚ děti pan starosta mile přivítal a zavedl je do zasedací místnosti,
kde nejdříve proběhlo interview. Bylo zajímavé sledovat na dětech počáteční
nejistotu, nervozitu a stydlivost, které z nich postupně opadávaly, když pan

starosta ochotně odpovídal na jejich předem připravené otázky. Velmi
pozornými posluchači se žáci stali ve chvíli, kdy pan starosta začal vyprávět
o historii našeho města, o době vzniku apod. Zajímavý byl i dokumentární film
o Mirovicích. A samozřejmostí bylo také děti seznámit s osobnostmi jako byl
Jan Toman, Bedřich Šupčík a Antonín Klášterský.
Nechyběla prohlídka MěÚ a seznámení s prací ostatních zaměstnanců.
Irenka si vyzkoušela vyhlásit do městského rozhlasu pozvání občanů na
lampionový průvod. A jako překvapení připravil pan starosta pro děti ještě
prohlídku hasičské zbrojnice. Tady se sluší poděkovat panu Hurtalovi za jeho
ochotu, čas a trpělivost odpovídat zvídavým dětem na otázky.
Myslím, že realizace projektového dne byla velkým přínosem jak pro děti,
tak i pana starostu. Děti se naučily vést telefonický rozhovor, klást vhodné

otázky, sepsat a dotvořit inteview, dozvěděly se mnoho zajímavého z našeho
města a také z jeho okolí. Pan starosta se na oplátku od dětí dozvěděl, kde rády
tráví volný čas, která místa v našem městě považují za nebezpečná a co by zde
chtěly vylepšit, či změnit.
Děkujeme všem zaměstnancům MěÚ, panu Hurtalovi a starostovi Josefu
Vejšickému za dáreček v podobě magnetky města Mirovice, za jeho čas
a vstřícnost.
Mgr. Michaela Vejšická a žáci 3. třídy

Třeťáci a naše první interview

„Když se chce, všechno jde.“
Pan starosta Bc. Josef Vejšický
1. KDE JSTE PRACOVAL, NEŽ JSTE SE STAL PANEM
STAROSTOU? CHTĚL JSTE Z PRÁCE ODEJÍT?
Pracoval jsem ve společnosti Schneider Electric v Písku. Měl
jsem na starosti výrobu nových automatických linek, které
vyráběly například ovladače, vypínače, tlačítka a jiné elektrické
prvky.
Profese mě bavila, odejít jsem nechtěl.

2. CO VÁS INSPIROVALO STÁT SE STAROSTOU?
Líbila se mi možnost ovlivnit, jakým směrem se město bude
ubírat, rozhodovat o nových investicích a hlavně mít možnost
něco dokázat.

3. JAK SE VÁM LÍBÍ NAŠE OBEC?
Mám Mirovice hodně rád a moc se mi zde líbí. Hlavně proto
jsem přesvědčený, že máme co zlepšit, aby nám bylo co
nejlépe.

4. ŽIJETE ZDE OD NAROZENÍ?
Ano, žiji zde od narození.

5. JAK NA VAŠI PRÁCI NAHLÍŽÍ VAŠE RODINA?

Není to pro ně lehké, ale snaží se chápat a tolerovat mou práci,
ví, že musím kdykoliv být v dosahu a třeba v noci řešit problémy
nebo povodně.

6. MÁTE NĚJAKÉ MOTTO?
Když se chce, všechno jde.

7. JAKÉ JSOU VAŠE CÍLE VE STAROSTOVÁNÍ?
Jednou větou – rád bych dosáhl toho, aby zde lidé rádi žili.
To znamená například postavit novou školku, opravit náměstí,
umožnit stavbu nových domů, opravit silnice a mnoho a mnoho
dalšího...

8. MÁTE NĚKDY POCIT, ŽE BYSTE SE STAROSTOVÁNÍM
SKONČIL?
To ještě určitě nemám a doufám, že dlouho mít nebudu.

9. CO SE VÁM JIŽ PODAŘILO V MIROVICÍCH ZMĚNIT?
Z větších akcí např. máme nový kamerový systém, zahájili jsme
stavbu nové školky, ale i pár drobností jako je opravené veřejné
osvětlení v Zámostí a u skály, opravené chodníky, připravujeme
projekt na novou kanalizaci, na chodník do Plíškovic,
připravujeme parcely na stavbu rodinných domků.

10.

CO BYSTE POPŘÁL OBYVATELŮM MIROVIC?

Přeji jim, aby se jim v Mirovicích dobře žilo.
Samozřejmě hodně zdraví, bez něho nic nedokážeme.

