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POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Dotace 3 miliony korun: škola se po 61 letech dočká nové střechy
Žádosti rady obce z loňského
roku vyhovělo Ministerstvo
financí ČR a schválilo pro
Poříčí dotaci ve výši 3 mil.Kč
na výměnu střešní krytiny na
celé budově základní školy.
Stávající krytina z roku 1952
je již zcela nevyhovující, na
mnoha místech poškozená a
zatéká.
Po zateplení budov základní
a mateřské školy v roce
2010 (dotace cca 8 mil.Kč),
rozšíření kapacity mateřské
školy v roce 2012 (dotace
1,8 mil.Kč) se tak jedná již o
třetí významný projekt v krátké době, který zlepší podmínky ve škole pro děti i učitele.
Firma Sládek Group a.s.
zahájí práce v srpnu. Dokončení akce se předpokládá v
měsíci záři.

Foto: Střešní krytina bude vyměněna na celé budově základní školy

Opravy silnic
V červenci byla dokončena
plánovaná oprava Bálkovické a části Potoční ulice.
Firma EUROVIA CS nejprve
obrousila stávající povrch
vozovky a srovnala kanálová
a vodovodní víka. Následovala pokládka nového povrchu.
Stejná oprava nyní čeká také
ulice Nad Cihelnou a Na
Závisti. Práce tam začnou
5. srpna a trvat budou přibližně 10 dní.
Prosíme řidiče, aby do uvedených ulic zajížděli jen v
nejnutnějších případech a
své vozy parkovali mimo
vozovku.
Nejnutnějších oprav se letos
dočkaly také ulice Školní,
Sportovní a Žižkova.

Foto: Druhý ročník neckiády vyhrála „posádka z Havaje“. Více o akci na straně 2.
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Škola má nového ředitele, obec místostarostku
Pan Mgr. Jiří Brandl, dosavadní ředitel základní a mateřské školy, odešel ke
30. červnu letošního roku po
42 letech strávených v Poříčí
do plánovaného důchodu.
Jeho nástupcem byl na základě konkursního řízení s
platností od 1.7.2013 jmenován pan Mgr. Radim Navrátil, který pracoval řadu let
v poříčské škole jako zástupce ředitele, od roku 2006
pak působil jako starosta
obce, od loňského roku jako
místostarosta obce Poříčí
nad Sázavou. Zástupcem
ředitele zůstává pan Mgr. Jiří
Frantl.
Pan Navrátil se vzdal funkce
místostarosty obce, nadále
však zůstává aktivním členem zastupitelstva. Mís-

tostarostkou byla na zasedání zastupitelstva dne
10.6.2013 zvolena paní
Ing. Marta Prachařová.
Osoba pana Mgr. Brandla
zůstane s historií poříčské
základní školy navždy spjata.
Pan ředitel vychoval bezpočet generací žáků a osobně
se podílel na rozvoji naší
školy i obce. Dobré jméno,
kterému se poříčská škola
těší, je do značné míry právě
jeho zásluhou. Za jeho práci
mu velice děkujeme a přejeme mnoho zdraví a úspěchů
v dalším osobním životě.
Stejné poděkování patří i
paní učitelce Mgr. Hance
Šimánkové a vedoucí kuchařce paní Mileně Svobodové, které zdejší školu také
opouštějí.

Mapy pro veřejnost

Traktor zkrášlí obec

Zcela novou službu mohou
využít návštěvníci internetových stránek obce. Pod záložkou Mapová aplikace jsou
připraveny kompletní mapové podklady pro celé katastrální území Poříčí nad Sázavou—katastrální mapy, územní plán, letecké mapy a dokonce i mapy historické.
Velmi jednoduše, rychle a
zdarma lze tak z pohodlí
domova zjistit informace,
kvůli kterým bylo dříve nutné
chodit na obecní nebo katastrální úřad. Informace využije každý, kdo se chystá stavět, kupovat nebo prodávat
nemovitost, či se pouze zajímá o území naší obce.
Internetové stránky naleznete na adrese
www.poricinadsazavou.cz.

Nový komunální malotraktor
pořídila obec v červnu letošního roku. Traktor je vybaven
příkopovým ramenem na
vysekávání silničních krajnic,
nakladačem, sněhovou radlicí i přívěsným vozíkem.
Od jara do podzimu tak bude
stroj pomáhat se zkrášlováním obce, v zimě s odklízením sněhu.
Kromě toho zaměstnala
obec ve spolupráci s úřadem
práce dva pracovníky, kteří
průběžně zajišťují úklid v
obci. Jejich služeb mohou
využít i staří, či nemohoucí
spoluobčané, kteří potřebují
pomoci např. s posekáním
meze, či zahrádky, na kterou
vlastními silami nestačí.
V případě potřeby kontaktujte obecní úřad.

Hodiny, které ochrání děti: pomoc stiskem tlačítka
Ve středu 12. června 2013
uspořádala poříčská škola
pro své žáky projektový den
„Zachraňujeme,
pomáháme“. Jeho součástí bylo letos
kromě celé řady aktivit také
slavnostní spuštění speciálních hodin „Přijdu včas“.
Hodiny u dětského hřiště na
poříčské návsi jsou vybaveny
bezpečnostním hlásičem se
dvěma tlačítky (na Policii ČR
a rychlou záchrannou službu)
a mikrofonem. V případě
potřeby (zranění, obtěžování
cizím člověkem, vandalismus
apod.) stačí stisknout tlačítko a dotyčný je ihned spojen
s operátorem příslušné linky,
který přivolá okamžitou pomoc. Hlavní výhodou zařízení

Oprava ve školce
Původní koupelničky a sociální zařízení v mateřské škole ze sedmdesátých let prochází od začátku prázdnin
kompletní rekonstrukcí.
Vodovodní rozvody i sociální
zařízení byly v havarijním
stavu, navíc již nevyhovovaly
současným hygienickým
nárokům. Opravu provádí
místní stavební firma TOMPO
–Tomáš Povolný.
V nových koupelničkách se
děti umyjí již od září.

je, že si ve stresové situaci
děti (ale i dospělí) nemusejí
pamatovat čísla na linky
pomoci – zařízení je spojí
přímo s tím, koho potřebují.
Slavnostního spuštění se
zúčastnil
také
armádní
gen.Blaško.
Ten
dětem
z osobní zkušenosti vyprávěl
tragický příběh svého syna,
kterému mohlo podobné
zařízení zachránit život.
Na výrobě a instalaci hodin
se kromě obce Poříčí nad
Sázavou a sdružení Přijdu
včas podílely společnosti
VHS Benešov s.r.o., Tomovy
parky a rodina Cavarových
z Poříčí nad Sázavou. Všem
jmenovaným děkujeme!

Foto: K poříčským dětem promluvil gen.Blaško (vlevo)

Neckiádu vyhrála posádka z Havaje
Řeka Sázava nepřináší jenom povodně, ale i veselou
zábavu. O tom se mohlo v
sobotu 13. července přesvědčit množství diváků,
kteří se přišli podívat na
2. ročník poříčské neckiády.
Tu uspořádal místní FIT Klub
ve spolupráci s dobrovolnými
hasiči.
Start závodu byl u kostela
sv. Havla, cíl na břehu pod
ordinací MVDr. Lázničky v
Koutech.

Závodu se letos zúčastnilo
sedm posádek—nechyběl
plavec na tradičních neckách, plující ostrov s palmou,
Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
eskymáci, pirát na kajaku,
odvážlivci na pneumatikách,
ani kmen havajských domorodců na bárce s bambusovou střechou, totemem,
otevřeným ohněm i originálními kostýmy. Potlesku a
ocenění od diváků se ale
dočkali všichni účastníci.
Fotky na webu obce.

Kontejner na textil
Zbrusu nový kontejner na
nepotřebný textil je umístěn
na návsi za prodejnou.
Do kontejneru je možné
ukládat jakýkoliv textil a
látky, zejména oblečení, ale i
boty.
Přibližně třetina sebraného
obsahu je rozdělena mezi
charitu, třetina se dostává
znovu do prodeje (secondhandy) a třetina se jako nepotřebná likviduje. Obec má
kontejner zdarma.

