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O víkendu 14. a 15. července se na Homolce jelo Mistrovství zóny střední Evropy v autokrosu.
Dramatické závody silných vozů si nenechaly ujít tisíce návštěvníků. Místní automotoklub
opět dokázal, že pořádat závody na evropské úrovni umí na jedničku!

 Slovo úvodem

 Škola prožila úspěšný rok

Vážení a milí čtenáři,

Teprve nedávno skončil školní rok 2017/2018 a to je důvod připomenout si ho
stručně v několika číslech. Naši základní školu navštěvovalo 278 žáků ve 14 třídách.
Průměrná známka třídy byla 1,33, s vyznamenáním prospělo 192 žáků a 84 prospělo.
Do mateřské školy chodilo 78 dětí ve 3 odděleních a do školní družiny 150 dětí
v 5 odděleních. Škola má 55 zaměstnanců.

Péče o seniory patří k nejdůležitějším výzvám
a úkolům obcí a měst nejen v České republice,
ale v celé Evropě. Každý z nás bude dříve či
později pečovat o své rodiče či prarodiče, každý
z nás jednou zestárne a bude sám potřebovat
pomoc. Ne vždy dokáže potřebnou péči zajistit rodina, a právě tehdy musí pomocnou ruku
nabídnout obec. Abychom v budoucnu měli
kvalitní zázemí pro seniory, zakoupili jsme vloni
objekt bývalých KLENOT, který přestavíme na
dům s pečovatelskou službou. Realizace tohoto
projektu bude stát nemalé ﬁnanční prostředky
a spoustu úsilí. Od toho tu ale obec je – aby
poskytovala službu a pomáhala tam, kde jednotlivec ani rodina nestačí. Jak práce pokračují,
se dočtete v tomto Zpravodaji. Zajímá vás více?
Neváhejte nás navštívit na obecním úřadě, rádi
Vás seznámíme s dalšími podrobnostmi!
Přeji vám klidné prožití léta a těším se na setkání
s vámi na dožínkách již 1. září!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

Mnoho žáků uspělo v krajských kolech vědomostních olympiád. Tradičně jsme
úspěšní ve sportovních, dopravních a zdravotnických soutěžích. Nejvýraznějším
úspěchem byla účast v krajském ﬁnále ﬂorbalu mladších žáků.
Škola organizuje také velké množství kroužků a volnočasových aktivit. Jako jedni
z mála máme v Poříčí výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím. A vzhledem
k tomu, že se nám podařilo zajistit další vyučující ze Spojených státu amerických,
tak v příštím školním roce bude v každé hodině angličtiny český vyučující a rodilý
mluvčí, jedná se o tzv. tandemovou výuku. I letos si mohli žáci 8. třídy za přispění
a pomoci sdružení rodičů ověřit na jazykově-poznávacím pobytu ve Velké Británii
svou znalost cizího jazyka.
Pokračování na straně 2.
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 Škola prožila úspěšný rok (pokračování)
V předchozích dvou letech se nám podařilo
získat dotaci 1,1 milionu korun na zajištění
asistentů pedagoga, pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a vzdělávání
pedagogů. Pro příští dva roky žádáme o dotaci
1,9 milionu na stejný účel.

rok se připravuje nová počítačová učebna,
a to vestavbou v nevyužitém prostoru pod
tělocvičnou. Od nového školního roku tak
opět můžeme přivítat dvě nové třídy prvňáčků.
A to není vše – v mateřské škole otevíráme
od září další, již 4. oddělení!

V průběhu prázdnin probíhají malířské práce,
výměna parapetů a montáž nového osvětlení
v části školní budovy. Pro nastávající školní

Od října a listopadu budou moci opět zdarma
využívat školní tělocvičnu sportovní a zájmová
sdružení působící v Poříčí. A stejně jako

 Hospodaření obce v roce 2017
Ve čtvrtek 21. června se zastupitelé na svém zasedání zabývali zprávou
nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce za loňský rok.
Auditorská ﬁrma posuzovala kompletní hospodaření obce, účetnictví
a kontrolovala také veřejné zakázky. V závěru zprávy auditor konstatoval, že
při přezkumu nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které by negativně
ovlivnily hospodaření naší obce. Zastupitelé také schválili závěrečný účet
obce za rok 2017. Za pozornost stojí zejména část věnovaná investicím –
jen vloni jsme v obci investovali přes 17,5 mil.Kč! Mezi ty nejdůležitější
akce patřila výstavba vodovodu a kanalizace v ulicích Pod Lutovem
a K Zádušnímu, kompletní oprava silnic tamtéž, výstavba atletického areálu
u základní školy, koupě budovy KLENOT, ze které se v následujících letech
stane dům s pečovatelskou službou, oprava památníku Rudoarmějcům
a další. Na některé z projektů se také podařilo získat ﬁnance od partnerů
či státu; na atletické hřiště přispěla částkou 2,5 mil.Kč ﬁrma WRIGLEY
a více než 750 tisíci korunami obce Mrač a Nespeky, opravu památníku
obětem 2. světové války uhradilo z větší části Ministerstvo obrany a na
nový územní plán jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.

Závěrečný účet obce i zprávu auditora najdete na internetových stránkách obce!

v minulých letech i od září nabízíme zdarma
prostor pro hraní a setkávání rodičům a dětem mladšího věku, kteří ještě nenavštěvují
naši mateřskou školu, jedná se o tzv. dětský
klub. Maminky (ale i tatínkové!), které by
se s dětmi ve škole rády potkávaly, hrály si
a trávily u nás volný čas za každého počasí,
můžou kontaktovat přímo vedení školy!
Těšíme se na vás!
Autor: Radim Navrátil

 Rekonstrukce
sokolovny
Do dlouho plánované rekonstrukce sokolovny
v Čerčanské ulici se pustila místní tělocvičná
jednota. Práce, které započaly v červnu, probíhají uvnitř i zvenčí objektu. Sokolové chtějí
podle projektové dokumentace budovu vrátit
jejímu původnímu poslání a učinit z ní sportovní
centrum obce. V levé části bude zachována
parketová tělocvična se žebřinami a gymnastickými kruhy, a tělocvičným účelům bude
podle záměru Sokolů sloužit i část pravá. Obě
tělocvičny budou propojeny. Obnoveny budou
také původní zazděné dveře a venkovní terasa
nad venkovním hřištěm. Pomoc s nápravou
neutěšeného stavu v minulosti nabízela i obec
– o převodu do vlastní správy jsme jednali
s republikovým vedením České obce sokolské
v Praze, i místní jednotou. Podporu při budoucím provozování sportovního střediska nabízíme i nyní. Těšíme se, že se do obce vrátí
pravý sokolský sport a tělocvičné jednotě
blahopřejeme k rekonstrukci!

 Dům s pečovatelskou službou již roste. Zatím na papíře
Pomoc při zvládání běžných úkolů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí stravy nebo pomoc s jejím
zajištěním, pomoc s péčí o domácnost, ale
i zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím. To jsou jen některé z funkcí, které
musí dům s pečovatelskou službou plnit.

V červenci odevzdala projekční kancelář SB
s.r.o. první studii objektu bývalých KLENOT.
Vyplývá z ní, že v prvním patře může být
až 13 plně bezbariérových bytů, zázemí pro
pečovatelky, prádelna, společenská místnost
i zastřešená terasa s výhledem do zahrady.
V přízemí je dostatek prostoru pro tři ordinace

lékařů s čekárnami, ale také byt správce
nebo služebnu policie. V průběhu léta budou
studii připomínkovat zastupitelé a odborníci
z oblasti pečovatelských služeb, stavitelství
a zdravotnictví a po úpravě dokumentace
bude projekt předložen veřejnosti!

 Z čeho máme radost
y Na návsi byly pro letošní rok dokončeny zahradnické úpravy a sázení stromů, keřů a květin. Naším cílem je vytvořit v centru obce
příjemné místo, kde se lidé budou rádi setkávat, povídat si a trávit volný čas, nejenom tudy ve spěchu procházet!
y Ve Sportovní ulici byl umístěn nový kontejner na použitý textil, který jsme zakoupili díky dotaci od Státního fondu životního prostředí.
y V sobotu 23. června se na návsi konalo pouťové posezení. Soutěž v pojídání pouťových koláčů letos vyhráli Filip Rais a Richard Puška!
y V neděli 1. července uspořádal FIT Klub již 7. ročník neckiády. I letos se na řeku vydal velký počet originálních plavidel roztodivných
tvarů. Vyhrála posádka indiánů.
y U obecního úřadu dokončil akademický restaurátor Mgr. Daniel Talavera opravu památníku obětem 1. světové války, kterou jsme
naplánovali na letošní rok u příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky. K tomuto výročí chystáme také knižní vydání
životního díla místního historika pana Vladislava Mareše o dějinách obce.
y Stavba chodníku a dešťové kanalizace v Benešovské ulici ke hřbitovu začne 1. srpna. Vzhledem ke složitosti projektu bude oproti
původnímu plánu nutné v září na 4-5 dnů průjezd touto částí silnice uzavřít. O přesném termínu i objízdné trase vás budeme včas
informovat!
y Získali jsme dotaci 500 tis.Kč na velkou obnovu dětského hřiště u mateřské školy! Více již v dalším Zpravodaji!

