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Listopad 2010

Poříčský zpravodaj
Základní a mateřská škola: zatepleno!
Po několika měsících v těchto dnech končí jedna z největších investičních akcí
posledních let—zateplování
budov základní školy a mateřské školy.
Na obě akce získala obec
dotaci v celkové výši cca
7 milionů korun od Státního
fondu ţivotního prostředí ČR.
Od léta byly kompletně zatepleny pláště obou budov,
ploché střechy, půda základní školy, vyměněno bylo více
neţ 200 oken a všechny
vstupní dveře. Kromě toho
byly na všechna topná tělesa
instalovány regulační ventily.
Úspory na energiích dosáhnou v následujících pěti letech cca 3 mil.Kč, na projektu se částkou 421 tis.Kč
podílí také obec Nespeky.

Foto: Již během letošní zimy budou škola a školka díky zateplení šetřit na energiích

Ustavující zasedání

Výsledky voleb

Členové zastupitelstva

Nově: zprávy emailem

Ve čtvrtek 11. listopadu se v
zasedací místnosti obecního
úřadu konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce.
Hlavními body programu byla
volba starosty, místostarosty,
členů rady obce, ale také
finančního a kontrolního
výboru.
Starostou byl ve veřejném
hlasování potvrzen pan
Mgr. Radim Navrátil, místostarostou Mgr. Jan Kratzer,
členy rady jsou i nadále pánové Ing. Michal Stibůrek,
MUDr. Roman Mrva a
Ing. Libor Rajdl. Předsedkyní
finančního výboru byla zvolena paní Ing. Marta Prachařová, předsedkyní výboru kontrolního se stala paní
Bc. Martina Vojtíšková.

Volby do zastupitelstva obce
Poříčí nad Sázavou se, stejně
jako ve zbytku republiky,
konaly v pátek 15. a sobotu
16. října 2010.
Do obecního zastupitelstva v
Poříčí kandidovala celkem
čtyři sdruţení, z nichţ 7 mandátů získalo sdruţení ANO,
3 mandáty sdruţení Mladí
pro Poříčí, 4 Sdruţení nestraníků a 1 mandát Sportovní a
zájmové sdruţení občanů.
Volební účast byla vysoko
nad republikovým průměrem, hlasovat přišlo 69 procent oprávněných voličů,
tedy více neţ 630 lidí. Nejvíce preferenčních hlasů získal
stávající starosta obce,
Mgr. Radim Navrátil, a to
celkem 425.

Členy zastupitelstva se v
nedávných volbách stali:
Mgr. Radim Navrátil
Bc. Martina Vojtíšková
Ing. Marta Prachařová
Ing. Michal Stibůrek
Ing. Libor Rajdl
MUDr. Roman Mrva
Vladislav Mareš
Mgr. Jan Kratzer
Jiří Krema
Richard Puška, DiS.
Jan Krůta
Jiří Pěkný
František Vondrák
Martin Gruber
Ing. Luboš Kurz

Kromě krátkých textových
zpráv do mobilních telefonů
mohou nyní občané dostávat
informace o dění v obci také
e-mailem.
Stejně jako v případě SMS
Rozhlasu do kapsy je sluţba
zcela zdarma, zájemci obecnímu úřadu pouze sdělí
e-mailovou adresu, na kterou
si zprávy přejí zasílat.
Elektronickou poštou pak
budou dostávat například
programy zasedání zastupitelstva obce, pozvánky na
kulturní akce, v době povodní pak informace o stavu
vody, včetně fotografií, a v
předstihu také Poříčský zpravodaj. Více vám ochotně
sdělí pracovníci OÚ!
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Stručně: záměry obce pro rok 2011

Prodej stromků

Od 1. ledna do 31. března
příštího roku je nutné
uhradit poplatek za svoz
komunálního odpadu.
Výše poplatku se oproti
předchozím letům nezvyšuje, trvale hlášený občan
tedy zaplatí 500 Kč, občané starší 70 let (dosáhli
věku 70 let nejpozději dne
31.12.2010) hradí poloviční částku, tedy 250 Kč.
I příští rok pak budou moci
zájemci vyuţívat svozů
bioodpadu. Pravidelné
vývozy 120 l biopopelnice
stojí 1.070 Kč, 240 l nádoby pak 1.280 Kč. Poplatky
je moţné hradit osobně na
OÚ, bankovním převodem
nebo sloţenkou.

I v následujícím roce 2011
čeká naši obec mnoţství
práce a celá řada úkolů.
Po odkladech způsobených náročnou administrativní přípravou by mělo v
příštím roce dojít k napojení obecního vodovodu na
přivaděč Javorník a výstavbě vodovodních tlakových
stanic pro lokality U Vrby,
V Radešovkách a Bukovanská.
Na přelomu letošního roku
bude dokončena projektová dokumentace, podle
které bude moţné zvyšovat dopravní bezpečnost v
obci. Bude na rozhodnutí
zastupitelů a finančních
moţnostech obce, zda a

která z těchto opatření
budou v roce 2011 realizována.
Na jaře dojde také k lokálním opravám komunikací
poškozených po zimě.
Obec nepolevuje ani v úsilí
o rozšíření kapacity mateřské školy alespoň o jednu
třídu (hotová je projektová
dokumentace na rozšíření
aţ o dvě třídy pro více neţ
50 dětí). V současné době
se čeká na vyhlášení krajských dotačních titulů pro
následující rok.
Práce je ale daleko více,
oceníme přitom i vaše
podněty a nápady na to,
co v obci zlepšit!

Stejně jako v předchozích
letech i letos si zájemci v
obci budou moci zakoupit
vánoční stromky.
Prodej bude probíhat na
návsi vedle prodejny Jednota v pátek 17. prosince
od 8 hodin do 15.30 hodin
a následně v sobotu
18.12. od 8 hodin do
11 hodin. Kromě toho je
stromky moţné zakoupit
také u manţelů Kudrnových v Radešovkách
čp.296, a to v termínu od
11. do 24. prosince 2010
ve všední dny v čase od
13.30 hodin.
Cena: 1 ks smrk—150 Kč,
borovice—180 Kč.

Rekord v odpadech!

Obec v číslech

Kácení dřevin u řeky

Nový radar

O tom, ţe obyvatelé Poříčí
si třídění odpadů oblíbili,
jiţ letos Poříčský zpravodaj
informoval, ţe se ale podaří překonat rekord ve vytříděných plastech, papíru a
skle za období tří měsíců,
málokdo očekával.
Od července do září vytřídili lidé v Poříčí 6,5 tuny
papíru, přes 7 tun plastu,
2,5 tuny skla a 27 kg nápojových kartonů (vhazujte
do ţlutých kontejnerů).
Obci se tak zpět do rozpočtu vrátilo přes 63 tisíc
korun. Třiďte odpad i vy.
Šetřete ţivotní prostředí!

V roce 2010 se v obci
narodilo celkem 11 chlapců a 4 dívky, naopak zemřelo 12 lidí. Počet obyvatel obce stoupá také díky
nově příchozím—jen v
letošním roce se v Poříčí k
pobytu přihlásilo 54 obyvatel, z toho 27 muţů a stejný počet ţen. Odstěhovalo
se pouze 13 lidí (nyní obyvatel celkem 1.188). Zkolaudováno bylo 8 nových
rodinných domů. Osm
párů uzavřelo v roce 2010
manţelství, 4 se naopak
rozvedly. Uvedená čísla
platí k měsíci listopadu.

V období od 1. listopadu
do 31. března příštího
roku provede státní podnik
Povodí Vltavy kácení dřevin podél břehů řeky Sázavy v úseku Městečko—
Poříčí nad Sázavou.
V uvedeném období pracovníci Povodí Vltavy vykácejí cca 32 kusů vrb,
32 kusů olší a 5 javorů. Ve
většině případů se jedná o
náletové dřeviny, které
brání při povodních průtoku vody a usazují se v nich
nánosy. Při provádění
prací dbejte u řeky zvýšené opatrnosti.

Od listopadu si řidiči přijíţdějící do obce po krajské
silnici od Čerčan musejí
dát pozor na nový měřič
rychlosti umístěný před
kostelem sv.Havla. Ukazatel řidiče na překročení
rychlosti upozorňuje výstraţným nápisem ZPOMAL.
Nový radar je také u vjezdu do obce od Mrače—
velkoplošný displej kromě
výstrahy na vysokou rychlost řidiče upozorňuje také
na pohyb dětí před školou.
Děkujeme, že v obci jezdíte ohleduplně!

Noční osvětlení
Díky spolupráci s firmou
Osvětlení Týnec se v letošním roce podařilo instalovat okrasné noční osvětlení románského kostela
sv. Petra na návsi. Osvětlení zdůrazňuje krásu kostela, který je díky němu vidět
i z velké dálky.
Přes letošní zimu by navíc
měl být kompletně vyčištěn a uklizen také přilehlý
hřbitov, dojde k vymýcení
náletových dřevin a keřů a
vybrání odpadků.
Se zimní úpravou hřbitova
přislíbili pomoci členové
jednotky poţární ochrany
obce.

Zpráva o činnosti OS zdravotně postižených
Občanské sdruţení zdravotně postiţených v Poříčí
nad Sázavou má celkem
94 členů. Vţdy 1x za rok
se členové scházejí na
výroční schůzi, kde zhodnotí činnost celé organizace. Výbor v počtu 7 lidí se
schází pravidelně měsíčně
a své úkoly a informace
přenášejí dále členům.
Toto se týká jak výběru
členských příspěvků tak i
projednání
PETICE na
podporu jednání poslanců,
kterou podepisovali členové v měsíci září - říjnu. To
protestovali proti sníţení
příspěvků na péči 1. Stup-

ně a proti zrušení dalších
sociálních příspěvků.
Je potěšitelná účast o ty
členy, kteří v daném roce
oslavují ţivotní jubileum,
ţe je navštíví člen výboru
s dárkovým balíčkem a
blahopřáním. Letos
to
představuje návštěvu 26
členů. V kulturně turistické činnosti se uspořádaly
výlety do Třeboně, Červené
Lhoty, Praţských zahrad,
dále jsme navštívili Klášter
Sázava,Tábor a Sezimovo
Ústí.
Začátkem roku se jelo do
Benešova na divadelní hru
―Vyhazovači„ a nyní se

zase pojede do divadla
Na Fidlovačce na hru
„Jeptišky―.
Od Okresního
výboru
svazu zdravotně postiţených se dostávají nabídky
na rekondiční-ozdravné
pobyty u nás a občas i
v zahraničí. Hezké záţitky
si odnesli někteří členové
z Velkého Meděru, Deštné v Orlických horách,
Luhačovic či z Chorvatska.
A to se ještě nevyuţily
všechny nabídky.

Autor: B.Nádvorníková
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Školní soutěž: 1. stupeň má talent!
Všechno se odehrálo
22. září roku 2010 ve
školní druţině. Konala se
zde soutěţ „1. stupeň má
talent― a zúčastnilo se jí
30 soutěţících.
Viděli jsme mnoho skvělých talentů. Soutěţící
předváděli to, co si sami
připravili. Třeba tancovali,
zpívali, hráli na hudební
nástroje a předváděli stolní tenis.
Porotu tvořilo pět pořadatelů soutěţe – tři ţáci z
naší třídy—Honza Cháb,
Lukáš Kudláček, Vojta
Malínek a dvě paní učitel-

ky – Jaroslava Škvorová a
Hana Pášová. Všichni
porotci byli úţasní. Hodnotilo se body od 0 do 5, ale
jako vţdy mohl vyhrát jen
jeden. Tentokrát padlo
štěstí na taneční dvojici
Jakuba Rajdla a Martinu
Lázničkovou. Odměnou za
vítězství byl dort a všichni
soutěţící dostali opravdové medaile.
Soutěţ se nám všem moc
líbila a byli bychom rádi,
kdyby se konala kaţdý rok.
Autoři: Tomáš Khol a Honza Cháb, žáci 5. třídy

Foto: Vítězná dvojice—Martina Lázničková a Jakub Rajdl

Vánoce v Poříčí: rozsvěcení stromu, prohlídky kostelů, koncert
Vánoce se neodvratně blíţí
a s nimi také tradiční poříčské adventní akce, jejichţ pravidelné návštěvníky nepřekvapí, ţe první z
nich bude rozsvěcení vánočního stromu.
Slavnostně nazdobenou
jedličku, kterou, stejně
jako v loňském roce, věnují obci manţelé Kudrnovi,
rozsvítíme na návsi v sobotu 27. listopadu v 18 hodin. Chybět nebude betlém, horký čaj, vánočky a
vánoční koledy v podání
poříčských dětí.

Následující sobotu, tedy
4. prosince, proběhne na
o be c n ím
ú řa dě
od
14 hodin kaţdoroční vítání
občánků. V letošním roce
se v obci narodilo 15 dětí,
které budou přivítány společně se 3 dětmi, které se
narodily před koncem
loňského roku a nestihly
tak obřad v roce 2009.
O týden později, v sobotu
11. prosince, se pro obrovský úspěch v roce 2009
uskuteční prohlídky obou
kostelů s výkladem. Průvodcem bude znalec historie a kostelník pan Vladi-

slav Mareš. Prohlídka
začíná v 17 hodin u horního kostela sv. Petra. Vyuţijte jedinečné příleţitosti
navštívit románské kostely
v předvánoční atmosféře a
dozvědět se spoustu zajímavého o jejich téměř
tisícileté historii!
Čekání na Vánoce pak jiţ
tradičně zakončí v sobotu
18. prosince svým adventním koncertem vokální
kapela Agnatha. V repertoáru nebudou chybět
české ani světové koledy.
Koncert v kostele sv. Havla začíná v 18 hodin!

FIT Klub informuje
V pondělí 8.11. od 16.30
hodin proběhla Cesta za
světýlkem s lampionem.
Počasí nám opravdu nepřálo, pršelo, ale akce se
uskutečnila. Děti s doprovodem rodičů šly na kopec
Rubeš. Na startu je přivítal
vlkodlak a po cestě na ně
čekali roboti, sněhuláci,
vodník, pohádková babička a bílá paní. Celá cesta
byla osvětlena světýlky.
V cíli děti podle věku dělaly 3 nebo 5 dřepů a dostaly sladkou odměnu.
Autor: Renata Novotná

Projektový den v základní škole: děti se učily třídit odpady
Ve středu 20. října se
v naší škole konal projektový den s názvem
„Chráníme přírodu― se
zaměřením na třídění a
recyklaci odpadu. Ţáci
vytvářeli plakáty a prezentace na toto téma. Školu
navštívili pracovníci firmy
Eko-kom a ţákům prezentovali videa, jak třídit odpad, co se s vytříděným
odpadem stane a k čemu
se dá dále vyuţívat.
V tělocvičně byly připraveny i tematické hry jako obří
domino, skákání v pytlích
či házení míčků na cíl. Ţáci
se v tomto dni dozvěděli
spoustu nových informací
ke třídění odpadu.
Autor:
Michal Dvořák,
9. třída

Foto: Projektovým dnem provázeli děti pracovníci odborné firmy
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Sportovní úspěchy školních dětí
S novým školním rokem se
rozbíhají
na
školách
v našem kraji sportovní
soutěţe a turnaje. Jsme
pravidelnými
účastníky
těchto sportovních akcí,
které jsou u dětí velmi
oblíbené.
V uplynulých dvou měsících jsme proţili mnoho
sportovních úspěchů a
zajímavých záţitků.
Dne 13.10.2010 se konal
ve Vlašimi Okresní přebor
ve stolním tenisu.
Mladší ţákyně se umístily
na 4. místě, mladší ţáci na
1. místě, starší ţákyně na
3. místě, starší ţáci na
3. místě. Dne 18. října
2010 proběhl v Neveklově
florbalový turnaj ,,O pohár

hejtmana středočeského
kraje―. Zde chlapci ze 4. a
5. třídy obsadili 1. místo a
postoupili do krajského
finále do Prahy.
Dále v říjnu, 25.10., se
zúčastnila vybraná děvčata ze druhého stupně
plaveckých
závodů
v Benešově v nově zrekonstruovaném
plaveckém
bazénu.
Jessica Štekrová obsadila
výborné
1.
místo
v kategorii 100 m prsa,
Eliška Petráčková 3. místo
v kategorii 50 m prsa.
Měsíc listopad se pro naši
školu stal měsícem florbalu. Dne 1.11. se chlapci
z druhého stupně umístili
na 3. místě v Neveklově

na turnaji „O neveklovský
měšec―, 8.11. pak na
stejném turnaji obsadila
děvčata z druhého stupně
také 3. místo. Pondělí 8.
11. však byl i den, kdy se
hoši ze 4. a 5. třídy zúčastnili krajského finále florbalového turnaje středočeských
základních
škol
v Praze ve sportovním
areálu
Hamr
Braník.
V konkurenci 13 týmů
jsme neprohráli ani jeden
ze sedmi zápasů a
v dramatickém finále se
nám podařilo vybojovat
skvělé 1. místo. Celý tým
obdrţel diplomy, zlaté
medaile a velký pohár pro
vítěze. Všem sportovcům
děkujeme za skvělé výkony a příkladnou reprezen-

taci školy. Poděkování patří
i vyučujícím, kteří pomáhali
s přípravou a tréninkem
ţáků.
Děkujeme i rodičům za
organizační pomoc a morální podporu na turnajích.
Sportovní vyţití pro děti
pokládáme za velmi důleţité, proto nás ještě v tomto
školním roce čeká mnoho
turnajů. Například turnaj ve
vybíjené, futsalu, fotbalu,
házené, plavecko-běţecký
maraton a atletické závody.
Přejeme dětem mnoho
úspěchů a sil v dalších
sportovních aktivitách.
Autor: Mgr. Jiří Frantl, zástupce ředitele

SK Posázavan: podzim 2010, nábor v roce 2011
A—tým pod vedením trenéra Filipa a asistenta Šroma
začal přípravu na konci
července. Do muţstva se
vrátil poříčský rodák Zdeněk Šrom, který hrál 14 let
v Rakousku. Velkou ztrátou je odchod brankáře
Milana Detka do konkurenčního Kostelce u Kříţků, ovšem zdatnou náhradou byl příchod Radka
Taškeho.
Konečné podzimní 2. místo jen o rozdíl vstřelených
a obdrţených branek za

Kostelcem u Kříţků při
zisku 26 bodů a skóre
33:20 je výborným výsledkem práce vedení týmu.
Dalším kladem je také
postup v poháru Ondrášovka Cup do jarních
bojů přes tým hrající krajský přebor, SK Český Brod.
B-tým vedený J.Platilem,
M.Musilem a P.Součkem
nedoznalo mnoho změn
před začátkem podzimních bojů. Snahou je začlenit mladé hráče do dospělého fotbalu. To se daří

Plány poříčského automotoklubu
V současné době probíhají
usilovná jednání AMK
Poříčí s Federací automobilového a motocyklového
sportu o kalendáři jednotlivých závodů, které poříčský pořadatel uskuteční
příští rok na místním závodišti Homolka.
Zatím je znám pouze jeden, ale pro pořadatele
ten nejdůleţitější termín:
23.—24. července 2011.
Tento víkend se uskuteční
prestiţní Mistrovství střední Evropy v autokrosu, coţ
bude zřejmě vrcholem
motoristické sezóny 2011
nejen v naší obci ale i

v rámci celého Středočeského kraje. Na příští rok
jsou také naplánovány
další úpravy areálu, které
povedou k jeho modernizaci a vylepšení jeho celkového vzhledu.
Členové místního automotoklubu přejí všem obyvatelům Poříčí krásné proţití
vánočních svátků, mnoho
zdraví a dosaţených úspěchů v novém roce. Těšíme
se na setkání na našich
motoristických akcích
v roce 2011.
Autor: Tomáš Jeníček

především u dvojice Braný,
Jelínek; věříme, ţe naváţou i dorostenci Vlček,
Růţička, Kroulík a Červený. Béčko obsadilo v podzimní tabulce 5. místo za
19 bodů a při skóre
36:30.
V měsíci dubnu, květnu a
červnu proběhne nábor
dětí do našeho oddílu od
věku 5 let do 15 let. Tréninky budou vţdy ve čtvrtek od 17 hodin na našem
hřišti v Poříčí nad Sázavou
pod vedením Mgr. Zdeňka

Šroma, trenéra licence
UEFA B. První trénink je ve
čtvrtek 7. dubna 2011 od
17 hodin.
Dovolte nám za všechny
členy SK Posázavan Poříčí
nad Sázavou poděkovat
všem dobrovolným činovníkům v klubu, bez kterých
by fotbal v Poříčí nebylo
moţné dělat, všem sponzorům a obchodním partnerům a vám, fanouškům
za podporu.
Autoři: Jaroslav Platil a
Milan Šrom

Poděkování za pomoc a spolupráci
Za nezištnou pomoc a
práci pro obec v roce
2010 děkujeme zastupitelům a radním obce, firmě
PRESBETON s.r.o., rodině
Procházkových, manţelům
Kníţkovým, manţelům
Šímovým a Marešovým,
Ing. Aleně Dlouhé a paní
Jaroslavě Jeníčkové, panu
páteru Janatovi, panu
Marešovi, JUDr. Vychopeňovi, společnosti MarsWrigley, poříčským hasičům, panu Ing.Tomolyovi
a Bc. Kučerovi, pí. Pilátové
a
Mgr.Řezníčkové,
p.Sládkovi, Obci Nespeky,
Kučerovým a jejich obchodu U Adama, pí.Kovářové,

pracovníkům České pošty,
firmě Marius Pedersen a
pánům Sedláčkovi a Zemanovi, společnosti Osvětlení Týnec k.s., panu Miroslavu Brzybohatému, firmě
AGRO, MUDr. Hvězdovi,
MUDr. Jíšové, MUDr. Zelené a Mottlové a zdravotním sestrám v poříčských
ordinacích, manţelům
Neomillnerovým, spol.VHS
Benešov a mnohým dalším, kteří neváhají věnovat
mnohdy více neţ vlastní
volný čas a úsilí na pomoc
obci, ve které ţijí a pracují.
Těšíme se na spolupráci s
vámi i v roce 2011!

