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Připraveni pomáhat! V prosinci loňského roku nám Městská část Praha 11 díky letité dobré
spolupráci našich hasičských sborů darovala špičkové vozidlo IVECO MAGIRUS s cisternou v hodnotě
několika set tisíc korun. Poříčští hasiči jsou tak připraveni vyřešit jakoukoliv krizovou situaci!

 Slovo úvodem

 Domácnosti dostanou zahradní kompostéry

Vážení a milí čtenáři,

V létě loňského roku měly všechny poříčské domácnosti možnost požádat formou
anketního lístku o zahradní kompostér. Státní fond životního prostředí letos v lednu
posoudil všech 490 předložených projektů od obcí a měst z celé republiky a 244 z nich,
včetně toho našeho, ﬁnančně podpořil. Za dotační prostředky ve výši více než 1,5 mil. Kč
(z toho 1,3 mil. Kč je příspěvek Evropské unie) nakoupíme přibližně 250 kompostérů.

Dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší
v roce, kdy si připomínáme 100 let
od vzniku samostatné Československé
republiky. Jména našich předků, kteří
pro prvorepublikové hodnoty svobody
a demokracie položili svůj život v první
světové válce, jsou uvedena na památníku v Sázavské ulici, který se letos
dočká kompletní opravy. Významné výročí
si ale připomeneme například i divadelní
akademií, kterou připravují učitelé a děti
základní školy. Přejme si, aby tak jako my
s nimi, i ony mohly se svými dětmi za
mnoho let slavit, že žijí v míru a ve svobodné, demokratické zemi!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

Zakládání kompostu je tím k přírodě nejšetrnějším způsobem, jak s biologicky rozložitelným odpadem (tráva, listí, zbytky z kuchyně, spadané ovoce) nakládat. A protože
cena vývozů hnědých BIO popelnic se od letošního ledna výrazně zvýšila (z důvodu
velkých přepravních vzdáleností, malého počtu popelnic v obci a vysokých poplatků
za ukládání na kompostárnu), stanou se kompostéry vítanou alternativou pro všechny,
kdo chtějí opravdu poctivě třídit.
Kromě kompostérů pořídíme z evropské dotace také štěpkovač dřeva za obecní
malotraktor, který výrazně urychlí a usnadní péči o zeleň v obci.
Jakmile budou kompostéry připraveny k vyzvednutí, budete informováni SMS. Sledujte
také internetové stránky obce, případně se ptejte pracovníků obecního úřadu. Ochotně
vám poskytneme bližší informace!
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 Dům pro seniory v představách architektů
Již v první polovině letošního roku se veřejnost seznámí s budoucí podobou
domu s pečovatelskou službou, který vznikne přestavbou někdejší ubytovny
KLENOTY v Pražské ulici. Objekt koupilo zastupitelstvo obce v září 2018
za odhadní cenu 5,6 mil.Kč. Od té doby došlo mimo jiné k výměně tepelného
zdroje z uhlí na plyn a zpracování kompletního zaměření budovy a všech
jejích vnitřních prostor. K návrhům projekční kanceláře SB s.r.o. ze Sedlčan se
kromě veřejnosti vyjádří také odborníci – mimo jiné architekt, specialistka na
poskytování pečovatelských služeb nebo lékaři.
V přízemí objektu by mohly vzniknout ordinace lékařů, knihovna nebo společenský
sál, v patře pak byty určené seniorům, ale případně také mladým rodinám. Péče
o starší spoluobčany je jednou z největších výzev, kterým obce a města čelí.
V současné době tvoří senioři ve věku nad 65 let přibližně 25 procent všech
obyvatel obce a tento počet se bude dále zvyšovat.

 Pomáháme snižovat
nezaměstnanost
Stejně jako v předchozích letech, i pro část
letošního roku se nám podařilo získat příspěvek na mzdu našich zaměstnanců, kteří
se starají o úklid obce. V rámci projektu
na vytvoření společensky účelných pracovních míst nám úřad práce přispívá několik
tisíc korun měsíčně. Za takto ušetřené prostředky pak můžeme nakoupit např. lepší
vybavení pro údržbu zeleně – letos na jaře to
bude mimo jiné nová sekačka značky STIGA
pro údržbu větších travnatých ploch a úklid
sněhu v zimě.

 Nepořádek v obci? Foťte!

 Stromy pro náves

Velmi se snažíme, aby v naší obci bylo stále čisto a uklizeno, ale naši pracovníci nemohou
být vždy a všude. Všimli jste si na procházce pohozených odpadků? Našli jste v lese černou
skládku? Vyfoťte nepořádek na svůj mobilní telefon a snímek s označením polohy (stačí
v textu emailu) nám pošlete na adresu odpady@poricinadsazavou.cz. Obratem zjednáme
nápravu!

Viditelné proměny se letos dočká poříčská
náves. Nejenom u příležitosti 100 let od vzniku
samostatné Československé republiky
vysadí zahradníci od vývěsních desek až
ke křižovatce s ulicí Pavlíkovou několik lip,
které podle chodníku vytvoří stromořadí.
Naopak některé přestárlé dřeviny z návsi
zmizí, zejména ty před prodejnou potravin. V těsné blízkosti železničního přejezdu
a u dětského hřiště vzniknou skalky s okrasnými trávami a bylinkami, kterým vyhovuje
tamní tvrdé a suché podloží. Návrh úprav
zpracovala zahradní architektka paní Jana
Raušová. Kompletní dokumentaci naleznete
na internetových stránkách obce a prohlédnout si ji můžete i na obecním úřadě.

 Začátek roku!
Na co nezapomenout?

 Z lyžařského kurzu se vrátili zkušení lyžaři
Jak shrnout lyžařský výcvik žáků 7. třídy? Zážitků bylo hodně a je těžké napsat jen několik vět.
Kurz proběhl v týdnu od 13. do 20. ledna 2018 a zúčastnilo se ho 33 žáků. Stejně jako
v posledních letech jsme byli ubytováni na chatě Slovanka, kde nám i letos výborně vařili.
Podmínky pro lyžování byly velmi dobré, napadlo asi 50 cm nového sněhu. Ke sjezdovému
lyžování jsme využívali ski areál Severák. Sedmáci tradičně zvládli i běžky, ti zdatnější
dokonce výlet na rozhlednu Královka.
Odpočinkové odpoledne jsme si užili v bazénu v Jablonci. V neděli večer jsme si vyslechli
zajímavou přednášku člena horské služby, další večery jsme trávili při společenských hrách.
Své lyžařské dovednosti jsme uplatnili při závodech ve slalomu i na běžkách. V pátek večer
proběhlo předání diplomů a odměn všem účastníkům kurzu. Co dodat na závěr? Asi to
hlavní – domů se vrátili všichni jako LYŽAŘI.
Kateřina Pártlová, Iva Červenková

Jako každý rok i letos je třeba uhradit místní
poplatek za svoz odpadu do 31. března. Platbu můžete provést buď osobně na pokladně
obecního úřadu, nebo bezhotovostním
převodem na účet číslo 320105389/0800.
Kromě známky na popelnici od nás dostanete také stolní kalendář na rok 2018,
kde jsou kromě jiného uvedeny i všechny
termíny svozů odpadu. Pokud chcete,
aby vám v obci nic důležitého neuniklo,
přihlaste se zdarma také k odběru SMS.
Zprávy zatím chodí i na stará telefonní
čísla zadaná v minulosti, ale od dubna
budou esemesky dostávat už jen ti, kteří
se přihlásili od prosince 2017. Již vám
bylo 65 let, nebo jste držiteli ZTP? Pak si
na úřadě nezapomeňte vyzvednout průkazku na SENIOR TAXI na celý rok 2018!

 Žákovský parlament nezahálí
Hned v září nás čekaly tradiční volby ve čtvrtých třídách. Míša s Terezkou jsou již žáky střední školy a žákovský parlament
doplnili Vašík s Anetkou ze 4.A, Tomáš s Barunkou ze 4.B. a z důvodu zaneprázdnění Tomáše si třída 5.A zvolila
nového zástupce Daniela. První společná schůzka byla ve znamení seznamování, plánování a samozřejmě týmových
her, které jsou velmi oblíbené. Naši noví kamarádi se také došli představit panu starostovi na obecní úřad, a protože
ten den bylo vše přichystané na odpolední volby do Poslanecké sněmovny, vyzkoušeli si jaké je to být členem volební komise.
Nezahálíme a máme stále napilno. Setkali jste se s námi na adventních trzích ve stáncích s výrobky žáků naší školy, vyhlásili
jsme fotosoutěž na téma Vánočně vyzdobený dům. V nejbližších dnech a týdnech otevřeme Valentýnskou poštu, ve spolupráci
se školní družinou připravíme diskotéku v maskách a dovednostní soutěž Talent 2018. Společně s učiteli tělocviku to bude
turnaj ve vybíjené a ve ﬂorbalu pro žáky 4.-9.tříd; se zástupci seniorů domlouváme realizaci počítačového kurzu pro naše starší
spoluobčany s pracovním názvem Společně to zvládneme.
Školní parlament se schází pravidelně jednou týdně. Na svých schůzkách hodnotíme uskutečněné akce, připravujeme se
na další, diskutujeme nad podněty, které prostřednictvím „parlamenťáků“ navrhují spolužáci. Několikrát do roka vydáváme
zpravodaj o naší činnosti, o dění ve třídách. Za tři roky našeho působení na škole se z nás stal úžasný tým kluků a holek
od deseti do patnácti let.
Závěrem chceme poděkovat vedení školy za zprostředkování dobrodružství a zábavy ve stylu Pevnosti Boyard - TEPfactoru
v Chotilsku. Tady jsme se při plnění úkolů přesvědčili o tom, jak důležitá je týmová spolupráce.
Jaroslava Škvorová

 Předválečná siesta
Příhodovi z Vlašimi nám zaslali fotograﬁi,
kterou objevili při vyklízení svého domu.
Snímek početné společnosti je na zadní
straně nadepsán slovy „U Vojtěchů
v Poříčí nad Sázavou“ a označen datem
20.3.1938. Prezidentem byl tehdy Dr. Edvard
Beneš a v kinech měl ten rok premiéru
film Vlasty Buriana Ducháček to zařídí.
Do vypuknutí 2. světové války zbýval více
než rok. Poříčští pamětníci jsou přesvědčeni, že momentka vznikla u hospody rodiny
Tlamichových, jejíž někteří členové jsou na
ní také zachyceni. Dnes se jedná o jídelnu
„U Řezníka“ v Čerčanské ulici. Máte doma
také zajímavou historickou fotografii?
Podělte se s námi!

 Z čeho máme radost
y Firma VHS Benešov s.r.o. přispěla částkou 15 tis.Kč na cvičení hasičských sborů Poříčská zima, které
se konalo 20. ledna na Homolce. Na stejnou akci přispěla ﬁrma KEMPER s.r.o. 12 tis.Kč. Děkujeme!
y Městský úřad v Benešově vydal stavební povolení na chodník ke hřbitovu i dešťovou kanalizaci, která
tento úsek ulice odvodní. Obě stavební akce se připravují na jaro a léto letošního roku.
y Internetové stránky obce www.poricinadsazavou.cz jsou nově upraveny pro pohodlné zobrazování
na mobilních telefonech. Vše důležité tak snadno najdete i na cestách!
y V sobotu 10. března vyvěsíme na budově obecního úřadu tibetskou vlajku. Připojíme se tak k celosvětové akci na podporu dodržování lidských práv.
y Ve čtvrtek 29. března (změna oproti stolnímu kalendáři) proběhne na obecním úřadě vernisáž přírodovědecké výstavy, kterou uspořádáme ve spolupráci s Českou ornitologickou společností. Jedinečné
exponáty z říše zvířat si budete moci prohlédnout každý všední den až do 27. dubna.
y V sobotu 7. dubna se připojíme k celostátní akci Ukliďme Česko. Každý účastník dostane pytel
na odpadky, rukavice a malou svačinu. Sraz v 8 hodin u hasičské zbrojnice!

BLAHOPŘEJEME!
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