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Šťastné a veselé Vánoce! V sobotu 1. prosince jsme na návsi zahájili advent a rozsvítili vánoční strom
a 5. prosince chodili obcí členové dobrovolných hasičů jako Mikuláš s anděli a čerty. Až do Vánoc si můžete
na obecním úřadě prohlédnout pestrobarevnou výstavu vánočních přání, která kreslily školní děti!

n Slovo úvodem

n Letos se stavělo i opravovalo

Vážení a milí čtenáři,

Doba adventu je časem bilancování a hodnocení právě končícího roku.
Mezi letošní nejdůležitější akce patřila kompletní oprava vozovky v ulici
Pod Lutovem. Na začátku léta se začalo stavět i v základní škole; moderní
učebna výpočetních technologií vznikla v přízemí budovy vedle družiny.
V polovině letních prázdnin pak stavební stroje přijely také do Benešovské
ulice, kde ﬁrma BES s.r.o. během tří měsíců vybudovala tolik potřebný
chodník pro pěší. Zvýšený přechod pro chodce bude dokončen v roce
2019 společně s kompletní opravou vozovky, kterou Středočeský kraj
z důvodu horšícího se počasí přesunul na jaro. Od léta jsme vám rozdávali
zahradní kompostéry, které jsme zakoupili díky dotaci Státního fondu životního prostředí. Velkou radost jsme letos měli i z opravy památníku obětem
1. světové války v Sázavské ulici a zahradnických prací na návsi. Kromě
lipové aleje tam zahradníci vytvořili řadu hezkých záhonů, které potěší oko
každého návštěvníka. A díky zápalu a pomoci celé řady místních sdružení
a dobrovolníků se podařilo uspořádat mnoho kulturních, společenských
a sportovních akcí. Všem vám za vaši práci děkujeme!

Doufám, že až se během nadcházejících
vánočních svátků v klidu ohlédnete za uplynulým rokem, budete s tím, jak jste ho prožili,
spokojeni. Dovolte mi, abych poděkoval všem
těm z vás, kteří celoročně pomáháte s péčí
a rozvojem naší obce, pořádáte ve svém
volném čase společenské a sportovní akce
pro své sousedy, uklízíte nejenom na svých
zahrádkách, ale i veřejných prostranstvích
a vůbec se všemožně snažíte, aby se v Poříčí
žilo příjemně. Přeji vám všem krásné svátky
vánoční, mnoho zdraví a úspěchů v roce 2019
a těším se, že i nadále budeme společnými
silami naši obec zvelebovat. Veselé Vánoce!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce
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n Poctivá příprava je polovina úspěchu. Chystají se nové projekty
Na začátku nového funkčního období jsme se rozhodli zahájit přípravu celé řady projektů, které budeme postupně realizovat v dalších
letech. V roce 2019 vypracují projektanti mimo jiné kompletní projektovou dokumentaci na nový chodník v Potoční ulici od mostku
u základní školy až k bytovkám, dále také dokumentaci na opravu
chodníku v Čerčanské ulici od pošty k obecnímu úřadu, a to včetně
zúženého přechodu pro pěší (bude-li s ním souhlasit vlastník vozovky, kterým je Středočeský kraj), a dokončena bude již rozpracovaná
dokumentace pro chodník od mostu Císaře Františka Josefa k vilám
v Pražské ulici. Po Novém roce bude také zadáno zpracování projektu

na výstavbu nových lávek pro pěší přes Konopišťský potok, konkrétně
v Bálkovické ulici u viaduktu a v ulici Na Place. Stávající lávky jsou
ve stavu, který již neumožňuje opravu. Nové lávky budou navrženy
ze speciálního odolného betonu, jehož životnost se odhaduje na více
než sto let. Kromě výše uvedeného byla v těchto dnech dokončena
také dokumentace řešící modernizaci naší školní kuchyně.
Zpracování projektové dokumentace je důležité nejen pro vlastní stavbu,
ale je také podmínkou pro případné žádosti o státní a evropské
dotace. O přípravách jednotlivých akcí vás budeme průběžně informovat!

n Nepalte zahradní odpad. n Vodovod a kanalizace se prodlouží
Zavolejte raději na obec Ve Sportovní a Žižkově ulici se v příštím roce bude stavět. Ve Sportovní to bude
Mnozí z vás v minulých letech využili
krajských “kotlíkových” dotací na výměnu
kotlů, a v Poříčí se proto dnes dýchá
o poznání lépe. K ještě lepšímu ovzduší
můžete nyní přispět i tak, že místo pálení
zahradního odpadu zavoláte na obecní
úřad. Rádi vám v dohodnutém termínu
(např. na víkend) přistavíme kontejner,
do kterého pohodlně naložíte listí, trávu,
větve nebo spadané ovoce. Pracovníci
obce pak vše během chvilky vyvezou.
Poskytovat tuto službu můžeme díky
novému automobilu značky DURSO
s hákovým nosičem, který jsme zakoupili
v létě letošního roku.

vodovod, který zdejším obyvatelům chybí, do Žižkovy ulice prodloužíme vodovod
a kanalizaci. Obě stavební akce jsou již obsaženy v návrhu rozpočtu obce na rok
2019, a pokud vše půjde podle plánu, stavět se bude ve 2. a 3. čtvrtletí příštího roku.
Jak jsme vás již informovali v předchozích vydáních zpravodaje, připravuje se také
prodloužení vodovodu a kanalizace k vilám v Pražské ulici, a povolena je již stavba
sítí na Hvozdci a Lutově.

n SENIOR Taxi vyjíždí i v lednu
Již třetí rok provozu zahájí v lednu poříčské SENIOR TAXI. Služba určená seniorům
nad 65 let věku se těší velké oblibě; v letošním roce ji využívalo více než 90 lidí a další
stále přibývají. Benešovská ﬁrma Radiotaxi Hájek vozí poříčské seniory nejčastěji
k lékařům, na rehabilitace, ale také na úřady nebo za nákupy. Každý měsíc se takto
uskuteční průměrně 80 jízd. Senior zaplatí vždy pouze 20 Kč, měsíčně má každý uživatel služby nárok na 5 jízd do Benešova a 5 jízd z Benešova do Poříčí. Nové průkazky
na celý rok 2019 si můžete vyzvedávat již nyní na obecním úřadě. Obecní úřad Poříčí
nad Sázavou a Radiotaxi Hájek vám přejí šťastnou cestu!

n Z čeho máme radost...
 V neděli 28. října jsme si u památníku obětem 1. světové války
připomněli vznik Československé republiky v roce 1918. Poté,
co čestná stráž hasičů položila věnec, zazněla československá hymna
a společně jsme zasadili strom republiky – lípu.
 V Benešovské ulici byla dokončena stavba chodníku ke hřbitovu
a dešťové kanalizace za více než 3 mil.Kč. Středočeský kraj kvůli
nastupující zimě rozhodl o přesunutí kompletní opravy vozovky
na jaro příštího roku. Tehdy bude také dobudován zvýšený přechod
pro chodce.
 Po Novém roce si na obecním úřadě můžete vyzvedávat oblíbené
stolní kalendáře! Každá poříčská domácnost dostane zdarma jedno
vydání, ve kterém jsou vyznačeny všechny důležité akce příštího
roku, a to včetně svozů odpadu, kulturních a sportovních akcí, školních prázdnin a mnoho dalšího. Kalendář je doplněn 27 barevnými
fotograﬁemi z obce.
 V sobotu 8. prosince se na obecním úřadě konalo tradiční vítání
občánků. Letos jsme mezi nás přivítali 12 miminek.
 Až do Vánoc můžete na obecním úřadě navštívit výstavu ručně
malovaných přání od školních dětí. Výstava je otevřena každý všední den.

n Na co nezapomenout
po Novém roce
Po Novém roce se obecní úřad poprvé otevře ve středu 2. ledna 2019. Výše místního
poplatku za popelnice se nemění; trvale žijící,
kteří mají 120 litrovou černou popelnici a domácí třídění plastu a papíru, zaplatí pouze 50 Kč
na osobu a rok. Domácnosti s 240 litrovou
černou nádobou bez domácí separace platí
350 Kč na osobu a rok. Chataři a majitelé
rodinných domů bez trvalého pobytu uhradí
poplatek ve výši 800 Kč. Splatnost je nejpozději do 31.3.2019. Platit můžete buď hotově
na obecním úřadě, nebo převodem na účet
číslo 320105389/0800. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné nebo evidenční.
Pozor – podnikatelé si musejí známky na popelnice objednávat přímo u svozové ﬁrmy MARIUS
PEDERSEN. Poplatek za psa se neplatí.
Nezapomeňte si na úřadě také vyzvednout
stolní kalendář – každá domácnost získá jedno
vydání zdarma!

n Před Vánoci
na přednášku
nebo koncert
Zahájení adventu s trhy a zabijačkou již máme
za sebou, strom na návsi svítí. O týden později,
v sobotu 8. prosince, se na obecním úřadě konalo slavnostní vítání občánků. Letos se u nás
narodilo celkem 12 miminek. Jejich rodičům
gratulujeme a přejeme, aby jim jejich nejmenší
dělali vždy jenom radost! Ve stejný den večer
pak před zaplněným kostelem sv. Havla vystupovali žáci a učitelé základní umělecké školy
v rámci každoročního adventního koncertu.
V sobotu 15. prosince jsme v zasedací místnosti obecního úřadu přivítali historika pana
Tomáše Zouzala, autora oceňované knihy
Zabráno pro SS. Jeho letošní přednáška se zaměřila na vznik samostatné Československé
republiky v roce 1918 a na události té doby
na našem okrese. Návštěvníci se dozvěděli
mnoho zajímavého nejenom z tehdejších
událostí politických, ale také kulturních.
A to ještě není vše! V sobotu 22. prosince
se můžete těšit na tradiční předvánoční koncert
vokálního kvarteta AGNATHA v kostele sv. Havla.
Od 17 hodin se budou hrát nejznámější české i světové koledy. Římskokatolická farnost
zároveň zve 24.12. na půlnoční mši a 27.12.
v 15 hodin pak na zpívání u jesliček. Obojí
se koná v kostele sv. Havla.

n Poříčští hasiči prožili úspěšný rok
Poříčští dobrovolní hasiči mají za sebou první
rok s profesionálním hasičským vozem Iveco
Magirus. V průběhu roku jsme nainstalovali
svolávací systém Fireport, vozovou vysílačku
a navigační systém – vše napojené na centrální dispečink. Naše nová technika již prošla
šesti výjezdy z toho třemi ostrými. Můžeme
se pochlubit výbornými dojezdovými časy
srovnatelnými s profesionálními hasiči
z Benešova. Letos jsme se zúčastnili cvičení
Voda 2018, které bylo zaměřeno na krizové
dodávky pitné vody. Na okresním hasičském
cvičení jsme se umístili na 2. místě. Naši členové věnovali údržbě techniky, výcviku, brigádám, pomoci při sportovních a kulturních

akcích v roce 2018 celkem 1800 hodin svého
času. K našim již tradičním akcím patří pořádání taktického cvičení Poříčská zima.
Pomáháme při dalších sportovních akcích,
kterými jsou Bike Trans Poříčí, Autokros
a Poslední jízdy. Samozřejmostí je pořádání
nebo spolupořádání kulturních akcích v Poříčí
nad Sázavou – stavění máje a pálení čarodějnic,
dětský den, Poříčská pouť, neckiáda, dožínky,
rozsvěcení stromku, čerti. Touto cestou
děkujeme obecnímu úřadu za podporu a přejeme Vám krásné vánoční svátky a hodně
zdraví do nového roku.
Ing. Pavel Mikoláš
starosta dobrovolných hasičů

n Nestačí vám žlutá popelnice? Použijte pytle!
Domácí třídění plastu a papíru se již v naší obci stalo všední záležitostí,
přesto stále hledáme způsoby, jak vám separaci usnadnit. Ač jsou žluté
popelnice poměrně objemné, naplní se rychle. S přebývajícími plasty
jste pak obvykle museli k velkým kontejnerům, které jsou v důsledku
toho často přeplněné. Novinkou je možnost odkládat vedle žluté popelnice v den svozu i plasty v zavázaném pytli. Je přitom jedno, jaký pytel
použijete. Pokud se tato novinka osvědčí, a odpadu ve velkých žlutých
kontejnerech ubude, zvážíme úplné zrušení některých sběrných míst
v obci (např. za prodejnou nebo u autoservisu). Co si o tom myslíte vy?
Dejte nám vědět, váš názor nás zajímá!

n Školní děti se mají stále na co těšit

n Svatý Mikuláš ve školce

Hned v prvních měsících nového roku 2019 čekají školní děti, mimo
běžných povinností, dva zájezdy – lyžařský výcvikový kurz a jazykově
poznávací zájezd do Velké Británie.
Žáci VII. třídy vyrazí na lyžařský výcvikový kurz v termínu 12.1.2019 –
19.1.2019. Kurz bude probíhat na krásném a tradičním místě – Jizerské
hory, Chata Slovanka, Hrabětice, Horní Maxov – Skiareál Severák. Děti se
zde lépe poznají, stmelí třídní kolektiv a zažijí sjezdové lyžování, běžecké
lyžování, turistiku ale i relax v plaveckém bazénu.
Na březen připravujeme pro žáky VIII. třídy jazykově poznávací zájezd
do Velké Británie. Uskuteční se v termínu od 23.3.2019 do 30.3.2019
a destinací bude krásné přímořské město v severním Devonu Ilfracombe.
Děti budou ubytovány v hostitelských rodinách a každý den se budou
účastnit jazykových lekcí na místní škole. Dalšími zajímavostmi, které
děti navštíví budou: národní park Exmoor - typická anglická vřesoviště,
dramatické pobřeží se skalami ve Valley of Rocks s návštěvou městeček
Lynton a Lymouth, Barnstaple - trhové město s možností nákupů nejen
na trzích, Tintagel Castle - hrad spojený s legendou o králi Artušovi i se
samotným kouzelníkem Merlinem, Clovelly - rybářská vesnička jako
vystřižená z 19. století, místo, o němž psali Charlesové Dickens a Kingsley
a poslední den samozřejmě nemůže chybět Londýn s nejvýznamnějšími
památkami - Houses of Parliament, Westminster Abbey, London Eye,
Buckingham Palace, Trafalgar Square, Picadilly Circus, British Museum
a další.
Věříme, že oba zájezdy bude provázet příznivé počasí, vyhnou se nám
zdravotní potíže a že se budou dětem z naší školy líbit, přivezou si z nich
mnoho zážitků, dovedností, vědomostí a rádi na ně zavzpomínají.
Mgr. Jiří Frantl
zástupce ředitele

Tak je nás ve školce v Poříčí nad Sázavou od září zase o trošku více.
Školka měla třídu Motýlků, Sluníček, Berušek a nyní k tomu přibyly
ještě Žabičky. Dohromady navštěvuje školku 92 dětí, a to především
z obcí Poříčí a Mrač.
Jednou z našich zásad ve školce je: „Naslouchání je jednou z důležitých součástí při výchově, stejně jako důslednost a dodržování
slova.“ A nejedná se o naslouchání pouze ze strany dospělých, ale
je třeba, aby se to i děti učily. Proč ji teď v době adventní vyzdvihujeme? Když jsme dětem četli legendu o svatém Mikulášovi, tak
děti naslouchaly a líbilo se jim, jak byl svatý Mikuláš hodný a dokázal
pomoci chudým lidem. Tím jsme narazili na téma sociálních rozdílů
jednotlivých rodin. Padala spousta otázek, na které se paní učitelky
snažily odpovědět. Děti se rozhodly, že by také chtěly někomu
pomoci. Našli jsme charitativní akci „KRABICE OD BOT“, kde jsme
se mohli zapojit jako školka a děti se mohly samy rozhodnout, zda se
s dětmi podělí a věnují jim nějakou svoji hračku. Povedlo se. Hračky
se sladkostmi jsme společně zabalili a osobně s dětmi odvezli na
Městský úřad v Benešově. Bylo moc hezké sledovat, jaké mají děti
dobrý pocit, že mohly udělat někomu radost. To je naše poselství,
nejen v době adventní.
Bc. Martina Vojtíšková
vedoucí mateřské školky

Poříčský advent ve fotografii

V sobotu 1. prosince se na návsi otevřely adventní trhy s výrobky školních dětí, ale také dobrotami od místních
hospodyněk (nahoře). V sobotu 8. prosince se na obecním úřadě konalo vítání občánků (vlevo dole) a tamtéž
můžete až do Vánoc navštívit výstavu dětských přáníček tak, jako to udělaly například děti z naší školky (vpravo dole).

