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POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Po čtyřech letech se opět
přiblížily volby do zastupitelstva obce a nastal proto
vhodný čas zhodnotit, co se
nám dosud společně v obci
podařilo a na čem bude nutné pracovat v období následujícím.
Dovolte mi, abych na tomto
místě poděkoval všem, kteří
v uplynulých letech nezištně
pomáhali s rozvojem obce,
zastupitelům, radním, členům místních zájmových
sdružení, zaměstnancům
školy a školky, ale i mnohým
dalším, kteří neváhali a neváhají obětovat svůj volný čas
práci pro místo, kde žijí.
Věřím, že všichni společně
děláme Poříčí stále hezčím
místem pro život.
Děkuji vám!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

Co se podařilo v letech 2010—2014
Dobudování vodovodního napojení
Ve spolupráci se společností Wrigley – MARS
se podařilo dobudovat vodovodní propojku,
díky které obec od roku 2012 čerpá kvalitní
vodu z vodovodního přivaděče Javorník.
Efektivní hospodaření
Díky práci zastupitelů hospodařila obec celé
funkční období s přebytkovým rozpočtem, a
to i přes značné investice do oprav silnic,
školy, vodovodního přivaděče atd.
Modernizace mateřské školy a zvýšení její
kapacity o 1 oddělení
Z prostředků státní dotace a finanční podpory společnosti Wrigley – MARS se podařilo
modernizovat mateřskou školu a zvýšit její
kapacitu o jednu třídu pro cca 22 dětí. Obec
má již zároveň pravomocné stavební povolení na druhou etapu rozšíření o další třídu.
V budoucnu by tak měla mít poříčská školka
4 oddělení pro celkem cca 100 dětí.
Spolupráce se základní a mateřskou školou
Díky výborně fungující spolupráci obce a
školy a společnému postupu při získávání
sponzorů mohly v předchozím školním roce
školní děti vycestovat na vzdělávací pobyty
do Anglie a Německa. Zahájena byla celá
řada dalších projektů, např. v oblasti ekologie a prevence nežádoucích jevů.

Oprava hlavního tahu II/109 od Čerčan na
Městečko, včetně kompletní opravy a výstavby chodníků v ulicích Čerčanská a Pražská
Ve spolupráci se Středočeským krajem se
podařilo opravit hlavní tah ze směru od Čerčan přes Poříčí na Městečko. Během stavby
byly opraveny všechny chodníky v Pražské a
Čerčanské ulici, včetně výstavby nových
(např. u statku p. Marka). Na území naší obce
bylo investováno cca 24 mil.Kč z krajských
prostředků a 1 mil.Kč z obecních prostředků.
Příprava projektů pro další investiční a dotační akce
Chodník v Benešovské ulici ke hřbitovu, půdní
vestavba ateliérových tříd v základní škole,
prodloužení vodovodního a kanalizačního
řadu např. v ulicích K Zádušnímu, Pod Lutovem, Žižkova a na Hvozdec, to vše jsou projekty připravené k realizaci v následujících
letech.
Zahájení postupných oprav komunikací v obci
V průběhu jediného roku (2013-2014) se
z vlastních prostředků obce podařilo kompletně opravit 4 ulice v celkové délce téměř 3
kilometry. Jedná se o ulice Bálkovickou, Nad
Cihelnou, Na Závisti a V Radešovkách. Na
další roky jsou již připraveny opravy ulic Ke
Kříži, Protivínská, V Chaloupkách a dalších.
Pokračování na straně 2.

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční 10. a 11. října 2014
Volby do zastupitelstva obce
Poříčí nad Sázavou se uskuteční v pátek 10. a sobotu
11. října 2014.
Volební místnost se bude
nacházet tradičně v zasedací
místnosti obecního úřadu v
Sázavské ulici č.p. 57.
V pátek bude možné hlasovat od 14 do 22 hodin, v
sobotu potom od 8 hodin do
14 hodin.
Voliči, kteří se nemohou,
například ze zdravotních
důvodů, dostavit do volební
místnosti, mohou požádat o
donesení hlasovací urny
domů, a to na telefonním

čísle 317 779 104, osobně
na obecním úřadě (např.
člen rodiny požádá o donášku) nebo elektronicky na
emailové adrese poricinadsazavou@atlas.cz.
Hlasovací lístky budou do
domácností dodány do
7.10.2014. K dispozici budou i ve dnech voleb přímo
ve volební místnosti.
Pro tyto volby nelze použít
voličské průkazy a každý
volič proto musí hlasovat v
místě svého trvalého bydliště. Volit může ten, kdo alespoň ve 2. den voleb dosáhne 18 let věku.

JAK HLASOVAT

Každý volič má až 15 hlasů
Volič může:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze
jednu stranu. Tím volič dává
svých 15 hlasů kandidátům
této strany.
2. Označit v rámečcích před
jmény křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z
kterékoliv volební strany.
Nejvýše lze takto označit
15 kandidátů.
3. Výše uvedené způsoby lze
také zkombinovat, a to tak,

že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro
které volič hlasuje, a to v
libovolných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům.
Z označené strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do
15.
Složení zastupitelstva obce
na roky 2014—2018 bude
známo v sobotu 11. října
2014 cca kolem 18. hodiny.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
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Co se podařilo v letech 2010—2014: pokračování ze strany 1
Snížení poplatků za odpad
Na rozdíl od většiny sousedních obcí byly v Poříčí od ledna
2013 výrazně sníženy poplatky za komunální odpad.
Zatímco v některých sousedních obcích poplatky dosahují
až několika tisíc korun za rodinu a rok, v Poříčí zaplatí
např. čtyřčlenná rodina, která vyváží odpad 1x za 14 dní,
pouze 200 Kč na rok. Zlevnění bylo možné díky dobře
nastavenému systému svozů a široké síti třídících míst.

Údržba veřejných prostranství a využívání práce nezaměstnaných
Obec v uplynulých letech výrazně investovala také do
nákupu komunální techniky. Kromě multikáry, dvou traktůrků na sekání trávy a odhrnování sněhu z chodníků a
křovinořezů byl za 1 milion korun pořízen malotraktor s
kompletním vybavením pro sekání silničních krajnic a
mezí, sekání ploch (např. sázavské nábřeží) a prohrabování sněhu. Traktor je vybaven i nakladačem a přívěsným
vozíkem.
Uvedenou techniku obsluhují již několik let také dlouhodobě nezaměstnaní, které ve spolupráci s Úřadem práce
ČR využívá obecní úřad, a dále osoby v podmínečném
trestu. Obec má tyto osoby k dispozici zdarma, jejich
mzdy jsou hrazeny z prostředků Evropské unie.

Výstavba chodníků
Po několikaleté projekční přípravě se letos začalo se
stavbou chodníků pro chodce v prostoru návsi a okolí
mateřské školy. Na další roky jsou připraveny opravy a
výstavba dalších chodníků, zejména v Benešovské ulici
od kapličky ke hřbitovu (včetně přechodu pro chodce).
Výměna střešní krytiny na škole
Ze státní dotace se v roce 2013 podařilo kompletně vyměnit šedesát let starou střešní krytinu na základní škole.
V předchozích letech (2010) byla navíc škola zateplena a
v současné době proto splňuje ty nejnáročnější předpoklady pro šetrný provoz.
Pěší zóna podél řeky Sázavy
Zejména díky práci dobrovolníků a dohodě s Povodím
Vltavy bylo v letošním roce možné vybudovat pěší zónu na
sázavském nábřeží, včetně průchodu pod mostem přes
řeku. Odpočinkovou zónu využívají především rodiny
s dětmi k procházkám a děti k cestám do školy. Součástí
pěšiny je i nové venkovní hřiště u obecního úřadu na
basketbal a stolní tenis.
Rozšíření parku na návsi
Dětské hřiště v prostoru návsi bylo rozšířeno o část určenou především seniorům (pétanque, protahovací prvky),
dále o bezpečnostní hodiny Přijdu včas, které jsou první
v Čechách, a naposledy letos o kašnu s pitnou vodou.
Spolupráce místních sdružení a zájem občanů
Velice úspěšným se ukázalo být zapojení obce do projektu místní Agenda 21. Do sdružení jsou zapojeni zástupci
všech v obci nezištně pracujících zájmových spolků. Společně uspořádají každoročně množství kulturních a sportovních akcí (advent, májka, zahájení letních prázdnin,
soutěže hasičů, neckiáda atd.). Pozitivní je také zvyšující
se zájem občanů o dění v obci, který se projevuje vysokou
účastí na kulturních akcích, ale také množstvím podnětů
na to, co v obci dále zlepšovat.

Foto: 1—Hřiště na návsi, 2—Soutěž hasičů

Hlavní úkoly pro období 2014—2018
Opravy silnic
Hlavním úkolem obce v následujících letech budou opravy
místních komunikací, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. V horizontu 5—7 let by měly mít všechny silnice v
Poříčí nový povrch, stejný, jako nyní např. ulice V Radešovkách.
Rozšíření kanalizace a vodovodu do těch částí obce, kde dosud chybí
Stavební povolení již bylo vydáno na prodloužení vodovodu a
kanalizace do ulic Na Kopečku a K Zádušnímu. Územní rozhodnutí bylo vydáno pro kanalizaci a vodovod v ulicích Pod
Lutovem, Lutov a Hvozdec (samostatná ČOV). Připraveno je
také prodloužení sítí v Žižkově ulici.

Půdní vestavba 2 ateliérových tříd v základní škole
V uplynulých letech připravila obec projekt (včetně stavebního
povolení) na původní vestavbu 2 ateliérových tříd v základní
škole. Tím by došlo k modernizaci školy a zvýšení její kapacity.
Rozšíření mateřské školy o 4. oddělení
Pravomocné stavební povolení bylo vydáno také na
2. etapu rozšíření a modernizace mateřské školy. Přístavbou 4.
oddělení by se kapacita školky zvýšila na cca
100 dětí.
Pokračování na straně 3.

Hlavní úkoly pro období 2014—2018
Oprava a výstavba chodníků
V návaznosti na právě dokončovanou stavbu chodníků na
návsi a u mateřské školy by v následujících letech mělo dojít
k opravě chodníku v Benešovské ulici od školky směrem ke
Konopišťskému potoku. Dokončen byl také projekt stavby
chodníku od kapličky ke hřbitovu, včetně bezpečného přechodu pro chodce.

Získání prostoru vlakového nádraží a jeho využití na parkoviště a důstojný prostor vyplněný zelení
Řadu let trvalo, než stát jako vlastník zchátralé výpravní
budovy její pozůstatky odstranil. V současné době dále
pokračují jednání mezi obcí a Správou železniční dopravní
cesty o odprodeji prostoru nádraží. V budoucnu by podél
silnice II/109 měla vzniknout parkovací stání.

Pokračování v nastavené spolupráce mezi obcí a školou
V minulém roce se díky spolupráci obce a školy podařilo
zorganizovat z prostředků sponzorů zaplatit dva zahraniční
zájezdy školních dětí—do Německa a Anglie. Základní i mateřská škola se navíc pravidelně podílejí na pořádání mnoha
kulturní a sportovních akcí v obci (advent, masopust a další).

Úkolů, kterým se budou nově zvolení zastupitelé v následujících čtyřech letech věnovat, je celá řada, jedno mají ale
společné—nepodaří se je splnit bez společného úsilí zastupitelů, radních a celé řady vás, dobrovolníků z řad občanů
ochotných nabídnout pomocnou ruku.

Finanční situace obce v letech 2006—2014
Rok

Podíl závazků
k příjmům
z rozpočtu

2006

207,84 %

2013

10,29 %

Nebývá zvykem na stránkách
Poříčského zpravodaje představovat údaje z účetnictví
obce. Ale pojďme se podívat
na proměnu a vývoj dvou
velmi významných hodnot
mezi lety 2006—2013.
Zajímat nás bude vývoj dluhů
a výše získaných dotačních
prostředků nad rámec běžného rozpočtu.
Zejména hospodaření let
2007-2010 bylo jednoznačně zaměřeno na snižování
dluhů. Vzhledem k tehdejší
situaci (v roce 2006 byla
obec šestou nejzadluženější
obcí v ČR) nebyla ani jiná
cesta, pokud bylo cílem vyhnout se hrozícímu bankrotu.
Výše dluhů v porovnání
s celkovými příjmy obce,
jakožto hlavní rizikový ukazatel hospodaření, je každoročně předmětem zkoumání
auditora. Jeho zjištění jsou
pak prezentována ve „zprávě

Dluhy

Zástavy

Peníze
v bance

52 milionů Kč

28 milionů Kč

1,7 milionu Kč

13 milionů Kč

3 miliony Kč

10 milionů Kč

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření―. Jaké hodnoty rizikového
ukazatele
vždy
k 31.12. daného roku čteme ve zprávě auditora,
představuje zde uvedená
tabulka.
Z údajů vidíme, že závazky,
které měly být splatné
v roce 2007, dosáhly dvojnásobku ročních příjmů
obce roku 2006!
Vyjádřeno
konkrétně
v penězích to znamenalo:
obec měla závazky ve výši
42,5 milionů Kč, přičemž
příjmy roku 2006 činily
21 milionů Kč.
Současný stav závazků
splatných do jednoho roku
se ustálil na hodnotě
2 mil. Kč. Přibližně na této
úrovni se budou pohybovat
ještě dalších 12 let, po kterých bude splácen úvěr na
tělocvičnu, ze kterého zbývá
doplatit 12 milionů Kč. Kro-

mě toho zbývá splatit ještě
1 mil. Kč z úvěru od Fondu
životního prostředí.
Zde je na místě podívat se i
na stav hotovosti: stav běžného účtu v bance k 31. 12.
2013 vykazoval kladný
zůstatek ve výši 9,7 mil. Kč,
pro srovnání - stav bankovního účtu k 31.12.2006 byl
jen 1,7 milionů Kč.
Jen díky stabilizaci obce
v této oblasti bylo možné
takto výrazně závazky snížit
a otevřít si tak prostor pro
získávání dotací. Kritériem
většiny dotací je právě tzv.
finanční zdraví, neboť většina grantů je nastavena tak,
že je nutný určitý podíl spoluúčasti.
Jinými
slovy:
předlužené obci nikdo dotaci nedá.
Mezi lety 2006—2014 se
naší obci podařilo od státu a
Evropské unie získat dotace

Investice
celkem v obci v
letech
2006—2014

72 milionů Kč

v celkové výši téměř
29 milionů Kč!
Dotace byly použity mimo
jiné na zateplení školy a
školky, modernizaci školy a
školní jídelny a dostavbu
tělocvičny, na vybavení
dětského hřiště, opravy
komunikací nebo zaměstnání pracovníků z úřadu práce.
Dalším pozitivním výsledkem je skutečnost, že
z běžného rozpočtu obce
zbývají i další peníze na
vlastní investice, např. na
opravy silnic, větší podporu
činnosti místních sdružení
atp. Nutno podotknout, že
běžné roční příjmy obce bez
dotací se pohybují na úrovni 12 – 13 mil. Kč. Přesto
objem peněz vynaložených
z úspor vlastního rozpočtu
na investice a spoluúčasti
při dotacích dosáhl částky
15,6 milionu Kč.

Činnost obecního úřadu a zastupitelstva obce v letech 2010—2014
Činnost obecního úřadu i
zastupitelstva obce je pod
pravidelnou kontrolou orgánů státní správy.
Jen v letech 2012—2014
bylo na místním úřadě provedeno celkem 12 kontrol a
šetření, z toho se jednalo o
4 kontroly Ministerstva vnitra

ČR, 4 kontroly Krajského
úřadu Středočeského kraje,
2 kontroly Finančního úřadu
pro Středočeský kraj,
1 kontrolu Státního oblastního archivu v Praze a 1 vyšetřování kriminální Policie ČR.
Většina těchto kontrol byla
jmenovanými úřady prove-

dena na základě udání nebo
oznámení místního občana,
ani při jedné z nich nicméně
nebyla zjištěna žádná pochybení při nakládání s
majetkem obce, ani jiná
závažná pochybení v jiných
oblastech fungování obce a
úřadu. Několik administra-

tivních nedostatků bylo vždy
odstraněno ještě v průběhu
příslušné kontroly.
Poděkování za pozitivní
výsledek všech kontrol patří
především úřednicím obecního úřadu a zastupitelům a
radním.

Program kulturních akcí do konce roku 2014
KDY

11.10.2014
14 hodin

CO A KDE
Drakiáda
U Křížku (u čarodějnic)

2014
Již poosmé se za organizace místních hasičů uskuteční drakiáda. Odpolední pouštění draků je určeno pro všechny věkové kategorie, ale především děti. Na místě bude připraveno občerstvení i drobné ceny, mimo jiné
pro nejhezčího draka. Součástí akce bude pálení ohně.

10.11.2014
17 hodin

Lampionový průvod
Sportovní areál Homolka

Sportovní sdružení FIT Klub uspořádá v pondělí 10. listopadu tradiční
lampionový průvod pro děti a rodiče. Trasa průvodu bude začínat a povede po závodišti Homolka, kde budou na děti čekat různé pohádkové bytosti, ale také soutěže o ceny.

29.11.2014
18 hodin

Rozsvěcení vánočního stromu a
staročeská zabijačka
Náves

Advent v Poříčí bude tradičně zahájen na návsi rozsvěcením vánočního
stromu. Chybět nebudou živý betlém, vánočka, cukroví, čaj, ani koledy. A
především pravá staročeská zabijačka! S organizací pomáhají Základní
škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou, SDH Poříčí nad Sázavou,
občanské sdružení zdravotně postižených a obecní úřad.

1.12.2014

Výstava Poříčské děti vám přejí
veselé Vánoce a šťastný nový rok
Obecní úřad

Čtvrtý ročník úspěšné výstavy si budete moci prohlédnout na obecním
úřadě od 1. prosince až do Vánoc. I tentokrát budou školní děti kreslit a
malovat novoroční PF-ka, na kterých ztvární nejznámější poříčské památky. Organizuje základní a mateřská škola a obecní úřad.

5.12.2014
17 hodin

Mikuláš s anděly a čerty
http://sdhporici.4fan.cz/

Ve středu 5. prosince se do ulic vydají členové místního sboru dobrovolných hasičů v přestrojení za Mikuláše, čerty a anděly. Sladké dárky budou
mít pro každého, kdo na Mikuláše věří! Návštěvu celé skupiny objednávejte na obecním úřadě, nebo u členů SDH Poříčí nad Sázavou.

6.12.2014
14 hodin

Vítání občánků
Obecní úřad

Vítání nově narozených občánků se uskuteční druhou adventní sobotu
v prostorách obecního úřadu.

13.12.2014
17 hodin

Vánoční koncert dětí
Kostel sv.Havla

Období těsně před Vánoci bude v Poříčí patřit hudbě. V sobotu 13. prosince vystoupí v kostele sv. Havla od 17 hodin děti z místních škol. Při
vystoupení, během kterého se budou mladí umělci sami doprovázet na
hudební nástroje, zazní nejkrásnější vánoční koledy i další skladby.

20.12.2014
17 hodin

Adventní koncert skupiny Agnatha
Kostel sv. Havla

Poslední předvánoční akcí bude i letos, již poosmé, adventní koncert
vokální kapely Agnatha. Přijďte si poslechnout české i zahraniční koledy a
spirituály v magické atmosféře Vánoc! Vstupné dobrovolné.

SDH Poříčí nad Sázavou—FIT Klub Poříčí—OS Zdravotně postižených—Duhová kulička
Automotoklub Poříčí
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Obecní úřad Poříčí nad Sázavou

