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Květen 2019

Neodmyslitelným symbolem jara je dubnové stavění májky. Ani letos hasiči k jejímu postavení nepotřebovali víc než žebříky a lana. A krátce poté, co se nad návsí rozevlály barevné fáborky, vzplála i hranice
s čarodějnicí. Děkujeme dobrovolným hasičům i vám všem, kteří jste na náves přišli!

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Tento Poříčský zpravodaj má jedno hlavní téma,
a tím je autobusová doprava. Po mnohaletém
úsilí se podařilo zařadit naši obec do tarifních
pásem Pražské integrované dopravy. S tím
souvisí především výrazné navýšení počtu
autobusových linek ve všední dny i o víkendech,
jízdenky platné ve všech pásmech a snad ještě
v průběhu tohoto roku i nové kloubové autobusy. Kromě toho se v tomto vydání dočtete také
o kotlíkových dotacích, blížících se evropských
volbách a mnohém dalším. Tak příjemné čtení!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 Pražská integrovaná doprava:
více spojů a moderní vozy
Několik let trvala příprava nových autobusových jízdních řádů a jednání
o tom, aby i Poříčí bylo součástí pražské integrované dopravy. Rozhodujícím
datem se stane 13. červenec 2019. Právě tehdy se budete moci poprvé
svézt linkami PID i u nás. Co přesně bude změna pro cestující znamenat?
V první řadě výrazný nárůst autobusových spojů. Ve všední dny pojede ve
směru do Prahy 15 spojů oproti stávajícím pěti. O víkendech pak 9 místo
nynějších 3. K posílení autobusové dopravy dojde i ve směru na Benešov.
V pracovní dny budete moct využít 16 místo dosavadních 8 linek, o víkendech budete mít na výběr z 9 spojů namísto dosavadních 4. To ale není vše.
Více se dočtete na straně 2.
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 Měníte kotel?
Pomůžou kotlíkové dotace
Od 3. června 2019 bude možné podávat žádosti v posledním kole
tzv. kotlíkových dotací. Dotace jsou určeny na výměnu starých kotlů
na tuhá paliva 1. a 2. třídy (třída je vždy vyznačena na štítku na kotli)
za kondenzační plynové kotle, kotle na biomasu a tepelná čerpadla.
Žádat o dotaci může každý majitel rodinného domu na území Středočeského kraje, a to elektronicky prostřednictvím internetových
stránek krajského úřadu. Součástí žádosti je kromě fotodokumentace
stávajícího kotle také kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u banky
a zpráva revizního technika. Seznam oprávněných revizních techniků
najdete na adrese www.topenaridotace.cz. Maximální výše dotace
je 127 500 Kč. Veškeré podklady k žádosti najdete od května na
stránkách www.kr-stredocesky.cz. Nevíte si rady? Obraťte se na
pracovníky našeho obecního úřadu. Rádi vám pomůžeme!

 Přijďte volit
do Evropského parlamentu
V pátek 24. a sobotu 25. května 2019 se uskuteční volby
do Evropského parlamentu. V pátek můžete hlasovat od 14
do 22 hodin, následující den pak od 8 do 14 hodin. Volební
místnost bude umístěná tradičně v budově obecního úřadu
na adrese Sázavská 57. Ze závažných důvodů může volební
komise přijít s volební urnou i k vám domů. V takovém
případě volejte na telefonní číslo 317 779 415. Hlasovací
lístky budou do domácností rozneseny nejpozději v úterý
21.5., ale získáte je také ve volební místnosti v den voleb.
Výsledky voleb budou tentokrát zveřejněny až po ukončení
hlasování ve všech státech Evropské unie, tedy nejdříve
v neděli po 23. hodině.

 Linka 337:
Novými autobusy už od července
Linka č. 337 autobusové pražské integrované dopravy bude přes
Poříčí jezdit již od července. Kromě výrazného navýšení počtu spojů
dojde také ke zpřehlednění jízdních řádů. Místo dosavadních čtyř
bude k dispozici pouze jeden. Zakoupená jízdenka vám pak bude
platit v rámci celého tarifního systému MHD. Dopravce ČSAD
Benešov navíc plánuje během jednoho roku nasadit také zbrusu
nové kloubové autobusy. Žádní jiní dopravci již na naší trase působit
nebudou (např. ARRIVA).
Cestující si ale musejí dávat pozor i na další změny. V Praze bude
výchozí (i koncovou) zastávkou Budějovická. Všechny linky pak
budou končit v Benešově. Při cestě např. do Vlašimi, Pelhřimova
nebo Českého Štemberku bude proto nutné přestupovat. Nové
jízdní řády najdete již nyní na internetových stránkách obce a na
vývěskách u pošty a na návsi.

 Oprava Benešovské
ulice v plném proudu
Od pondělí 6. května probíhá kompletní výměna asfaltových povrchů v Benešovské ulici.
Práce začaly na návsi a pokračují směrem
k Mrači. Až po ceduli označující konec obce
Poříčí bude položen speciální tichý asfalt, který
tlumí hluk z projíždějících automobilů. Dále pak
bude položen asfalt klasický. Pod hřbitovem
bude navíc vybudován zvýšený přechod pro
pěší. V průběhu května a června také osázíme
nové záhony podél chodníku, po dokončení
opravy Benešovské ulice opravíme a nově
natřeme i blízkou kapličku. Zároveň jsme se
rozhodli využít tohoto času, kdy je uzavřena
autobusová zastávka na návsi, abychom ji zrenovovali. Máte další náměty na zkrášlení obce?
Obraťte se na nás. Bude-li to v našich silách,
rádi vyhovíme!

 Z čeho máme radost...
y V sobotu 6. dubna jsme se připojili k akci Ukliďme Česko. Jarního gruntování se opět zúčastnila spousta
dobrovolníků, ale i členů místních zájmových sdružení, zejména mysliveckého spolku a dobrovolných hasičů.
Všem děkujeme za pomoc!
y Oblíbený americký učitel Greg W. Clancy s námi zůstane i další školní rok. Poříčí se stalo jeho druhým
domovem, a vystudovaný učitel z Bostonu proto bude v naší základní škole učit i ve školním roce 2019/2020.
Zahraniční tým s největší pravděpodobností doplní nová paní učitelka z USA.
y Od dubna je na návsi vedle dětského hřiště opět umístěna veřejná toaleta. Uvnitř je vybavena dětským
sedátkem a podnožkou. Servis a čištění zajišťuje jedenkrát týdně ﬁrma TOI TOI. Problém s čistotou?
Volejte obecní úřad!
y Na návsi pokračuje oprava památníku Žižkova vítězství u Poříčí. Hlavní restaurátorské práce provede
v květnu akademický sochař Mgr. Daniel Talavera.
y V roce 2017 jsme díky dotaci Ministerstva obrany renovovali památník Rudoarmějců na novém hřbitově.
Návštěvníci hřbitova občas k tomuto památníku pokládají květiny (živé, ale většinou umělé). Bohužel,
na jaře se stalo, že barva z těchto květin “pustila” a poškodila restaurovaný kámen. Prosíme proto,
abyste přímo k památníku žádné květiny nepokládali. Kytici můžete umístit např. k patě schodů.
Děkujeme za pochopení!

 Před prázdninami
na neckiádu a pouť
Od jara probíhá v obci celá řada společenských
i sportovních setkání. Po vítání ptačího zpěvu,
stavění májky, pálení čarodějnic a cyklistických
závodech nás nyní čeká tradiční dětský den,
neckiáda a pouťové posezení.
Dětský den uspořádá jako každý rok Duhová
kulička ve spolupráci s Automotoklubem,
dobrovolnými hasiči a jezdeckým oddílem
v sobotu 1. června odpoledne na Homolce.
Na děti čeká spousta soutěží a atrakcí včetně
projížděk na koni nebo hasičském motorovém člunu. A pozor, již v sobotu 22. června se
na Sázavě uskuteční neckiáda spojená letos
poprvé s poutí. Roztodivná plavidla se na vodu
vydají ve 14 hodin od obecního úřadu. V ulici
V Koutech bude kromě cíle připravena také
pouťová zábava s občerstvením a hudbou.
Těšíme se na setkání s vámi!

 Péče o nemocné a nejstarší je výzvou
do budoucna
Dvě třetiny Čechů si přejí strávit vlastní stáří v domácím prostředí a chtějí to samé
zajistit i svým blízkým. Kvůli zhoršujícímu se zdraví postupně nestačíme na některé
úkony a dříve nebo později se neobejdeme bez pomoci druhých. V Poříčí v současné
době připravujeme stavbu bezbariérového bytového domu se společenskými prostory a ordinacemi lékařů, ale pracujeme i na zajištění terénní pečovatelské služby
pro seniory a potřebné. Architektonická studie bytového domu je již dokončena
a seznámit se s ní můžete na internetových stránkách obce, na obecním úřadě
a vývěsce na návsi. Do konce letošního roku bude zpracována kompletní projektová
dokumentace, a projekt tak bude připraven k realizaci.
Pokud potřebujete pomoct s péčí o sebe nebo své blízké již nyní, můžete se obrátit
například na Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Hospic poskytuje celou řadu služeb
lidem z širokého okolí. Mezi ty nejdůležitější patří péče o umírající v čerčanském
zařízení, dále terénní odlehčovací služba, půjčovna kompenzačních pomůcek, pobytová odlehčovací služba a služba domácího hospice, která je pro klienty zdravotní
pojišťovny VZP, VoZP, OZP a ZP Škoda zcela zdarma. Pracovníci hospice poskytují
zcela zdarma i sociální poradenskou činnost. V případě potřeby se můžete obrátit
na telefonní číslo hospice 734 695 547.

 Školní děti navštívily Anglii
Na konci března vycestovali žáci osmé třídy na studijně – poznávací
zájezd do Velké Británie, přesněji do 1600 km vzdáleného přístavního
městečka Ilfracombe v jihozápadní Anglii. V tomto městě s 11 tisíci
obyvateli, obklopeném nádhernými plážemi a Exmoorským národním parkem, strávily děti pět dní. Dopoledne se učily v jazykové
škole Channel School of English a odpoledne byly na výletech do
hrabství Devon a Cornwall. Čekala nás procházka po pláži Woolacombe Beach, která patří mezi pět nejkrásnějších pláží Evropy,
cesta po strmých pěšinách mezi městečky Lynton a Lynmouth,
propojených nejstarší lanovkou v zemi nebo túra Národním parkem
Exmoor s nádherným výhledem na anglické skalnaté pobřeží. Celodenní výlet do místa Eden Project byl nečekanou změnou. Prohlédli

jsme si originálně navržené skleníky a tisíce rostlin z celého světa.
Poslední den jsme se z malebného anglického venkova přesunuli
do hlavního města a prošli rušné londýnské centrum s místy,
o kterých jsme si dosud jen povídali ve škole.
Děti byly ubytované v anglických rodinách a mohly tak vyzkoušet
a zlepšit své jazykové znalosti. V jazykové škole obdržely poslední
den pobytu ceriﬁkáty, někteří dokonce s dosaženou úrovní jazykových
znalostí B2, což odpovídá znalostem u maturitní zkoušky.
Celý týden nás provázelo slunečné počasí a všichni se vrátili domů
spokojeni a plni zážitků. Tento zájezd se mohl uskutečnit díky podpoře sdružení rodičů naší školy a Obce Poříčí nad Sázavou.
Mgr.Milena Novotná

V sobotu 27. dubna jsme se členy Svazu
ochránců přírody Sezimovo Ústí a České
ornitologické společnosti vítali jaro
a ptačí zpěv. Během příjemné dopolední
procházky se podařilo odchytit celou
řadu krásných ptáčků včetně mláděte
puštíka obecného. V úterý 30. dubna
jsme pak na návsi stavěli májku a pálili
čarodějnice.

V sobotu 11. května 2019 startoval na Homolce v Poříčí nad Sázavou již 12. ročník závodu horských kol
BIKE TRANS POŘÍČÍ, aneb o pravý Žižkův kalich. Náročná trať zavedla téměř 120 závodníků na pole
a louky, ale i do lesů a rozvodněných vod konopišťského brodu. Absolutním vítězem se letos stal Pavel
Gonda. Mezi ženami uspěla na trati dlouhé 23 kilometrů místní Jaroslava Matušková.
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