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Vánoce jsou za dveřmi! V sobotu 30. listopadu se na návsi konaly tradiční adventní trhy se zabijačkou,
vystoupením školního pěveckého sboru a rozsvěcením vánočního stromu. Letos se snědlo 170 porcí
guláše, 600 jitrnic, 100 jelit, 10 kg ovaru, 25 vánoček, přes 300 perníčků a vypilo se 100 piv, 160 litrů
svařáku a 50 litrů čaje. Fotograﬁe z adventu naleznete uvnitř zpravodaje a na webu a Facebooku obce!

 Slovo úvodem

 Sociální pracovnice pomáhá našim občanům

Vážení a milí čtenáři,
Do konce letošního roku zbývá několik
posledních dní. Dovolte mi, abych této příležitosti využil k poděkování vám všem,
kteří celoročně pomáháte s péčí o naši
obec; organizujete kulturní, společenské
a sportovní akce, uklízíte na veřejných prostranstvích, zapojujete se do veřejného
dění. Vám i všem ostatním přeji klidné
svátky vánoční a mnoho štěstí a zdraví
v roce 2020!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

V září letošního roku jsme uzavřeli dohodu s organizací RUAH o.p.s., a stali
jsme se partnery projektu Obce blíže lidem. Od začátku října proto působí
na našem obecním úřadě sociální pracovnice paní Klára Dvořáková, která nabízí
pomoc všem, kteří se ocitli v nouzi. Paní Dvořákovou můžete navštívit v její
kanceláři na obecním úřadě každou středu od 13 do 16 hodin, ale k dispozici
je vám kdykoliv také na telefonním čísle 733 741 046. Pokud si přejete řešit
své problémy diskrétně v soukromí, nebo se například ze zdravotních důvodů
nemůžete dostavit na obecní úřad, navštíví vás sociální pracovnice ochotně
i doma. Více informací na straně 2!
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 Nová služba pro potřebné
Péče nejen o seniory, ale i další potřebné
je základním úkolem každé obce. V obtížné
životní situaci se může ocitnout každý z nás,
a je proto třeba, abychom se vždy měli na
koho obrátit s žádostí o pomoc. Od října
působí v naší obci terénní a komunitní sociální
pracovnice, na kterou se můžete obrátit
v náročné životní situaci. Pomůže vám zorientovat se v možnostech řešení, bude s vámi

hledat tu nejlepší cestu ven z problémů
a bude při vás stát, dokud nezvládnete vše
sami. Jaké problémy vám sociální pracovnice pomůže zvládnout? Problémy s dětmi
a jejich výchovou, nemoc vaší nebo člena
vaší rodiny, problémy s bydlením, ﬁnancemi nebo zdravotním postižením. Sociální
pracovnice vám také pomůže při jednání
s úřady a s vyřizováním hmotné i jiné pomoci.

 Homolku rozzářily lampiony
V pondělí 4. listopadu 2019 v Poříčí nad Sázavou na cestě od řeky Sázavy bylo vidět
plno světélek směrem na kopec Homolku. Nebyly to žádné bludičky ani žádný opožděný
Halloween – byly to děti v doprovodu rodičů, které se těšily do známého motoristického areálu na pohádkový strašidelný večer. U vchodu je místo burácení motorů
vítala hudba z pohádek a ﬁlmů. Obdržely svítící náramky a vydaly se na cestu plnou
překvapení. Toto vše připravily členky ASPV-Fit klubu pod vedením Renaty Novotné.
Místo do tělocvičny se oblékly do různých kostýmů, připravily trať a napekly pohoštění.
Zapojily se celé rodiny a pomohli i někteří spoluobčané. K tradičním pohádkovým
postavám jako Čarodějka, Vodník či Obrovský čert, přibylo mnoho dalších. Velký
úspěch měly Bludičky, Zimní královna, Homolková víla a plno veselí bylo i u Macha
a Šebestové s plyšovým Jonatanem. Ani nejrůznějších „příšerek“‘ se však děti
nebály a hezky odpovídaly na jejich dotazy i hádanky. Rodiče se také nenudili. Často
se vraceli do svého dětství a dětem napovídali. Každý pak obdržel sladkou odměnu
u Zimní královny – voňavé zimní perníčky. Na závěr večerní pohádkové akce čekalo
na všechny velké pohoštění v podobě sladkých zákusků, bábovek či posvícenských
koláčků i teplý čaj. Za to patří velké díky zúčastněným členkám, které vše sami napekly
a podávaly. Byl to moc hezký večer plný radosti i pokoukání jak na účinkující, tak i na
některé děti oblečené do různých vtipných kostýmů. Asi nejmladším z nich byl malý
Štěpánek v náručí maminky jako malý tučňáček či medvídek.
Bohumila Nádvorníková

 Výše a splatnost
poplatků v roce 2020
Obecní úřad se po vánočních svátcích
otevře ve čtvrtek 2. ledna 2020. Od tohoto
dne můžete platit místní poplatek za komunální odpad, jehož výše se nezměnila.
Domácnost, která využívá 120 litrovou
černou popelnici a domácí separaci plastu
a papíru zaplatí 50 Kč za trvale hlášenou
osobu a rok. Lidé, kteří mají 240 litrové
nádoby bez domácí separace platí 350 Kč
za osobu a rok. Chataři a domácnosti
bez trvalého pobytu uhradí 800 Kč za nemovitost. Platit můžete v hotovosti na obecním
úřadě, a to každý všední den, nebo
bankovním převodem na účet číslo
320105389/0800. Jako variabilní symbol
uveďte číslo popisné nebo evidenční.
Splatnost je do 31.3.2020.

 V Žižkově se bude jezdit
po nové silnici
V říjnu byla dokončena stavba vodovodu
a kanalizace v Žižkově a části Sportovní ulice.
A protože pouhé záplatování výkopů po stavbě není ekonomické, bude na jaře příštího
roku v Žižkově ulici položen nový asfaltový
povrch v celé šíři vozovky. Vozovka se bude
opravovat už od křižovatky s Pražskou ulicí
a v rámci stavebních prací bude zrekonstruováno a prodlouženo také veřejné osvětlení.
Ve Sportovní ulici v délce výkopů bude vozovka
opravena také v celé šíři. Hotovo má být
na obou staveništích do konce května 2020.

 Z čeho máme radost...
y Dne 27. října jsme si u památníku obětem 1. světové války připomněli vznik samostatné Československé republiky. Čestná
stráž poříčských hasičů položila k památníku věnec, poté zazněla československá hymna.

y V neděli 17. listopadu jsme u obecního úřadu uspořádali krátké setkání k připomínce událostí 17.11.1939 a 1989. Přítomní
zavzpomínali na události staré 80, respektive 30 let. Někteří pak u pietního místa zapálili svíčku a položili květinu.

y Ve středu 4. prosince schválilo zastupitelstvo rozpočet obce na rok 2020. Počítá se se stavbou chodníku v Potoční ulici, výstavbou nové lávky přes Konopišťský potok v Bálkovické, rekonstrukcí toalet ve škole i dalšími akcemi.
y Po Novém roce si na obecním úřadě můžete opět vyzvedávat stolní kalendáře obsahující termíny všech svozů odpadu, kulturních a sportovní akcí, ale také informace o školních prázdninách a mnoho dalšího. Každá poříčská domácnost získá kalendář
zdarma.
y Firma BES s.r.o. darovala v listopadu sdružení rodičů a přátel dětí naší základní školy (SRPDŠ) dar ve výši 50 000 Kč. Děkujeme
panu jednateli Ing. Luboši Kurzovi!
y Již rok nabízíme poříčským domácnostem zdarma přistavení kontejneru na naložení a odvoz zahradního odpadu – listí, trávy,
větví či spadaného ovoce. Tato služba je tou nejlepší prevencí před nešetrným pálením odpadu na zahradách. Od ledna do
listopadu takto pracovníci obce odvezli z vašich zahrad celkem 120 kontejnerů! Děkujeme, že pomáháte zlepšovat životní prostředí v obci.

 Chodník v Potoční ulici ochrání ty nejzranitelnější
Automobily své děti do mateřské a základní školy denně dováží stále více a více rodičů.
Neukáznění řidiči pak zejména v ranních hodinách vytvářejí v Potoční ulici nebezpečné
situace a ohrožují děti a rodiče docházející do školy pěšky. To by se mělo změnit již
příští rok. Součástí schváleného rozpočtu obce na rok 2020 je mimo jiné důležitá
stavba cca 230 metrů dlouhého chodníku od bytovek kolem školy až ke křižovatce
s hlavní Benešovskou ulicí. Chodník povede od bytovky č.p. 271 po pravé straně
vozovky. Široký bude 1,5 metru a jeho cenu projektanti odhadují na 1,5 mil.Kč. Stavební
práce jsou předběžně plánovány na letní měsíce, kdy je v okolí školy nejmenší
dopravní ruch. O přípravách vás budeme průběžně informovat.

 Pozor!
Bioodpad do černé nepatří
V průběhu uplynulého roku rozdal náš úřad do poříčských domácností
přes 250 zahradních kompostérů nakoupených díky milionové dotaci
od Státního fondu životního prostředí. Mnozí z vás si navíc platí svozy
hnědých popelnic na bioodpad. Přesto je stále řada těch, kteří i odpady
z kuchyně (např. slupky od brambor a ovoce) vyhazují do netříděného
odpadu. To se musí změnit, protože se zpřísňujícími se zákony se budou
v následujících letech postupně zvedat také poplatky za odpad ukládaný
na skládku. Třídění biodpadu bude od Nového roku důsledně kontrolovat
také svozová ﬁrma. A popelnici, ve které bude biologicky rozložitelný
odpad (tráva, ovoce, listí, kuchyňské zbytky) nevyveze. Dávejte si proto
pozor, co do černé vyhazujete! Kompostovatelný odpad patří na zahrádku, kde vám poslouží nejlépe. Že ještě nemáte kompostér? Obraťte
se na obecní úřad – rádi a zdarma vám ho dodáme! Na internetových
stránkách obce také najdete zajímavé rady a tipy na třídění.

 Senioři,
nezapomeňte na taxíka
V prosinci končí seniorům platnost letošní
průkazky na oblíbené SENIOR TAXI. Nové
průkazy platné od ledna 2020 si můžete vyzvedávat již nyní na obecním úřadě.
Pokud je pro vás cesta na úřad například ze
zdravotních důvodů obtížná, zavolejte – rádi
vám vaši kartičku doručíme až domů. Služba
SENIOR TAXI je určena všem poříčským
seniorům, kteří již dosáhli 65 let věku. Průkaz
opravňuje seniora využít pětkrát měsíčně taxi
k cestě do Benešova (za lékaři, na nákupy,
úřady či jen za zábavou nebo na návštěvu)
a zpět. Vydání průkazky je zdarma, za jednu
cestu senior zaplatí 20 Kč, zbylé náklady hradí obec. Často se také stává, že potřebujete
navštívit svoji lékařku v poříčské ordinaci, ale
cesta přes obec je pro vás obtížná. V takovém
případě zavolejte přímo na obecní úřad (317
779 415). Rádi vás přivezeme a po vyšetření
zase odvezeme domů! V roce 2019 využívalo
SENIOR TAXI pravidelně přes 90 poříčských
seniorů. Šťastné cestování v roce 2020 vám
přejí zaměstnanci obecního úřadu a pracovníci společnosti RADIO TAXI Hájek!

 Na svatého Martina,
prý už zima začíná…
Martin v pondělí 11.listopadu do naší mateřské školy přijel, ale sněhovou přikrývku
nedovezl. Přesto se o této legendě ve všech
třídách mluvilo. Děti ze třídy Sluníček lepily
vystřiženého bílého koně na papír a k němu
místo sněhu bílou vatu. Žabičky svému koníkovi utvořily krásnou hřívu z vlny. Předškolní
děti z Motýlků poslaly všem na ochutnání
svatomartinské rohlíky, pozlatily podkovy
a navrch ještě přibyla husa z papírových talířů.
A nakonec kluci a holčičky z Berušek si vyrobili koníka a upekli svatomartinské podkovy
z perníku. Všechny děti se seznámily s legendou o svatém Martinovi a dnes už netrpělivě
vyhlíží ten opravdový sníh a těší se na Ježíška.
Božena Krištofová

 Historická dohoda s obcí Mrač pomůže škole i obcím
Mračské děti docházejí do poříčské mateřské
a základní školy od nepaměti a tvoří přibližně jednu třetinu z celkového počtu žáků.
A ačkoliv se obec Mrač v minulosti ﬁnančně
podílela na některých investičních akcích
(např. půdní dostavba učeben, atletické hřiště nebo zateplování), žádný závazek k rozvoji
školy neměla. To se nyní mění. Výsledkem
vynikající spolupráce mezi našimi obcemi
je uzavření dohody o spádovosti a úhradě
investičních nákladů. Poříčská škola se tak
po více než 60 letech své existence stává
oﬁciálně spádovou školou pro mračské děti.
To znamená, že mračské rodiny budou mít
u zápisu do školky i do školy stejné podmínky

a šance na přijetí jako děti poříčské. Naše
obec naopak uzavřením dohody získává silného a spolehlivého partnera, který se bude
v budoucnu podílet na všech investičních
akcích – stavbě nových tříd, modernizaci
školní kuchyně apod. - spravedlivě podle
počtu dětí, které budou do školy z Mrače
docházet. Hned v příštím roce čeká školu
kompletní rekonstrukce sociálních zařízení
za cca 1,1 mil.Kč a dokončena bude také
projektová dokumentace na nové učebny
nad školní jídelnou. Děkujeme mračským
zastupitelům a panu starostovi Zvolskému
za vstřícné jednání, z jehož výsledku se mohou radovat obyvatelé obou našich obcí!

Poříčský podzim a advent ve fotografii

Dne 27. října, tedy den před státním svátkem, jsme
si připomněli výročí 101 let od vzniku samostatné
Československé republiky. Čestná stráž dobrovolných hasičů položila věnec k památníku obětem
1. světové války.

V neděli 17. listopadu jsme uspořádali
pietní shromáždění před obecním
úřadem k připomínce nacistického
teroru ze 17.11.1939 a sametové
revoluce 17.11.1989.

V sobotu 30. listopadu se na návsi rozsvítil vánoční strom. Krásný smrček darovala rodina
Škvorových. Děkujeme! Letos poprvé svítí vánoční strom také na hvozdecké návsi.

Ve čtvrtek 5. prosince prošel obcí Mikuláš s anděly a čerty.
Členové a členky poříčských dobrovolných hasičů navštívili
přes 30 domácností.
Autoři fotograﬁí: Pavla Tikovská a Tomáš Jeníček

