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Netradiční ohlédnutí za letošní zimou nám zprostředkoval pan Jiří Kumšta. Snímky pořízené
z výšky několika desítek metrů jsou krásnou vzpomínkou na lednovou a únorovou sněhovou
nadílku. Další letecké snímky naleznete na webu obce!

 Zvládnout pandemii si vzájemně pomáháme již rok
Koronavirová pandemie a s ní související opatření nás sužují již více
než rok. Od loňského března nemoc v Poříčí prodělalo na 210 obyvatel;
k 24. březnu bylo v obci stále evidováno 13 pozitivních osob. Věřme,
že to nejhorší máme za sebou – vždyť na vrcholu pandemie bylo
u nás najednou i více než 60 nemocných.
Náš obecní úřad ve spolupráci s našimi hasiči a dalšími dobrovolníky
poskytuje pomoc všem potřebným. Za uplynulých dvanáct měsíců
jsme do poříčských domácností společně distribuovali stovky roušek,
více než 1000 obědů (!) a 320 litrů dezinfekce. Forma pomoci se
samozřejmě časem mění a přizpůsobuje aktuální situaci. Například
každodenní hromadné zasílání nabídek obědů nahradila individuální
donáška. Stále pak máme k dispozici větší množství chirurgických
roušek i dezinfekce. Tyto ochranné prostředky zdarma poskytneme
všem potřebným. V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.
Od letošního ledna pak pomáháme seniorům s registrací k očkování
proti nemoci covid-19. Pro zájemce vyřídíme vše potřebné od
registrace do systému až po rezervaci termínu. V případě potřeby

seniory k očkování také dovezeme a doprovodíme!
Nemoc a s ní související nařízená karanténní opatření se samozřejmě podepisují také na fungování obecního úřadu. Od počátku
letošního roku se potýkáme s nedostatkem pracovníků v řadách
technických služeb. Rád bych na tomto místě poděkoval členům
poříčských dobrovolných hasičů, kteří v obtížné době přispěchali
na pomoc, a kromě svých obvyklých povinností se podílejí i na zajišťování
údržby obce – od úklidu veřejných prostranství až po prořezy
náletových dřevin. Jejich pomoc je v této době nenahraditelná.
Děkuji také členům mysliveckého spolku Posázaví pod vedením
pana Miloslava Dusila, kteří nám pomáhají s lesnickými pracemi
před jarní výsadbou. I jejich pomoci si velmi vážíme a neobešli
bychom se bez ní. Těším se, že v tom příštím vydání zpravodaje před
letními prázdninami už Vás budu moct zvát i na plánované kulturní
a společenské akce!
Jan Kratzer
starosta obce

KONTAKTUJTE NÁS!
Vydává: Obec Poříčí nad Sázavou—Sázavská 57—Poříčí nad Sázavou 257 21, IČO 00232513, periodicita: 2x/rok
Ev.č. PZ E10739 / Tel. 317 779 415 / www.poricinadsazavou.cz / E-mail: obec@poricinadsazavou.cz / Facebook: Obec Poříčí nad Sázavou (Komunita)

 Centrum obce projde proměnou
Prostranství kolem železničního přejezdu trpí celou řadou nedostatků:
na křižovatce ulic Benešovská a Bukovanská chybí přechod pro
pěší, stejně jako v Žižkově ulici u památníku, kde navíc v křižovatce často parkují neukáznění řidiči; odbočku na Čerčany hyzdí
žluté betonové bloky a zabezpečení přejezdu neodpovídá platným
českým a evropským normám. To vše by měl vyřešit společný
projekt Správy železnic a naší obce, který se nyní přiblížil realizaci.
Již v příštím roce železničáři osadí přejezd moderními závorami
tak, jak jim to na všech silnicích I., II. a III. tříd v ČR nařizuje platná
legislativa. Přitom odstraní i žlutá betonová svodidla, která nahradí
úhledný obrubník a pás zeleně oddělující chodník od hrany vozovky.
V Žižkově ulici vznikne osvětlený přechod pro pěší, stejně jako
na druhé straně přejezdu, od kolejí k prodejně COOP. Realizací tohoto
společného projektu tak dojde nejenom ke zvýšení bezpečnosti na
frekventovaném přejezdu, ale také v jeho bezprostředním okolí.

 Základní škola pokračuje
v evropském projektu

 Dětem i rodičům nově pomůže psycholog

Již několikátý rok čerpá naše základní a mateřská škola ﬁnanční
prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů zaměřujících se na výzkum, vývoj a vzdělávání. Na konci února skončila
druhá etapa projektu. Hned od března navazuje nový projekt s názvem ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou 80 (Šablony III). Cílem projektu
je personální posílení týmu pedagogických pracovníků o školní
asistenty. Školní asistent je nápomocen dětem při školní výuce,
při doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a při řešení
nejrůznějších školních činností a aktivit. Další formou podpory
z toho projektu bude realizace školních projektových dnů ve výuce.
Zaměření projektových dnů se střídá. Mezi tématy je zdravotní
výchova, primární prevence, chování při nebezpečných situacích,
polytechnické vzdělávání, vzdělávání pedagogů a mezilidské vztahy.
Jiří Frantl
zástupce ředitele

Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou nově
navázala spolupráci na částečný úvazek s psychologem
Mgr. Markem Stránským. Bude na naší škole zastávat funkci
školního psychologa. Jeho práci lze rozdělit do třech oblastí.
Školní psycholog může po dohodě se zákonnými zástupci
a našimi speciálními pedagogy provádět diagnostiku
a depistáže speciﬁckých poruch učení, diagnostiku výukových a výchovných problémů, diagnostiku nadaných dětí,
zjišťování sociálního klimatu ve třídě. Jeho intervenční
a konzultační práce bude spočívat v péči o integrované žáky,
bude nápomocen při sestavování individuálního vzdělávacího
plánu žáka. S výchovným poradcem budou spolupracovat
při kariérovém poradenství u dětí. Nápomocen bude při

 Sčítání lidu, domů a bytů
Po deseti letech uspořádá letos Český statistický úřad sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání začalo v sobotu 27. března a potrvá až do 11. května.
Zúčastnit se musí každá fyzická osoba bez ohledu na věk (včetně dětí, za které údaje vyplňuje zákonný zástupce), která má trvalý pobyt
na území České republiky. Údaje se vyplňují online na internetových stránkách www.scitani.cz. Kdo tak neučiní, je povinen v termínu od 17.4.
do 11.5. odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajistí sčítací komisaři. Více informací na webu obce a vývěskách na návsi!

 Odpad ze zahrádky
nepalte. Zavolejte!

 V KLENOTECH
už se staví

Pokud jste se s příchodem jara také pus-

V prosinci loňského roku schválilo zastupitelstvo přestavbu bývalého průmyslového
objektu KLENOTY v ulici V Uličkách na bezbariérový bytový dům s ordinacemi
lékařů. V lednu byla podepsána smlouva o dílo se společností S-B s.r.o., která
krátce nato převzala staveniště a její zaměstnanci se hned pustili do práce.
V současné době je dokončena většina vyklízecích prací a demontáže původního
vnitřního vybavení – rozvodů vody, sociálního zařízení, topení, rozmontována
byla i celá původní kotelna. Zároveň již probíhá výroba a naskladňování oken,
dveří i kuchyňských linek. Ve spolupráci s dopravním inženýrem řešíme také
okolí budoucího střediskového domu: ve fázi projektové přípravy je chodník
pro pěší od KLENOT až k autobusové zastávce na Prahu. Na přípravě tohoto
projektu se navíc podílí také majitel bývalé restaurace Homolka (dnes v přestavbě
na obchodní centrum) pan Van Tiep, který hodlá vlastním nákladem vybudovat
chodník od mostu císaře Františka Josefa podél krajské silnice až do ulice
V Uličkách. Zda se tento záměr podaří, bude záležet na stanovisku Středočeského
kraje a dopravní policie.

tili do venkovních prací, jistě vás trápí
množství zahradního odpadu – listí,
vyhrabané trávy nebo větví. Odpad
rozhodně nepalte! Raději zavolejte na
obecní úřad na tel. 317 779 415 a my
vám ochotně a zdarma přistavíme kontejner. Ve všední dny máte kontejner
k dispozici vždy do druhého dne,
kontejnery přistavené v pátek odvážíme
v pondělí (na naložení tedy máte celý
víkend).

 Z čeho máme radost...
y V prosinci loňského roku jsme uspěli s žádostí o dotaci na likvidaci škod způsobených kůrovcem. Ministerstvo životního
prostředí nám vyplatilo přes 300 tis.Kč za těžby provedené v letech 2018 a 2019. Zároveň jsme požádali o dotaci 50 tis.Kč
(tj. přibližně ½ polovina celkových nákladů) na vyčištění vykácených mýtin.
y V letošním roce se chystáme modernizovat školní kuchyni a přistavět dvě půdní učebny a kabinet učitele nad jídelnu základní školy.
V prosinci jsme požádali o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj, v dubnu podáme žádost o dotaci také na Ministerstvo ﬁnancí!
y Rok 2020 jsme ukončili s historicky rekordním přebytkem obecních ﬁnancí: 15 777 458 Kč. Tyto prostředky nám budou dále sloužit
na opravy místních komunikací, modernizaci základní i mateřské školy a další projekty.
y Také jste si všimli stavby, která od počátku roku probíhá v korytě Konopišťského potoka pod mostem u základní školy?
Český hydrometeorologický ústav zde staví novou limnigraﬁckou stanici. Ta bude nepřetržitě sledovat průtok vody a varovat např.
při hrozících povodních.

řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
Nedílnou součástí jeho práce bude také individuální konzultace pro pedagogické pracovníky, pro rodiče i pro žáky
z naší školy. Do své metodické a vzdělávací činnosti zařadí
semináře pro pedagogické pracovníky, besedy o osvětě,
prezentační a informační činnost. Hlavním konzultačním
a doporučujícím centrem i nadále zůstanou pedagogickopsychologické poradny a speciální pedagogická centra.
Věříme, že v této složité době bude pro naši školu pan
Mgr. Marek Stránský velkým přínosem a podporou.

 Soukromníci podporují obec
Americká společnost WRIGLEY patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější partnery
naší obce. V nedávné minulosti potravinářská ﬁrma přispěla 2,5 mil.Kč na výstavbu
moderního atletického areálu u základní školy, stovky tisíc poskytla na vybavení
půdních učeben a darovala nám také vlastní vodovodní přivaděč v hodnotě
několika milionů korun, díky kterému máme v obci kvalitní vodu z Želivky.
WRIGLEY ale pomáhá i v letošním roce – darovala nám 330 tis.Kč. Pozadu
nezůstává ani ﬁrma KEMPER. Ta se bude v letošním roce částkou téměř 500 tis.Kč
podílet na opravách silnic poškozených při deštích a po zimě. Děkujeme!
Obec nicméně spolupracuje i s investory, kteří se u nás teprve chystají stavět.
V Potoční ulici vyroste vedle stávajících pěti bytových domů ještě šestý. Moderní
bytovka bude odpovídat stávající zástavbě – tedy dvanáct bytů ve třech patrech,
vlastní parkovací stání i dětské hřiště. Investor nám na další rozvoj obce přispěl
částkou 1 200 000 Kč. Tyto prostředky použijeme na chystanou opravu komunikace
v Potoční ulici od bytovek až po křižovatku s ulicí Benešovskou.

Jiří Frantl
zástupce ředitele

 Nezapomeňte
na místní poplatek!
Připomínáme, že do 31. března bylo
nutné uhradit místní poplatek za svoz
komunálního odpadu. Pokud jste
zapomněli, můžete to ještě napravit.
Občané přihlášení v obci k trvalému
pobytu platí 50 Kč / osoba / rok, majitelé rekreačních chat, ve kterých není
nikdo hlášen k trvalému pobytu platí
800 Kč / rok. Platit můžete buď v hotovosti
nebo platební kartou na obecním úřadě,
nebo převodem na bankovní účet
č. 320105389/0800. Jako variabilní symbol
uveďte číslo popisné nebo evidenční.

 V jižní části obce začala
velká stavební akce
V pondělí 15. března začala v ulicích
Sportovní, Lipová a Na Place společnost ČEZ Distribuce a.s. rekonstruovat
nadzemní elektrické vedení. Nově
povedou kabely zemí, takže uliční prostor
nebudou hyzdit betonové sloupy, kabely
ani nástřešáky. Po elektrikářích nastoupí
silničáři – ﬁrma STRABAG provede kompletní opravu asfaltových komunikací
ve všech třech ulicích a ve Sportovní
opraví také chodník pro pěší. Na závěr
se obnoví veřejné osvětlení, které elektrikáři při rekonstrukci dočasně odstraní.
Nadzemní vedení se bude ukládat do
země také v ulicích Strmá, V Chaloupkách,
Pavlíkova a Na Hrázi. Jejich obyvatelé
se nových asfaltových komunikací
dočkají v následujících letech.

V sobotu 27. března jsme se připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Dobrovolníci
si ráno u hasičské zbrojnice vyzvedli pytle na odpadky, svačinu, rukavice i roušky
a vydali se za úklidem. Všem účastníkům děkujeme!

 Jarní zpravodajství ze školky
Pokud bychom vás nyní pozvali na prohlídku školky, nepotkáte
u nás žádné z dětí. Všechny jsou doma s rodiči, nebo dělají milou
společnost svým babičkám a dědečkům. Paní učitelky pravidelně
připravují dětem programy plné úkolů, her, hádanek a různých
cvičení, které jim posílají po e-mailu. Tou samou cestou rodiče
odpovídají a zasílají fotky splněných úkolů s milými vzkazy. Je to
dlouhé pro nás pro všechny, ale těšíme se na pestrobarevné jaro
a doufáme, že se zase brzy školka rozezní dětským smíchem.
Třeba tak, jako tomu bylo ještě nedávno… Zavzpomínejte s námi!
Je únor. Vcházíte šatnou třídy Sluníček, která je vždy vyzdobena
originálními dětskými výtvory. Paní učitelka Lucka a Boženka
mají neuvěřitelnou fantazii, kterou vždy nakazí děti. Spící lední
medvěd ze zmačkaného papíru, Eskymáci z cukrářských košíčků, sněhuláci s ponožkami na hlavě… a jsme vesele naladěni
pokračovat do třídy Žabiček. Mladší děti? Ano, ale nenechají se
zahanbit. Před Vánoci se proměnily na zvířátka a společně zahrály
krásné divadlo. Rodiče se sice nemohli představení zúčastnit, ale
paní učitelky Jana s Marcelou si poradily. Jako vánoční překva-

pení putovaly do rodin CD s videozáznamem pohádky a přáním
od paní učitelek. Když seběhněme pár schodů, vítají nás děti
ve třídě Motýlků. V tuto dobu to tu voní jitrnicemi a zabíjačkou.
Je doba Masopustu, blíží se karneval a Motýlci si udělali netradiční
papírovou zabíjačku a plnili i jitrnice. Sice pouze silonové ponožky
vatou, ale díky paní učitelce Elišce, Martině Č. a Zdeňce vědí, jak
se věci mají a že tradice mají svůj význam. Přejdeme halu a čeká
nás poslední třída – Berušky. To je radostná práce. Berušky jsou
zvídavé, komunikativní, nakloněné každému pokusu a blbině,
které si Martina V. s Milenou vymyslí a do života si děti odnesou
ponaučení s příběhem. Když máme zavřené sjezdovky – nevadí,
zalyžujeme si na opravdových lyžích i na koberci a nezapomene si
vzít páteřák a helmu. Pokud padá lavina, vyjíždí tým Horské služby
Berušky a hledá pod „sněhem“ neukázněné turisty a sportovce. Víte, jak se rodí vločka a že je vždy šestiramenná? Ne? Děti
z Berušek vám to řeknou…
Milena Bejlková

V prosinci jsme u příležitosti 125 let Posázavského pacifiku vyhlásili soutěž pro šikovné modeláře. Mezi oceněnými byli
i Petr Ryant (vlevo nahoře), Filip Husák (vpravo nahoře) a Matěj Skala (dole). Všechny vítězné modely vláčku v obecních barvách
najdete na obecním Facebooku!

