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V sobotu 26. června se na řeku Sázavu vydala plavidla všech tvarů, barev a velikostí. Jejich
posádky z Poříčí i okolních obcí poměřily síly při tradiční neckiádě pořádané FIT Klubem Poříčí
s pomocí místních dobrovolných hasičů. První místo obsadila posádka na plovoucí hospodě
převlečená za vrcholné politiky!
Fotograﬁe: Jitka Štíchová

 Slovo úvodem

 V Potoční ulici se bude jezdit po novém

Vážení a milí čtenáři,
Letošní rok je ve své polovině, dětem začaly prázdniny,
a i vy si snad po náročném “covidovém” jaru odpočinete
na příjemné dovolené. Odpočinou si konečně i obyvatelé
ulic Lipová, Sportovní a Na Place, kterým před domy od
jara hučely stavební stroje elektrikářů a později i silničářů.
Všem lidem ze zmíněných ulic i dalších částí obce, kde
se staví a buduje, děkuji za jejich trpělivost a pochopení
v průběhu výstavby.
Přeji vám příjemné a klidné léto, hezkou dovolenou
a těším se na setkání s vámi třeba na některé z letních
kulturních či sportovních akcí!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

Příjemným překvapením pro nás byla zpráva Ministerstva pro
místní rozvoj ze začátku června, že naší žádosti o dotaci na novou
asfaltovou vozovku v Potoční ulici se vyhovuje. Součástí projektu
je doplnění silničních obrubníků, úprava odvodnění a samozřejmě
také kompletní asfaltový povrch. Opravovat se bude od můstku
u bytovek až po křižovatku s hlavní Benešovskou silnicí. Práce
bude provádět benešovská ﬁrma BES s.r.o. od poloviny července
a hotovo bude do konce letních prázdnin. Celková cena díla je
necelých 2,4 mil.Kč, z toho ministerská dotace je více než 2 mil.Kč.
O dopravních omezeních budou obyvatelé Potoční ulice i ulic
přilehlých informováni těsně před zahájením stavby. Oprava
vozovky navazuje na vloni dokončenou stavbu chodníku pro pěší.
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 Školní kuchyně prochází proměnou

 Kraj přispěje na nákup hasičského auta

Kuchyně v naší základní škole slouží v nezměněné podobě již
několik desítek let, a to přesto, že dětí chodí do školky a školy
výrazně více než před lety a podstatně se změnily také hygienické
požadavky na provoz stravovacích zařízení. Z tohoto důvodu jsme
v souladu s požadavky krajské hygieny připravili projekt stavebních
úprav a modernizace celé kuchyně, na který jsme letos získali dotaci
ve výši přes 4 mil.Kč od Ministerstva pro místní rozvoj. Práce provádí
ﬁrma STAVOS Benešov s.r.o. a dokončeny budou nejpozději do
poloviny října. Kromě stavebních úprav je součástí projektu také
doplnění moderního vybavení, například velkokapacitní zařízení
pro přípravu teplých pokrmů.

Jak už jsme vás informovali v předchozích vydáních Poříčského
zpravodaje, podařilo se nám od Ministerstva vnitra získat dotaci
ve výši 450 tis.Kč na pořízení nového dopravního automobilu
VW Transporter pro hasiče. V červnu tento náš záměr ﬁnančně
podpořil i Středočeský kraj, který na vozidlo za cca 1,1 mil.Kč
přispěje dalších 300 tis.Kč. Bez zajímavosti není, že v celém
Středočeském kraji bylo takto podpořeno přes 60 jednotek požární
ochrany a náš projekt byl vyhodnocen na 1. místě jako nejlepší.
Speciálně upravené a vybavené vozidlo bude do užívání předáno
v létě a hasiči ho veřejnosti představí na návsi v sobotu 28. srpna
u příležitosti odložených oslav 135 let existence místního sboru.

 Vyhláška pomůže proti nelegálním technopárty
Na svém zasedání v červnu letošního roku schválili zastupitelé obecně závaznou vyhlášku o regulaci akcí typu technopárty. Jak
přítomným vysvětlil pan plk. Mgr. et Mgr. Znor, zástupce Policie ČR, Benešovsko je vzhledem ke své dobré dostupnosti častým cílem
technařů. Ti dokáží nepřerušovanou hlasitou hudební produkcí a nepořádkem paralyzovat život v obci i na několik dní. Vyhláška,
kterou připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s městy, obcemi a policií, je pak jediným nástrojem, jak s podobnými akcemi
na místě bojovat. Přesto věříme, že ji v praxi nikdy potřebovat nebudeme a nelegální techopárty se naší obci vyhnou. Vyhlášku si
můžete přečíst na webových stránkách obce a na úřední desce u pošty.

 FIT Klub si zvolil nové vedení
V pátek 18. června se v klubovně hasičského sboru Poříčí nad Sázavou
sešly členky FIT KLUBU ASPV na
valné hromadě hodnotící činnost za
uplynulé období a také proto, aby si
zvolily nový výkonný výbor a revizní
komisi. Přítomné členky byly rovněž
seznámeny s výhledovým plánem
do dalších let. Nově zvolenou předsedkyní se stala Renata Novotná
a předsedkyní revizní komise Ivana
Havlíčková. Slavnostním aktem
bylo ocenění odstupujících členek
Jaroslavy Chábové a Bohumily
Nádvorníkové. Tyto ženy zasvětily
značnou část svého života sportu
v tělocvičně při vedení cvičení, nácviku na akademie, Slety či
Spartakiády. Věnovaly se hodně dětem v gymnastice, lehké atletice
a turistice. K celému slavnostnímu jednání přispěli také zástupci obce
Poříčí v čele se starostou Janem Kratzerem, kteří popřáli oběma

oceněným členkám za jejich dosavadní činnost a nově zvolenému
výboru úspěchy do další práce.
V následné živé diskuzi se probíralo jak cvičení, tak další sportování
a příprava na neckiádu na Sázavě.
V druhé části večera při občerstvení
poblahopřály členky ve svých vkusných FIT tričkách jedné účastníci
k osmdesátým narozeninám a společně si i zazpívaly. Na všech bylo
vidět, jak po té dlouhé “covidové
pauze” se zase rády sešly, popovídaly si a už se těší na cvičení. V Poříčí
je dobrá spolupráce FIT Klubu
se sborem dobrovolných hasičů,
kteří se také někdy zúčastňují našich akcí a nyní jim za poskytnutí
prostoru ke konání schůze patří velký dík.
Bohumila Nádvorníková
Foto: Jitka Štíchová

 Z čeho máme radost...
y V červnu se nám podařilo získat dotaci od úřadu práce na mzdu pro novou úklidovou pracovnici. Úřad práce hradí veškeré
náklady – vedle mzdy také sociální a zdravotní pojištění a další odvody.
y V Potoční ulici jsme podél chodníku namísto topolů, které musely být pokáceny kvůli špatnému zdravotnímu stavu, vysadili
pět okrasných višní. Během léta doplníme ještě dvě lavičky.
y Ve Sportovní, Lipové a Na Place je hotovo. Firma STRABAG dokončila na začátku července kompletní obnovu asfaltových
povrchů a ve Sportovní ulici také chodníku pro pěší. Na akci za 3,9 mil.Kč jsme získali dotaci téměř 2,8 mil.Kč od Ministerstva
pro místní rozvoj.
y V Bukovanské ulici zpevnila ﬁrma BES s.r.o. krajnice silničními obrubníky až po křižovatku s ulicí Pod Homolkou. Většinu prací
zaplatila ﬁrma KEMPER s.r.o. Za její dlouhodobou podporu děkujeme!
y Po 33 letech odešel letos do důchodu školník naší mateřské a základní školy pan Jiří Pěkný. Za jeho oddanou službu škole mu
srdečně děkujeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí a radosti v další životní etapě!

 Tři otázky pro… Miloslava Dusila, obecní lesní stráž
Jakou práci v obecních lesích vykonává
lesní stráž?
Lesní stráž zajišťuje ochrannou službu
v lesích při obecném užívání lesů občany
a je ustanovena orgánem státní správy lesů
především na návrh vlastníků lesů. Každá
lesní stráž má svůj obvod působnosti, já působím v obecních lesích v Poříčí. Lesní stráž
mimo dohlížení na dodržování povinností
spojených s obecným užíváním lesů také
zjišťuje a hlásí vlastníkovi lesa nebo orgánu státní správy lesů závady a nedostatky
v lese zjištěné. Obecným užíváním lesa se
rozumí vstup do lesa na vlastní nebezpečí,
jakož i sběr lesních plodů a klestí. Ten, kdo
do lesa vstupuje, je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí, dbát pokynů vlastníka lesa a jeho zaměstnanců, tedy
i lesní stráže. Současně je povinen dodržovat zákazy některých činností v lese, které
upravuje lesní zákon. Je na místě uvést,
že uvedené platí i na účelových komunikacích
v lesích, tedy na lesních cestách a pěšinách.
Jaké jsou nejčastější přestupky, kterých
se lidé v lesích dopouštějí?
Přestupky fyzických osob proti lesnímu
zákonu jsou uvedeny v § 53 tohoto zákona.
Ze své praxe se domnívám, že v podmínkách našich lesů dochází nejčastěji k porušení zákazu znečišťování lesa odpadky
a odpady. Není výjimkou, že v lese najdu
odhozenou mikrovlnou troubu nebo
posekanou trávu ze zahrad, o plastových
obalech raději nemluvě. Dalším závažným
přestupkem je jízda či stání motorovými vozidly v lesích a na lesních cestách. Toto se
pochopitelně netýká osob, které mají zvláštní právo či povolení do lesa vjíždět. Není
žádnou výjimkou v lese potkat motorkáře či čtyřkolkáře a to dokonce mimo lesní cestu
přímo mezi stromy. Samozřejmě i u nás občas dochází k tomu, že někdo odhodí nedopalek cigarety, snaží se vstoupit do oplocené části lesa nebo si uřízne vánoční stromek či
strom na otop. Toto všechno jsou přestupky proti lesnímu zákonu, stejně jako celá řada
dalších. Za takovýto přestupek může přestupce obdržet pokutu až do 15.000, - Kč. Dále
bohužel i u nás dochází ke krádežím již vytěženého a přiblíženého dřeva po kůrovcové
kalamitě, což může být podle výše způsobené škody i trestný čin.
Jak mám postupovat, pokud jsem svědkem toho, jak návštěvník lesa porušuje zákon?
Jste-li svědkem porušení lesního zákona, uděláte nejlépe, když toto oznámíte vlastníkovi
lesa nebo lesní stráži. Neznáte-li je osobně, pak bude pro vás nejjednodušší obrátit se
na náš obecní úřad. Samozřejmě můžete přímo upozornit i osobu, která zákon porušuje,
avšak dobře zvažte, zda přestupce bude ochoten toto upozornění přijmout bez eskalace
hrozícího konﬂiktu, vždy ale slušně a bez vyhrožování. Samozřejmě budete-li svědky
ohrožení života, zdraví nebo majetku, neváhejte volat Policii ČR, popřípadě i Městskou
policii Benešov, která pro naši obec vykonává službu na základě veřejnoprávní smlouvy.
Vždy pamatujte, že na prvním místě je život a zdraví. Ještě využiji tohoto prostoru k apelu,
abychom si sami neničili okolí, ve kterém žijeme, a lesy především, a protože jsem
i myslivcem a mysliveckou stráží v honitbě Poříčí nad Sázavou, prosím i o ohleduplný
přístup ke zvěři, která je národním bohatstvím. Ale k tomu snad blíže v nějakém dalším
vydání Poříčského zpravodaje.

 Hospodaření obce
bez závad
Na jaře letošního roku přezkoumala hospodaření naší obce za rok 2020 nezávislá
auditorka tak, jak to obcím a městům ukládá
zákon. Na základě přezkoumání všech
významných oblastí obecního hospodaření
nezjistila paní auditorka pochybení ani
porušení zákona, a zastupitelstvo proto
mohlo její zprávu včetně závěrečného účtu
obce za loňský rok schválit bez výhrad.
Zajímá vás více? Zpráva o přezkumu
hospodaření i závěrečný účet obce jsou
veřejnosti volně k dispozici na internetových stránkách obce v záložce Strategie
a zprávy.

 Na co se těšit v létě?
Koronavirová pandemie zasáhla i letos
na jaře do plánů organizátorů kulturních
a sportovních akcí. Zatímco některé musely
být zcela zrušeny, jiné se přesouvají.
Na co se tedy můžete těšit v nejbližší době?
V sobotu 17. července se uskuteční závody
horských kol BIKE TRANS Poříčí se startem
v 11 hodin na Homolce. Ve stejný den odpoledne se tamtéž sejdou milovníci hudby
- poříčská kapela COKOL!V pořádá další
ročník festivalu Posázavský reprák.
Na přelomu července a srpna se na Homolce sejdou majitelé historických motocyklů
Dněpr a Ural a o víkendu 14. a 15. srpna
uspořádá místní automotoklub mistrovství
zóny střední Evropy v autokrosu. V sobotu
21. srpna se v Potočinách za fotbalovým
hřištěm konají dětské rybářské závody.
Prázdniny zakončíme v sobotu 28. srpna
oslavami 135 let od založení hasičského
sboru. Na začátku září nás čeká Poslední
jízda na Homolce a o týden později, 11. září,
tradiční dožínky. Věřme, že nás nezaskočí
žádná další vlna pandemie!

 Naše obec
na sociálních sítích
Používáte rádi sociální sítě a zajímá vás,
co se v obci děje? Kromě klasického webu
nás můžete už několik let sledovat na
Facebooku a nově také na síti Instagram
na proﬁlu obecporicinadsazavou. Vždy
se tak včas dozvíte, co se ve vašem okolí
děje zajímavého!

 V KLENOTECH pokračují stavební práce
Nejdůležitější projekt posledních let – výstavba bezbariérového bytového domu s ordinacemi lékařů – pokračuje
podle plánu. Dokončena je většina bouracích prací, vnitřní
rozvody kanalizace a v patře již dělníci zdí příčky budoucích bytů. Stavbu si také v doprovodu Ing. Arch. Hofmana
prohlédli naši lékaři, kteří zároveň upřesnili své požadavky
např. na umístění vnitřních rozvodů v ordinacích. Na jaře
letošního roku prověřil veřejnou zakázku na zhotovitele
stavebních prací Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

V našem postupu neshledal žádná pochybení a konstatoval, že bylo ve všech ohledech postupováno dle zákona.
Rozpočet naší obce pak ve stejné době kontrolovalo
Ministerstvo financí, které nezjistilo žádná pochybení
a kontrolu uzavřelo s konstatováním, že při přípravě rozpočtu
obce a financování projektu KLENOT nedošlo k porušení
zákona ani pravidel rozpočtové odpovědnosti. Závěry
obou úřadů naleznete volně na webových stránkách
obce v části věnované tomuto projektu!

