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Zachráněno! Pan Jaroslav Kocába vynáší z pole vojtěšky na Hvozdci jedno ze 14 srnčátek,
která letos členové Mysliveckého spolku Posázaví při sekání luk a polí zachránili. Myslivci
se ale o zvěř v našich lesích starají celoročně. Více v tomto Zpravodaji!

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Prázdniny utekly jako voda, a já vás mohu
opět pozvat na tradiční poříčské dožínky.
Stejně jako v předchozích letech se i letos
můžete těšit na prodejní stánky s dobrotami,
stánek našich hospodyněk, výstavu nejmodernější zemědělské techniky a živá hudební
vystoupení. Letos poprvé nám s organizací
pomáhají také místní myslivci, kteří si pro
vás připravili vlastní program. Těším se na
setkání s vámi v sobotu 1. září u řeky!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 S rozvojem obce pomáhají dotace, firmy i naši sousedé
V letošním roce se nám zatím podařilo získat dotace ve výši téměř 3 miliony korun. Za evropské i státní
peníze jsme nakoupili kompostéry i drtičku větví za obecní traktor, dále pořídíme počítačové vybavení
a nábytek do školy a zrenovujeme hřiště u mateřské školy. Letošek ale není z dlouhodobého pohledu
výjimečný. Od roku 2010 jsme na různé projekty v obci získali evropské i státní dotace v celkové výši
téměř 23 mil.Kč. Díky tomu jsme mohli mimo jiné zateplit školu i školku, přistavit půdní učebny i dvě nová
oddělení mateřské školy, opravit památník Rudoarmějců nebo postavit novou hasičskou zbrojnici. Od
roku 2013 také z evropských dotací hradíme mzdy pracovníkům, kteří v obci uklízejí, sekají a dělají další
údržbářské práce. Na mzdách jsme tak z obecního rozpočtu ušetřili již více než 1,7 mil.Kč. Podmínkou
čerpání dotací je vždy ﬁnanční spoluúčast obce, protože žádná dotace není stoprocentní. Abychom mohli
dotace čerpat, musíme odpovědně hospodařit. I proto každý rok vytváříme ﬁnanční rezervy (úspory).
K 31. prosinci 2017 jsme měli na investice v obci a spoluúčasti k dotacím našetřeno přes 7 mil.Kč!
Naši obec ale podporují také soukromé ﬁrmy, které nám v posledních letech formou sponzorských darů
věnovaly 3,5 mil.Kč (zejména na vybavení a modernizaci školy a školky). Mezi největší sponzory patří
tradičně ﬁrmy WRIGLEY, KEMPER a VHS Benešov. Dobré vztahy máme také s obcemi Mrač a Nespeky,
které se na různých projektech ve škole a školce podílely částkou téměř 2,5 mil.Kč. Městská část Prahy 11
nám navíc v roce 2017 darovala špičkové hasičské vozidlo MAGIRUS s cisternou v hodnotě několika
set tisíc korun. Více o letošních dotacích uvnitř Zpravodaje!
Ing. Marta Prachařová
místostarostka obce
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 Pozor na parkování
u základní školy
Hlavní vchod do areálu základní a mateřské
školy je směrem z návsi od kostela sv. Petra,
kde obec již před čtyřmi lety vybudovala
chodníky i přechod pro chodce a každý den
zde děti přes vozovku převádějí proškolení
asistenti v dopravě. Řada rodičů ale stále
využívá také vchod z Potoční ulice u potoka.
Na bezpečnost dětí zde několikrát týdně
dohlíží benešovská městská policie, přesto
neukáznění řidiči i nadále parkují i v místech,
kde je to velmi nebezpečné, zejména v zatáčce směrem k bytovkám. Abychom dětem
z této části obce zajistili bezpečnější cestu
do školy, projednali jsme s dopravní policií
a městským úřadem v Benešově umístění
dopravních značek „zákaz stání a zastavení“
s časově omezenou platností ve všední
dny od 7 do 8 hodin ráno. Na dodržování
dopravního značení bude kromě státní policie
dohlížet i policie městská. Věříme, že řidiči
budou toto značení respektovat, a přispějí
tak k ochraně těch nejmenších!

 Volby do zastupitelstva obce a Senátu ČR
Ve dnech 5. a 6. října se uskuteční volby do zastupitelstva obce a Senátu ČR.
Podobně jako při posledních volbách v roce 2014 i letos v naší obci
kandiduje celkem 5 sdružení nezávislých kandidátů a 1 politické hnutí.
Voliči rozhodnou o tom, kdo bude obec spravovat další 4 roky, v pátek
5.10. od 14 do 22 hodin a v sobotu 6.10. od 8 do 14 hodin. Volební místnost
bude tradičně umístěna v budově obecního úřadu. Hlasovací lístky
budou do domácností rozneseny do úterý 2. října, ale k dispozici budou
také přímo ve volební místnosti. Souběžně s volbami do zastupitelstva
se uskuteční také volby do Senátu ČR.

 Dotace 1,5 milionu korun na vybavení školy a školky
Více než 1,5 mil.Kč. Právě tolik se nám během letních prázdnin podařilo získat z dotačních
programů Státního fondu životního prostředí a Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Dotace půl milionu korun je určena na kompletní obnovu dětského
hřiště u mateřské školky (více v dalším článku tohoto Zpravodaje), za další milion
pořídíme špičkové počítačové vybavení a nábytek do nově budované učebny výpočetních technologií v základní škole. Ta se pro děti i učitele otevře na přelomu léta
a podzimu v suterénu školy.

 Památník obětem 1. světové války v novém hávu
V červenci dokončil akademický restaurátor Mgr. Daniel Talavera
opravu památníku obětem 1. světové války pod obecním úřadem.
Kromě otryskání a vyčištění kamenných kvádrů byla sejmuta
pamětní deska, kterou pan restaurátor očistil a provedl pozlacení
písma. Nejnáročnějším úkolem bylo opětovné vykreslení znaku
lva ve špici památníku, který během desetiletí téměř zmizel.
Na začátku srpna jsme před pietní místo do stínu lípy umístili
lavičku pro klidné posezení a také naučnou ceduli, ze které se
dozvíte, jak se první světová válka podepsala na životě v naší obci.
Památník byl postaven v roce 1920, plůtek kolem něj vyhotovil
místní kovář pan Houska v roce 2014. Ještě v průběhu letošního
roku plánujeme obnovit také památník bitvy, kterou u Poříčí svedl
Jan Žižka. Pamětní deska se nachází u železničního přejezdu
na návsi, ale je téměř zcela zarostlá keři.

 Mateřská školka bude
mít novou zahradu
Po několika letech příprav se nám podařilo získat dotaci ve výši
500 tis.Kč na velkou modernizaci zahrady u mateřské školky.
Dalších více než 300 tis.Kč do projektu investujeme z vlastních
úspor, a naše nejmenší děti se tak již v následujících měsících
dočkají krásné zahrady v přírodním stylu. Chybět nebude venkovní
učebna, pítko, vyvýšené záhony, bludiště ze dřeva, houpadla,
balanční lávka a mnoho dalšího. Zahrada bude kromě hraní sloužit
také k výuce; děti se budou v klidném prostředí učit péči o zeleň
a životní prostředí i zdravému životnímu stylu v souladu s přírodou. V uplynulém školním roce navštěvovalo naši školku 78 dětí
ve třech odděleních. Pro školní rok 2018 / 2019 budeme otevírat
dokonce již 4. oddělení.

Mgr. Talavera při práci na opravě památníku.
Další fotograﬁe na webu obce!

 Myslivost v Poříčí
Vážení čtenáři Poříčského zpravodaje, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám tímto krátce představil činnost Mysliveckého spolku
POSÁZAVÍ Poříčí nad Sázavou, jehož členové vykonávají myslivost na území
naší obce. Historie našeho mysliveckého spolku sahá do roku 1963, kdy
v rámci změny zákonné úpravy došlo ke vzniku mysliveckých sdružení a honiteb
tak, jak je v podstatě známe i dnes. Poříčští myslivci spolu s ostatními členy
mysliveckého spolku, kteří pocházejí převážně z obcí, jejichž katastrální území
tvoří naši honitbu, tedy Poříčí nad Sázavou, Mrače a Nespek, od roku 1963
vykonávají v této honitbě právo myslivosti, čímž je myšlen nejen lov zvěře, ale
především péče o zvěř, její chov, ochrana a v neposlední řadě i zachovávání
mysliveckých tradic a obyčejů.
V současné době má náš myslivecký spolek 27 členů a předpokládáme,
že se naše počty zvýší o tři současné čekatele na členství z řad úspěšných
absolventů mysliveckých zkoušek, kteří mají vztah k obcím v naší honitbě, a
posílí tak svým mládím naše řady. Jak jsem již uvedl, myslivost provozujeme
v honitbě, která patří Honebnímu společenstvu Poříčí nad Sázavou – Mrač –
Nespeky, jehož členy mohou být jen majitelé honebních pozemků v honitbě,
tedy lesů, luk a polí. Od honebního společenstva má náš myslivecký spolek
honitbu pronajatu vždy na deset let. Tato honitba má současnou výměru
1.282 ha a honební plochu tvoří ponejvíce zemědělská půda. V naší
honitbě chováme ze spárkaté zvěře zvěř srnčí. Dále se u nás ze spárkaté
zvěře vyskytuje prase divoké, daněk skvrnitý a muﬂon, avšak tato zvěř není
v naší honitbě normována a tedy nemůže být cílem chovu. Z drobné zvěře
je pro naši honitbu normován zajíc a bažant. Bohužel stavy zaječí zvěře jsou
celorepublikově, a nebojím se říci celoevropsky, ve volné přírodě prakticky
zdecimovány, stejně jako například dříve velmi hojná koroptev. Rozhodně
však za úbytkem stavu této zvěře nestojí myslivci, kteří tuto zvěř lovit nemohou, jako v případě koroptve, anebo jim to nedovolí odpovědné myslivecké
plánování, alespoň v naší oblasti, v případě zajíce. V naší honitbě se dále
se zvěře vyskytuje kachna divoká, liška, jezevec, kuna a další druhy zvěře,
kterou lze lovem obhospodařovat a stejně tak řada druhů zvěře, kterou
myslivecky obhospodařovat nelze, například všechny druhy dravců, sovy,
kormorána s volavkou a výjimečně se vyskytne i vydra. Jen pro doplnění
uvádím, že v našich vodách je často ke spatření nutrie říční a labuť, avšak
tyto živočišné druhy podle zákona zvěří nejsou.
Při provádění vlastní myslivosti se snažíme udržovat dobré vztahy s vlastníky
honebních pozemků, resp. s lesními hospodáři a zemědělci, kteří na území
naší obce v lesích a na půdě pracují. Víme, že je to pro zemědělce a lesníky
občas těžké, protože živá zvěř, která je dle práva věcí ničí (nepatří tedy nám,
myslivcům), na lesích či polních plodinách nějakou škodu způsobí, stejně

tak, jak jí působila i v kratší či delší minulosti a stejně tak, jak jí působit bude,
tedy pokud mi lidé nezapříčiníme její vyhynutí. Vězte však, že se snažíme
dělat maximum pro minimalizaci vzniku těchto škod a to jak odlovem černé
zvěře, která škody působí v převážné míře, tak i například cíleným pohybem
v místech, kde hrozí zvýšená rizika škod.
Členové našeho mysliveckého sdružení v zimě, v době nouze, poctivě
a z vlastních prostředků zvěř přikrmují. Rovněž tak se i snažíme, v případě,
že nám zemědělci dají včas vědět, v době kosení luk procházet tyto porosty
s cílem vyhnat zvěř srnčí a drobnou a dozvíme-li se o kosení včas, tak
i instalovat optické, zvukové a pachové plašiče. V letošním roce se nám
podařilo před lištami sekaček z porostů vynést 14 kusů malých srnčátek,
která by sama nedokázala odběhnout a počítáme, že minimálně stejné počty
si z porostů odvedly samotné srnčí mámy na základě instalovaných plašičů.
Do budoucna se chceme více zapojovat i do společenského dění v naší obci.
Letos se členové našeho spolku s bydlištěm v Poříčí zúčastnili akce „Ukliďme
Česko“, kde z přírody v naší obci odstranily tři vozíky odpadu. Spolupodíleli
jsme se na přípravě ornitologické výstavy instalované na obecním úřadě
a chceme se účastnit i dalších akcí v budoucnu a bude-li nám osud nakloněn,
rádi bychom se vrátili k tradici pořádání Posledních lečí jako tanečních zábav.
Na závěr mi prosím dovolte malý apel nebo spíše prosbu. Při návštěvách
naší honitby, ale platí to pro veškerou přírodu, prosím, chovejme se ke zvěři,
přírodě, ale i k ostatním lidem ohleduplně, neplašme zvěř řevem motorů
v místech, která nejsou proto motosport určena. Nenechme své pejsky
pronásledovat zvěř, a pokud to jen trochu půjde a budeme-li se pohybovat
v místech, kde můžeme zvěř předpokládat, mějme je i na vodítku, protože
rušení či pronásledování zvěře zejména v zimě, či v době kdy se rodí mláďata,
může zapříčinit i její úhyn, což jistě nikdo z nás nechce, nehledě na to, že váš
miláček si může z kontaktu s divokým prasetem odnést i velmi vážné zranění.
Jistě každý dobře víte, kdo je ve vašem sousedství myslivcem, a proto
neváhejte našeho člena kontaktovat s jakýmkoli dotazem, připomínkou či
návrhem týkajícího se myslivosti. V případě zájmu se můžete kdykoli obrátit
i přímo na mne a ti, kteří mě doposud nepoznali, mohou využít pro zprostředkování kontaktu pracovníky našeho obecního úřadu.

Myslivosti a přírodě zdar,
Bc. Miloslav Dusil
místopředseda Mysliveckého spolu POSÁZAVÍ Poříčí nad Sázavou
a Myslivecká stráž honitby Poříčí nad Sázavou

 Z čeho máme radost...
y V Benešovské ulici začala stavba více než 180 metrů dlouhého chodníku pro pěší s přechodem pro chodce
ke hřbitovu. Hotovo bude na přelomu září a října.
y O víkendu 4. a 5. srpna se na Homolce konal každoroční sraz historických motocyklů Dněpr a Ural. Letos
se do Poříčí sjelo přes 80 účastníků.
y V sobotu 1. září se na sázavském nábřeží uskuteční tradiční dožínky, pořádané ve spolupráci se zemědělským
družstvem AGRO Poříčí, Mysliveckým spolkem Posázaví, dobrovolnými hasiči a folklorním souborem
Benešáček. Začátek v 15:30 hodin, po 19. hodině promítání ﬁlmu Vinnetou a poklad na Stříbrném jezeře!
y Školní rok začíná v pondělí 3. září. Mateřská škola otevírá již 4. oddělení („Žabičky“), v základní škole
se staví nová moderní učebna výpočetních technologií. Od září bude mít navíc základní škola dokonce
dva americké učitele angličtiny.

 Dům s pečovatelskou službou v otázkách a odpovědích
Proč obec koupila někdejší ubytovnu KLENOTY?
Úkolem obce je pomáhat svým občanům se zajištěním těch nejzákladnějších potřeb. Senioři patří celosvětově k nejohroženějším skupinám
obyvatel a jejich počet neustále roste. Zatímco v roce 2000 žilo v Poříčí
cca 10 procent lidí ve věku nad 60 let, vloni jich bylo již 25 procent.
A stejně jako usilujeme o co nejlepší podmínky pro mladé rodiny s dětmi
(např. modernizujeme mateřskou i základní školu), musíme budovat také
zázemí pro péči o naše nejstarší (rodiče, prarodiče, pro nás samotné
– nikdo nezůstává mladým věčně). Nebyl to ale jediný důvod. Vážným
zájemcem o koupi objektu byl provozovatel několika benešovských
ubytoven pro sociálně nepřizpůsobivé. Snaha zabránit vzniku podobného
zařízení v centru naší obce byla v našem rozhodování neméně důležitá.
Co přesně v budově bude?
V přízemí vzniknou tři moderní ordinace lékařů včetně čekáren (zubař,
praktický a dětský) a sociálního zařízení pro pacienty i lékaře. V prvním
patře vybudujeme plně bezbariérové byty určené především seniorům
a zázemí pro pečovatelky (kromě kanceláře také prostor pro ošetření
klienta, prádelnu se sušárnou a další). Chybět nebude ani společenská
místnost a výtah. V současné době zpracováváme architektonickou
studii (vybrané obrázky si můžete prohlédnout v tomto Zpravodaji i na
webu obce). Po jejím projednání se zastupiteli, odborníky i veřejností
se tato studie stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace,
podle které se již dá stavět. Teprve z ﬁnálního projektu vzejde také
rozpočet celé akce. Ten použijeme mimo jiné jako podklad pro žádosti
o státní i evropské dotace.

Bezbariérový pokoj pro seniory (vizualizace).
projekty bez nutnosti výrazného zadlužování. Investici navíc plánujeme
rozložit na 4–5 let tak, abychom i nadále mohli pravidelně opravovat
obecní silnice, rozšiřovat vodovod a kanalizaci nebo modernizovat školu
a školku. Kvůli domu s pečovatelskou službou se rozvoj obce nezastaví
– naopak! Podle aktuální nabídky také využijeme dotační programy
(například na zateplení budovy a výměnu oken). Všechny významnější
projekty v obci nicméně vždy plánujeme tak, abychom si je mohli dovolit
realizovat i z vlastních prostředků – nestavíme vzdušné zámky.

Jak bude celá stavba ﬁnancována?
Budovu i s pozemky v centru Poříčí koupila obec v loňském roce
za 5,6 mil.Kč, tedy cenu určenou znaleckým posudkem. Na pořízení
budovy jsme využili střednědobý úvěr, který splatíme do 4 let. Tento
postup byl výhodný především proto, že jsme nemuseli čerpat peníze
z obecních úspor.
Další přestavba budovy bude hrazena jednak z běžného rozpočtu obce,
z úspor minulých let a dle možností také s pomocí evropských a státních
dotací tak, jako ﬁnancujeme téměř všechny větší obecní projekty. Díky
nemalým úsporám z předchozích let, zodpovědnému hospodaření
i nárůstu daňových příjmů od státu dokážeme realizovat i poměrně velké

Komu budou byty určeny?
Dům s pečovatelskou službou stavíme výhradně pro naše občany,
obyvatele Poříčí nad Sázavou. Neplánujeme ubytování nabízet v jiných
obcích. Zásadní je, že zařízení odmítáme provozovat komerčním způsobem,
tedy s vidinou co nejvyššího zisku. Senioři se pro obec nesmějí stát
obchodním artiklem.

Společenská místnost v prvním patře s výhledem do zahrady
a Pražské ulice.

Čekárna před ordinací lékaře v přízemí s výhledem do zahrady.

Kde se o projektu dozvím více?
Nebojte se zeptat! Na obecním úřadě vás rádi seznámíme s dalšími
podrobnostmi!

