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POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Úprava nábřeží podél břehů Sázavy

Foto: Na jaře bude provedena úprava prostranství pod OÚ a kolem břehů řeky. Více na straně 2.

Žádosti o dotace
Na konci loňského roku a
počátku roku letošního bylo
podáno několik žádostí o
dotace.
Krajskému úřadu Středočeského kraje byla předána
žádost o dotaci na rozšíření
vodovodu a kanalizace v
lokalitě Na Hrázi, K Zádušnímu a Na Kopečku. V únoru
letošního roku pak Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
přijalo dvě poříčské žádosti,
první o dotaci na novou část
dětského hřiště u mateřské
školy, a druhou o dotaci na
renovaci dopadových ploch u
dětského hřiště na návsi a u
školky. Drobný kamínek
(kačírek) by byl z dotace
nahrazen bezúdržbovými
dopadovými plochami.

Svoz odpadu

Rozšíření kanalizace

Nové kontejnery

Podporují obec a školu

V sobotu 5. dubna 2014 se
uskuteční tradiční jarní svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Kontejnery
budou od 8 do 9 hodin přistaveny na návsi vedle dětského hřiště.
Do nádob bude možné odkládat například starý nábytek, koberce, lyže, jízdní kola,
pneumatiky (pouze bez disků!), ale také barvy, laky,
elektrospotřebiče—lednice,
mrazáky, televize, počítače a
další podobný odpad. Do
kontejnerů není možné ukládat stavební sutě, střešní
krytiny a pneumatiky s disky.
Na místě můžete odložit také
staré železo. Prosíme, odkládejte odpad na návsi výhradně v uvedený čas, nikoliv
předtím, ani poté.

V pátek 31. ledna byla Městskému úřadu v Benešově
předána žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu kanalizace a vodovodu v
ulicích Pod Lutovem, Lutov a
na Hvozdci.
Po několikaleté projektové
přípravě byla plánovaná
stavba rozdělena na tři samostatné etapy: 1. etapa
začíná u stávající čistírny
odpadních vod a končí u
posledních rodinných domů
za tenisovou halou, 2. etapa
pokračuje Lutovem až k
transformátoru. Samostatná
třetí etapa řeší odkanalizování Hvozdce vlastní čistírnou
odpadních vod. Po vydání
stavebního povolení bude
projekt připraven k realizaci.

Od února jsou v obci k dispozici nová kontejnerová stání
pro třídění odpadu.
Nádoby na plast a papír jsou
umístěny na křižovatce Sportovní ulice a Protivínské ulice, na konci Školní ulice a
dále také v Pražské ulici
naproti stavební firmě pana
Smetany.
Od ledna je navíc za prodejnou COOP instalován kontejner na drobný elektroodpad.
Ten ve dvouměsíčním zkušebním provozu poskytla
spol. ASEKOL. Po vyhodnocení vytíženosti kontejneru v
naší i dalších obcích budou v
budoucnu tyto kontejnery
umísťovány trvale. Vhazovat
můžete veškeré drobné elektro, kromě televizí a žárovek.

Špičkový kamerový systém v
hodnotě několika set tisíc
korun poskytla základní a
mateřské škole za symbolické 2 koruny pražská bezpečnostní firma M2C.
Kamery by měly být v budoucnu instalovány na venkovní pláště budov školy i
školky a chránit před případnými zloději či vandaly.
Podpořit obec a školu se
rozhodla také spol. VHS
Benešov s.r.o., která částkou
10 tis.Kč přispěje na letošní
zájezd školních dětí do Anglie. Ke stejnému kroku se
rozhodl jeden z místních
podnikatelů, který si ale
nepřál zveřejnit své jméno.
Všem velice děkujeme za
podporu!
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V tenisové hale si na své přijdou nejen tenisté
Sportovní areál MTM v Poříčí
nad Sázavou najdete na
adrese Pod Lutovem 364.
Náš areál je především tenisový. Máme k dispozici pevnou halu s celoročním provozem, kde je 1 kurt
s povrchem umělá tráva. Dva
venkovní tenisové kurty se
na jaře obléknou do nového.
Čeká nás nový antukový
povrch, který staví firma
Sibera. Zahájení provozu
předpokládáme v druhé
polovině dubna. Bude záležet na počasí, které je letos
opravdu nevyzpytatelné.
Provozujeme tenisovou školičku. V poslední době máme
převahu holčiček. Hoši ve
věku 5 – 9 let, kteří by měli
zájem o tenis, nenechte se
zahanbit a přijďte vyzkoušet.
Náš tenisový klub Sporttenis,
který hraje na našich kurtech
v loňském roce postavil družstvo dospělých a družstvo
starších žáků.
Starší žáci (navštěvují naší
tenisovou školu) se umístili
na vynikajícím 2.místě
v krajském přeboru III. Středočeského kraje a vítězství
jim uteklo opravdu velmi
těsně. Družstvo hrálo ve
složení Tomáš Khol, Vojta
Malínek, Teodor Beneš,

Foto: Letní tenisové soustředění dětí v poříčském areálu Pod Lutovem
Adam Rutar, Kája Kahounová, Martina Lázničková a
Marieta Grešová. Letos budeme hrát v obdobné sestavě, jenom někteří vyrostli ze
své kategorie.
Nejenom tenisté si u nás
přijdou na své. Vyžití u nás
najdou i milovníci plážového
volejbalu, příznivci bowlingu
a posilovny.
Nově jsme pro vás otevřeli

na konci loňského roku solárium a alphamassage
(masážní saunové vajíčko),
které vám poskytne nejenom
příjemnou relaxaci, ale slouží
i k redukci váhy.
V letošním roce pro vás máme další novinku, přístroj
rolletic. Při jeho pravidelném
používání dokonale tvaruje
postavu, bojuje s celulitidou
a uvolňuje napětí svalů.

Přijďte nás navštívit a prohlédnout si či vyzkoušet naši
nabídku, kterou jsme pro vás
připravili nebo jenom posedět v příjemném prostředí (v
létě venkovní posezení) a
občerstvit se teplým či studeným nápojem. Rezervace na
tel. 317779567 nebo
603209300.
www.mtmtenis.cz
Magda Stibůrková

Plánované úpravy sázavských nábřeží a zahrady u obecního úřadu
Od jara se bude pracovat na
dalších úpravách prostoru
kolem obecního úřadu. Již v
loňském roce byl odstraněn
starý dřevěný plot u parkoviště.
Letos je s pomocí dobrovolných hasičů plánováno vybudování polovičního basketbalového hřiště s jedním košem, umístění venkovního
stolního tenisu a laviček.
Zahrada tak bude sloužit
především dospívající mládeži, která v současné době
nemá v obci podobné volně
přístupné zázemí k dispozici.
Během následujících týdnů
bude také kompletně vyměněn plůtek u památníku
obětem 1. světové války,
jehož stávající technický stav
je již zcela nevyhovující.

Autorem bude místní umělecký kovář pan Houska.
Nové hrazení budou zdobit
lístky lípy, českého národního stromu.
Zatímco v minulých letech
byla zelená prostranství
podél břehů řeky sekána
státním podnikem Povodí
Vltavy přibližně dvakrát ročně, letos by měla být díky
novému obecnímu traktoru
udržována průběžně.
Na březích řeky (po obou
stranách mostu) budou instalovány lavičky pro posezení. Nejvýraznějším zlepšením
bude rozšíření průchodu pod
kamenným mostem přes
řeku pro pěší i cyklisty. Nadále tak nebude nutné při procházce kolem vody přecházet frekventovanou Pražskou
ulici u statku pana Marka.

KAM UMÍSTIT LAVIČKY?
Na jaře letošního roku budou na břeh řeky Sázavy po obou
stranách kamenného mostu (tj. v ulicích Sázavská a V Koutech) umístěny lavičky k posezení. Protože lavičky budou
sloužit veřejnosti, tedy Vám všem, dovolujeme si Vás tímto
požádat o zapojení se do plánovaných úprav. Připojte i jakýkoliv jiný nápad na zpříjemnění prostoru kolem vody.
Kde se domníváte, že by bylo nejvhodnější lavičky instalovat?

Např.: naproti číslu popisnému XY apod. Připojit můžete i
jednoduchý nákres. Odpovědi zasílejte na OÚ, nebo mailem.

Školní děti navštíví v červnu Anglii
Kvalitní jazykové vzdělání
patří dnes k prioritám všech
škol. V naší škole bychom
chtěli ve spolupráci se Student Agency pravidelně organizovat pro žáky II. stupně
studijně poznávací pobyty v
Anglii. Tento typ zájezdu
kombinuje výuku anglického
jazyka, pobyt v rodinách a
poznávání pamětihodností,
kultury i anglické historie.
Programem letošního pobytu
je týdenní návštěva města
Hastings. Je to malebné
staré město s rybářským
přístavem a nádhernými
plážemi a je také vyhledávaným turistickým centrem.
Místní jazyková škola byla
založena v roce 1978 a nabízí výukové pobyty pro děti již
od 12 let. Na závěr kurzu
získají žáci mezinárodně
platný certifikát. Ubytování

zajišťuje škola v pečlivě vybraných hostitelských rodinách. Tento typ ubytování
představuje ideální příležitost, jak poznat anglický
způsob života na vlastní kůži.
Překrásný venkov hrabství
Sussex láká k výletům do
mnoha historických míst v
okolí Hastings. V rámci mimovýukových
aktivit
v odpoledních hodinách žáci
navštíví významná místa jako
např. město Dover, Canterbury, Battle, pirátské městečko Rye, slavné letovisko
Brighton, útesy Seven Sisters
a samozřejmě hlavní město
Londýn.
Pravidelná realizace intenzivní jazykové výuky pod vedením anglických lektorů a
současně
konverzace
v anglických rodinách rozšíří
běžnou výuku angličtiny a

významně přispěje k motivaci žáků k dalšímu studiu
jazyka, k posílení jejich vyjadřovacích
schopností,
k posílení jejich sebevědomí
a k jejich osobnostnímu
rozvoji. Tento tradiční program motivuje žáky i k mezikulturním vazbám a toleranci. Znalost cizího jazyka patří
ke kvalitnímu všeobecnému
vzdělání
a
přispívá
k úspěšnému
budoucímu
profesnímu uplatnění absolventů naší školy.
Cílem projektu je zajistit
pobyt v Anglii pro všechny
žáky jednoho ročníku. Sdružení rodičů, přátel a dětí
školy proto finančně tento
projekt podpoří ve spolupráci
s obcí Poříčí nad Sázavou a
dalšími sponzory.
Mgr. Ema Gallová

Zápis do 1. třídy
Zápis do první třídy ZŠ
Ve čtvrtek 6. února 2014
proběhl v budově základní
školy od 12 do 16.30 hodin
zápis žáků do první třídy.
Letošní novinkou byla možnost se objednat přes webový formulář na konkrétní
hodinu. Rodičům i dětem tak
odpadlo dlouhé čekání ve
frontě. Zapisovaly tři zápisové týmy ve třech třídách.
Budoucích potenciálních
prvňáčků k nám do školy
nakonec dorazilo 45 nejenom z Poříčí, ale i okolních
obcí. Potvrzuje se tak dlouhodobý zájem a poříčskou
základní školu.
Podrobnější informace o
přijímacím řízení budou v
dohledné době vyvěšeny na
webových stránkách školy.
Mgr. Jiří Frantl

Žáci 5. třídy pořádají sbírku plastových víček na pomoc postiženému Lukáškovi
Žáci z 5. třídy ZŠ Poříčí se
rozhodli uspořádat sbírku
pro Lukáška, který je tělesně
postižený. Sbírka spočívá ve
sběru plastových víček jakýchkoliv rozměrů.
Pokud byste se chtěli přidat i
vy, budeme velmi potěšeni.
Přečtěte si, prosím, následující řádky, kde se dozvíte více
informací. Děkujeme za
Váš zájem, či případnou
aktivní pomoc.
Lukášek je 5-ti letý chlapeček, který trpí mozkovou
obrnou. Narodil se mamince
v 31. týdnu těhotenství jako
zdravý kluk.
Bohužel, ještě nebyl připravený sám tak brzy dýchat a

zlobilo ho srdíčko. Po cestě
v sanitce do Olomoucké
nemocnice začal trucovat, a
tak přestal dýchat. Než ho
intubovali, nedostal se mu
potřebný kyslík do mozku, a
tím mu kus mozku odumřel.
Lukášek je odkázaný na
pomoc své maminky. Lukášek je s maminkou doma, a
protože se bez pomoci druhých neobejde, potřebuje
maminku a maminka zase
nechodí do práce, a proto
nemají dost peněz na rehabilitační pomůcky.
Proto je uspořádána sbírka,
která se jmenuje Sbírka pro
Lukáška. Ta má pomoci
Lukáškovi tím, že se víčka
nasbírají a odvezou na speci-

ální místo, ze kterého se
potom finance z víček pošlou
Lukáškovi na účet a za ty
penízky se koupí určené
rehabilitační pomůcky.
Díky této sbírce, ale i sbírkám v jiných obcích (školách,
atd….) už si Lukášek mohl
pořídit nový vozíček.
Co vůbec máte sbírat? Sbírají se plastová víčka od: pet
lahví, mlék… NESBÍRAJÍ SE
kovová víčka!
Kam je máte chodit vysypávat? Víčka se budou vysypávat v dolním patře školní
budovy v novém kontejneru
nebo můžete zajít (pokud
nevíte, kde přesně kontejner
bude) do 5. třídy za: Adélou,

Dominikem, Bětkou, Verčou,
Marťou a Lenkou.
Čím vším můžete přispět?
Můžete přispět ne jenom
víčky, ale také financemi na
níže uvedenou webovou
adresu.
Kdo nebo co také Lukáškovi
pomáhá? Lukáškovi pomáhá
Gabriela Filippi, která hraje
divadelní hry a penízky putují
na Lukáškovu léčbu. Paní
Gabriela Filippi má dobré
srdce. Mějte dobré srdce i vy!
Více informací v 5. třídě nebo
na internetové adrese
lukasekdmo.webnode.cz
Žáci 5. třídy ZŠ

Úspěchy školních dětí v předmětových soutěžích
S přelomem druhého pololetí
každoročně školy benešovského okresu vypisují
řadu předmětových soutěží a
olympiád.
Děti z poříčské školy bývají
mnohdy úspěšnými řešiteli a
umísťují se na předních oceňovaných místech. Nejen, že
tak skvěle reprezentují naší
školu a obec, ale připisují si
tak i body do přijímacího
řízení na střední školy.

Dne 22. ledna 2014 proběhla ve Vlašimi matematická
olympiáda - kategorie pátých
tříd, kde jako čtvrtý v pořadí
skončil Jakub Pelc.
V úterý 18. února se konala
ve Vlašimi zeměpisná olympiáda, kde se umístil v kategorii sedmých tříd Slavomír
Bury na výborném druhém
místě a Jan Cháb na skvělém
třetím až čtvrtém místě,
Michal Vojtíšek na osmém

místě a Jaroslav Platil na
čtrnáctém místě.
Účastníme se i jazykových
olympiád. Na olympiádě v
českém jazyce v Benešově
obsadil Jan Cháb v kategorii
8. a 9. tříd dvacáté čtvrté
místo. Na olympiádě v anglickém jazyce se umístila
Lucie Podolanová na devátém místě a Tomáš Hančl na
jedenáctém místě.

I když děti neskončí na stupních vítězů, lze jejich výkony
považovat za úspěšné a
pogratulovat jim, vždyť jen na
Benešovsku je bezmála 40
základních škol.
Poděkování patří také paní
učitelkám, které se s dětmi
pečlivě na tyto soutěže připravují.
Mgr. Jiří Frantl

Pozvánka do kina
Ve středu 5. března přijede
do Poříčí putovní kino Českého rozhlasu Region.
Promítání se uskuteční v
malé tělocvičně základní
školy (vstup od kuchyně) od
18 hodin.
Návštěvníci si hlasováním
vyberou, který z pěti nabízených českých filmů si přejí
zhlédnout. V nabídce jsou:
Martin a Venuše, Revival,
Donšajni, Čtyřlístek ve službách krále a Probudím se
včera.
Kromě toho budou moci
diváci vyhrát stolní hry a
knihy s filmovou tématikou,
ale také DVD v českými filmy.
Vstupné je zdarma!

Masopust
V sobotu 1. března se bude v
Poříčí nad Sázavou konat
masopustní průvod.
Zahájení průvodu je plánováno v 10 hodin v ulici U Vrby,
po obchůzce maškarního
průvodu přilehlými ulicemi se
zakončení očekává kolem
14. hodiny na břehu řeky
pod ordinací MVDr. Lázničky.
Na místě bude zajištěno
občerstvení (klobásy, pivo,
limo).

