Periodicita: 2x / rok

Číslo 33

Listopad 2013

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Advent v Poříčí začne letos v sobotu 30. listopadu zabijačkou a trhy
Advent v Poříčí začne v sobotu 30. listopadu rozsvěcením
vánočního stromu na návsi.
Letos poprvé bude strom
umístěn přímo v prostoru
parčíku naproti kostelu a
nikoliv u prodejny potravin.
Další letošní novinkou budou
pravé zabijačkové hody,
které zorganizují místní dobrovolní hasiči, a předvánoční
trh. Ve stáncích si budete
moci zakoupit ruční výrobky
dětí z mateřské i základní
školy. Kromě toho zdarma
ochutnáte pravé vánočky,
perníčky, vánoční čaj a další
dobroty. Zabijačkové hody
budou na návsi celý den,
ovar, guláš a řízečky budou
připraveny v poledne, jitrnice, polévka a jelítka pak

odpoledne v době trhů. Stánky budou otevřeny od
16.30 hodin, vánoční strom
bude za zpěvu koled v podání poříčských dětí rozsvícen
tradičně v 18 hodin.
Ve středu 5. prosince bude
obcí procházet Mikuláš s
čerty a anděly. Hasiči akci
pro děti pořádají již posedmé. Jejich návštěvu doma si
můžete objednat na tel.
777068702, v obchodě u
Kučerů nebo na OÚ.
V sobotu 7. prosince od
13 hodin proběhne na obecním úřadě slavnostní vítání
občánků. Připraven bude
drobný dárek pro každé nově
narozené miminko.
V neděli 8. prosince se v

Dotace pro hasiče

Prodej stromků

Dotaci od Ministerstva vnitra
České republiky ve výši
66 tis. Kč získala naše obec
na nákup vybavení pro hasiče. Peníze jsou určeny především na pořízení vybavení
sloužícího pro boj s živelnými
pohromami, zejména povodněmi.
Hasiči za dotaci pořídili nová
kalová čerpadla, hadice pro
odsávání vody ze zatopených
sklepů, ale také osobní
ochranné pomůcky, pláštěnky, rukavice a další.
Kromě toho získala obec na
stejný účel dotaci 33 tis.Kč
od hasičského záchranného
sboru. Peníze posloužily na
nákup speciálních svítilen,
lan, vysílaček a dalšího vybavení.

I v letošním roce si budou
moci zájemci v obci zakoupit
vánoční stromky od rodiny
Kudrnových.
Prodej bude probíhat na
návsi u prodejny COOP, a to
v sobotu 14. prosince 2013
od 8 do 12 hodin.
Stromky bude dále možné
zakoupit přímo u Kudrnových
v ulici V Radešovkách. Kudrnovi můžete navštívit ve
všední dny vždy od 14 hodin
a o sobotách a nedělích po
celý den.
V nabídce jsou letos borovice
v ceně kus za 180 Kč a smrk
za cenu 150 Kč / kus.
Na výběr bude z celé řady
velikostí.

kostele sv. Havla uskuteční
adventní sborový koncert
žáků základní umělecké
školy. Koncert povedou ředitel školy pan Anton Masnica
a pan Ctirad Sedláček.
Od pondělí 9. prosince bude
na obecním úřadě ke zhlédnutí již třetí ročník úspěšné
výstavy Poříčské děti Vám
přejí veselé Vánoce a šťastný
nový rok. Na osmdesát originálních vánočních přání
kreslí a malují žáci z obou
stupňů základní školy.
Poslední předvánoční akcí
bude v sobotu 21. prosince
od 17 hodin koncert vokálního kvarteta Agnatha v kostele sv. Havla. Zazní nejznámější české i světové koledy.
Těšíme se na setkání s Vámi!

ADVENTNÍ PROGRAM
SOBOTA 30.11.2013
16,30 hodin—18 hodin
Zabijačkové hody, adventní trhy
a rozsvěcení vánočního stromu
STŘEDA 5.12.2013, 17 hodin
Mikuláš s čerty a anděly
SOBOTA 7.12.2013, 13 hodin
Vítání občánků
NEDĚLE 8.12.2013, 17 hodin
Sborový koncert v kostele sv.
Havla
PONDĚLÍ 9.12.2013
Výstava dětských pohlednice
na OÚ
SOBOTA 21.12.2013, 17 hodin
Adventní koncert v kostele
sv.Havla

Lampionový průvod se opět povedl
V pondělí dne 4.11.2013 se
od 17 hodin uskutečnil lampionový průvod na Homolce.
Počasí nám přálo. Na startu
děti přivítala Bílá paní, která
rozdávala svítící tyčinky.
Dětem kromě lampionů na
cestu svítila světýlka, která
vyrobily šikovné maminky
z Poříčí, hlavně maminka
Slávka, ta se vyřádila.
K průvodu dětem hrála hudba, nechyběly ani pohádkové
postavy - Bílá paní, vlk, vodník, čarodějnice, dýně, duch,
čert, sněhová královna a
kuchtík.
Po cestě děti odpovídaly na
otázky. Schválně, zkuste si
na některé otázky odpovědět
také.
VLK: „Jaká znáš lesní zvířát-

ka?“ VODNÍK: „Jaké znáš
květiny?“ DÝNĚ: „Jakou znáš
zeleninu? DUCH: „Víš, v jakém filmu hraji?“
ČERT: „Kdo je můj nadřízený
v pekle?“
Nakonec na děti čekal čertovský čaj a sladká odměna
v podobě perníčků.
Musíme
také
pochválit
všechny děti, které přišly v
krásných kostýmech a dotvořily tak strašidelnou atmosféru.
Doufám, že se Vám průvod
líbil, jen by to příště chtělo
víc pohádkových postaviček.
Děkujeme všem!
Autor: Renata Novotná
Za Fit Klub a Automotoklub

KONTAKTUJTE NÁS!
Vydává: Obec Poříčí nad Sázavou—Sázavská 57—Poříčí nad Sázavou 257 21, IČO 00232513
Ev.č. PZ E10739 / Tel. 317 779 415 / Fax. 317 779 104 / E-mail: poricinadsazavou@atlas.cz

Základní škola zahájila projekt zahraničních vzdělávacích cest pro děti
V rámci mezinárodní výměny
mládeže, které pravidelně
organizuje společnost Duha
Tangram, se žáci z 9. a
8. třídy naší školy zúčastnili
společného setkání dětí a
mládeže ve volnočasovém
centru M3 v Berlíně. Společnost Duha Tangram se zaměřuje na integraci dětí
z různých sociálních skupin
nebo s různým postižením do
společnosti, zejména v rámci
mezinárodních setkávání a
spolupráce. Její projekty jsou
částečně
financovány
z dotací Evropské unie.
Naši žáci se setkali se skupinou dětí ze sídliště bývalého
východního Berlína v jejich
místním centru, kde obyčejně tráví svůj volný čas po
škole hraním fotbálku a stolního tenisu. Centrum M3

pro děti také organizuje různé pravidelné akce, koncerty, diskotéky, přednášky a
semináře. Do centra mají
přístup i senioři a lidé
s postižením. Skupina mladých lidí, kteří vyšli z řad
bývalých dětských členů
centra, dostala od zástupce
ředitele pro pedagogickou
činnost za úkol postarat se o
naši skupinu.
Snažili se
připravit zajímavý program.
Německé a české děti se
společně zúčastnily několika
akcí např. bruslení na stadionu, prohlídky bývalého komunistického vězení, návštěvy
tureckého trhu, výroby triček
s motivem česko-německého
přátelství, návštěvy centra
Berlína a jeho turisticky nejatraktivnějších míst, přátelského setkání v dalším vol-

nočasovém centru, diskotéky
a grilování. Nejzajímavějšími
zážitky pro děti byly exkurze
do
známé televizní věže
v centru města ve večerním
programu Berlin by Night,
návštěva Památníku holocaustu a prohlídka moderního interaktivního muzea
filmu.
Společné setkávání mladých
lidí z různých zemí pomáhá
dětem v rozvoji multikulturní
tolerance. Setkají se s rozdíly
ve výchově dětí, v chování,
v přístupu ke vzdělávání,
trávení volného času atp.
V rámci mezipředmětových
vztahů mohli žáci během
pobytu kromě základních
jazykových dovedností zapojit i znalosti ze zeměpisu,
dějepisu
a
výchovy
k občanství. Získané po-

znatky a zkušenosti z pobytu
v jiné zemi a s lidmi jiného
národa slouží dětem převážně k tomu, aby si vážily svého zázemí a bezpečí domova, své školy, své země a
tradic.
Naše děti dokázaly obstát
v první společné zkoušce
mezinárodní výměny mládeže. Výborně reprezentovaly
školu během všech akcí i ve
svém volnu. Kolektiv žáků a
učitelů spolupracoval na
jedničku.
Celá akce byla finančně
podpořena SRPDŠ při Základní škole a mateřské
škole Poříčí nad Sázavou.
Autor: Mgr. Ema Gallová

Foto: Žáci poříčské základní školy při prohlídce Berlína

Sportovní úspěchy školních dětí
Velikého sportovního úspěchu dosáhlo dívčí družstvo ze
II. stupně poříčské základní
školy na plaveckých závodech „O pohár města Benešov“. Plavecký přebor se
uskutečnil dne 31.10.2013
v krytém plaveckém bazénu
v Benešově. Konkurence
byla opravdu veliká, ze třinácti okresních škol přijelo
134 závodníků. Klára Krčilová (8.třída) obsadila 1. místo
v kategorii 50 m kraul, Johana Voldřichová (7.třída) obsadila 1. místo v kategorii
25 m kraul, Alexandra Marinovová (6.třída) obsadila
2. místo v kategorii 50 m
prsa a Marieta Grešová
(8.třída) obsadila 4. místo

v kategorii 25 m prsa. Naše
čtyřčlenné dívčí družstvo
také vybojovalo ve štafetovém závodě libovolnou plaveckou technikou krásné 3.
místo. Děvčatům gratulujeme, děkujeme za skvělou
reprezentaci školy a obce a
přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Ještě v
tomto roce nás čekají 2 sportovní turnaje. 26. 11. se
zúčastní chlapci z 8. a 9.
třídy turnaje v sálové kopané. 3.12. pojede tým složený
z 6. a 7. třídy na florbalový
turnaj Orion florbal cup v
Benešově. Držíme palce a
přejeme hodně štěstí a žádné zranění.
Autor: Mgr. Jiří Frantl

Foto: Vítězné plavecké družstvo žákyň poříčské základní školy

Podzim v mateřské škole

Foto: Školkové děti na vláčkovém výletě v Benešově

Nový školní rok jsme začali v
zase o něco vylepšené mateřské škole. V průběhu
prázdnin byly zrekonstruovány dětské toalety a umývárny
v přízemí budovy. Od září už
tak mají všechny děti vhodné
podmínky pro každodenní
čištění zoubků po obědě.
Naše mateřská škola se
zapojila do projektu Nechci
kazy, v rámci kterého měli
rodiče možnost zúčastnit se
přednášky o dentální hygieně.
Užili jsme si projížďku Ekovláčkem na Konopiště, navštívili jsme divadelní představení Ferda Mravenec v
Kamenici, ve školce jsme
přivítali Vandu a Standu s

programem Školní mléko,
přilétl k nám i skřivánek
Oskárek se spoustou písniček. S rodiči jsme zažili moc
povedené Bramborové odpoledne, jehož součástí bylo
společné tvořivé vyrábění a
také ochutnávka bramborových dobrot, které nám připravily maminky.
O podzimu jsme se dozvěděli
spoustu věcí a poznávali
jsme ho všemi smysly.
Podzim sice ještě nekončí,
ale už nyní se ve školce začínají dít pekelné věci a my se
společně začínáme pomalu
těšit na advent a na Vánoce.
Autor: Bc. Martina Vojtíšková

Halloween ve škole a příprava adventu
Někteří správně tuší, že loupat perníček není žádná
legrace. Dost z nás ví, že
loupat stromovou kůru a
dlabat dýni je pořádná dřina.
Již tradičně jsme ve školní
družině vítali letošní podzim
vyráběním. Vše proběhlo s
velikým nadšením všech zúčastněných.
Hromady nasbíraných větví,
kytiček, dýní i kůry zmizely
pod rukama dětských umělců

a proměnily se v krásné
podzimní dekorace zdobící
nejeden stůl, dům či zahradu. Tímto však podzimní
radovánky nekončily. Ve
škole si všichni hrajeme rádi,
a proto jsme se těšili na den
v maskách, pořádaný na
oslavu anglosaského Halloweenu. Děti i učitelé se na
jeden den proměnili ve strašidla, čarodějnice, upíry,
kostlivce. Vše probíhalo v
maskách: ranní rozcvička u

diskotéky, dopolední předčítání strašidelných příběhů
vymyšlených 5. třídou, učení
i oběd. Podzimní rej byl zakončen soutěží o nejkrásnější vydlabanou dýni, kterou si
děti vytvořily ve třídách či s
rodiči doma. Rozsvícené
dýně krásně dotvářely podzimní atmosféru školních tříd
i chodeb.
Nyní se všichni těšíme na
předvánoční čas a pohodu.

Přípravy na advent jsou v
plném proudu. Výrobky určené na sváteční rozsvícení
stromku se hromadí ve skříních. Každá třída se snaží
něčím přispět. Moc se těšíme, že i vy se přijdete podívat a podpořit všechny účinkující svou účastí.
Autor: Tereza Durecová

Zbavovat se odpadu v přírodě se nevyplácí
Již více než rok jsou na území obce, všude tam, kde se
vyskytují černé skládky,
umísťovány speciální fotopasti.
Tato zařízení velikosti rozměrnější kalkulačky dokážou
pachatele vyfotit na vzdálenost až 25 metrů, a to i v
naprosté tmě. Z výsledného
snímku je patrný nejenom
přesný datum a čas, ale také
poznávací značka vozu, či
podoba osoby, která se přestupku dopouští.
Údaje z pastí jsou předávány
přímo Policii ČR a odboru
přestupků Městského úřadu
v Benešově. Za vytváření
černých skládek hrozí mnohatisícové pokuty, zbavovat
se tedy odpadu v přírodě se
opravdu nevyplácí.

Foto: Takto fotopast v říjnu na Homolce přistihla řidiče, který k rybníku skládal sutě

Možnost společenského vyžití
V roce 2012 firma ZMPLAST
s.r.o. zkolaudovala v naší
obci v Pyšelské ulici výrobní,
obchodně správní a školící
objekt. V tomto objektu vyrábí plastová okna a dveře.
Dále je zde prodejna spojovacího, montážního materiálu a příslušenství výplní otvorů a dalších výrobků.
V patře se nachází školící
středisko s občerstvením,
které nabízí příjemné posezení.
Nabídka školení a dalších
kulturních i společenských
akcí je průběžně prezentována letáky a na facebooko-

vém profilu „Kavárna Bondy“.
Každou sudou sobotu se zde
pořádá „Večerní posezení
s hudbou“ a každé pondělí
se na návštěvu dam těší klub
„Dáminec“, který nabízí možnost si sami vytvořit vlastní
výrobek, dozvědět se více o
různých ručních pracích nebo
si jen popovídat.
Firma ZMPLAST s.r.o. nabízí
k pronájmu prostory ke školení, rodinným oslavám,
sportovním a kulturním i
firemním akcím.
Autor: Petra Zemanová

Poděkování za pomoc
Obec v číslech

Poplatky 2013

V obci Poříčí nad Sázavou
žilo k 31.10.2013 trvale
celkem 1.168 obyvatel. Od
počátku roku se přitom narodilo 12 dětí a zemřelo
14 osob. K trvalému pobytu
se od ledna 2013 přihlásilo
69 obyvatel, 32 se jich z
obce odstěhovalo. Počet
nově přihlášených je o více
než 100 procent vyšší než v
roce 2012 (32). Celková
bilance za rok 2013 je tedy
kladná, obyvatel přibývá.

Místní poplatky na rok 2014
je možné hradit od 1. ledna
příštího roku, a to buď v
hotovosti na pokladně obecního úřadu, nebo bankovním
převodem či složenkou. Číslo
účtu je 320105389/0800,
jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. Přesnou
výši poplatku zjistíte před
koncem roku 2013 z úřední
desky, webu obce nebo od
pracovníků OÚ. Splatnost
poplatků je do 31.3.2014.

Za nezištnou pomoc a práci pro obec v roce 2013 děkujeme
zastupitelům a radním obce, manželům Knížkovým, rodině
Procházkových, manželům Šímovým a Marešovým, Ing. Aleně
Lopatkové a paní Jaroslavě Jeníčkové, manželům Kudrnovým,
panu páteru Janatovi, vedení a zaměstnancům základní a
mateřské školy, panu Vladislavu Marešovi, JUDr. Vychopeňovi
a Černeckému, společnostem Mars a Wrigley, poříčským hasičům, pí. Pilátové a Mgr. Řezníčkové, p.Sládkovi, pí.Kovářové,
pracovníkům České pošty, firmě Marius Pedersen, panu Miroslavu Brzybohatému, firmě AGRO a panu Martinu Gruberovi,
MUDr. Hvězdovi, MUDr. Jíšové, MUDr. Zelené a Mottlové a
zdravotním sestrám v poříčských ordinacích, rodině Cavarových z Poříčí, spol. VHS Benešov, firmě KEMPER, paní Králové,
manželům Neomillnerovým a všem nezištně pracujícím místním sdružením a mnohým dalším, kteří neváhají věnovat
mnohdy více, než vlastní volný čas na pomoc obci, ve které žijí.
Těšíme se na spolupráci s Vámi i v roce 2014!

