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POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Advent v Poříčí začíná v sobotu 1. prosince
Advent a Vánoce se nezadržitelně blíží a s nimi i bohatý
předvánoční kulturní program. Již v sobotu 1. prosince bude slavnostně rozsvícen vánoční strom na návsi.
Připraven bude horký čaj,
vánočka, živě zpívané koledy
v podání poříčských dětí a
živý betlém. S organizací
pomáhají dobrovolní hasiči a
občanské sdružení zdravotně
postižených. Akce začíná v
18 hodin.
O pouhé tři dny později, tedy
v úterý 4.12., bude na obecním úřadě otevřena výstava
dětských vánočních a novoročních pohlednic. Školní
děti budou letos na pohlednice kreslit a malovat například kostel sv. Petra, kamen-

ný most přes řeku, kovaný
kříž u řeky, budovu obecního
úřadu a další významné
stavby a památky v obci,
vždy v zimním motivu. Výstavu budete moci navštívit
každý všední den až do ledna 2013. Společně s obecním úřadem výstavu pořádá
základní škola.
Čerti s Mikulášem budou
obcí chodit již o den později,
ve středu 5. prosince. Stejně
jako v předchozích letech
tuto akci pro děti zajišťují
dobrovolní hasiči, které si
můžete domů objednat buď
v obchodě u Kučerů, na
obecním úřadě nebo telefonicky na čísle 777 068 702.
Na cestu se čerti, andělé a
Mikuláš vydají po setmění.

Rok 2012 v událostech
Od prosince roku 2011 až do
konce února 2012 probíhaly
stavební práce v mateřské
škole. Zbrusu nové oddělení
školky pojme 22 dětí a celková kapacita zařízení se tak
zvýšila na 78 dětí. Projekt
částkou 1,8 mil. Kč podpořilo
Ministerstvo financí ČR, na
vnitřní vybavení školky pak
částkou 200 tis.Kč přispěla
také firma Wrigley. Kromě
školky doznala výrazné modernizace také školní kuchyně. Díky novým strojům a
vybavení nyní kuchyně plní ty
nejpřísnější hygienické normy. Na její vybavení přispěla
částkou 150 tis.Kč obec
Mrač.
V létě bylo dokončeno napojení obecního vodovodu na

přivaděč Javorník (voda z
nádrže Želivka) přes firmu
Wrigley. Na projekt za cca
1 mil.Kč přispěla částkou
200 tis.Kč firma KEMPER.
Na jaře se odpočinková zóna
na návsi rozšířila o hřiště
(nejen) pro seniory. Zájemci
si zde mimo jiné mohou
zahrát hru pétangue.
V sobotu 16. června se konaly oslavy 660ti let od první
písemné zmínky o obci a 60ti
let existence budovy základní
školy. Zajímavé fotografie,
zachycující mimo jiné závěrečný šestiminutový ohňostroj si můžete od konce
listopadu prohlédnout na
výstavě na obecním úřadě.
Více uvnitř Zpravodaje.

Výstava fotografií

Poslední dva adventní víkendy před Vánoci budou v Poříčí patřit hudbě. V sobotu
15. prosince se v kostele
sv. Havla uskuteční jedinečný koncert žáků Základní
umělecké školy Čerčany.
Sborový koncert pod vedením pánů Masnici a Sedláčka začíná již v 17 hodin.
Vrchol předvánočního období
pak již posedmé obstará
svým adventním koncertem
týnecké vokální kvarteto
Agnatha. V sobotu 22. prosince v kostele sv. Havla od
18 hodin zazní v doprovodu
akustických kytar, flétny a
basy ty nejznámější české i
světové koledy. Vstupné
dobrovolné. Těšíme se na
setkání s Vámi!

Od 26. listopadu si na obecním úřadě můžete prohlédnout novou výstavu fotografií, sebraných v letošním roce
v rámci nesoutěžní přehlídky
amatérských fotografů Poříčský objektiv.
Mezi několika desítkami
jedinečných snímků naleznete jak fotografie historické,
dokumentující překotný vývoj, kterým Poříčí za uplynulých cca 100 let prošlo, tak
snímky aktuální, například z
letní neckiády, hasičské
soutěže nebo letních obecních oslav.
Výstava není časově omezena, navštívit jí je možné kterýkoliv všední den. Děkujeme
všem, kteří laskavě své fotografie poskytli!

Dar od obce Mrač

Prodej stromků

V letošním roce naše obec
dokončila i díky dotaci od
Ministerstva financí ČR a
pomoci společnosti Wrigley
projekt rozšíření mateřské
školy o jedno oddělení pro
22 dětí (celkem nyní školku
navštěvuje 78 dětí), modernizovat se podařilo také
školní kuchyni.
Do té byly pořízeny nové
stroje a zařízení pro zpracovávání a přípravu jídel tak,
aby byly splněny nejpřísnější
hygienické normy. Na modernizaci školní kuchyně se na
žádost rady obce Poříčí rozhodla finančně přispět také
obec Mrač, a to částkou
150 tisíc Kč. Za tuto podporu
obci Mrač a jejím zastupitelům děkujeme!

I v letošním roce si budou
moci zájemci v obci zakoupit
vánoční stromky od rodiny
Kudrnových.
Prodej bude probíhat na
návsi u prodejny Jednota v
pátek 14. prosince 2012 od
8 do 14 hodin a v sobotu
15. prosince 2012 od 8 do
12 hodin tamtéž.
Od 10. prosince až do
24. prosince pak bude možné stromky zakoupit také
přímo u Kudrnových v ulici
V Radešovkách č.p. 296,
vždy od 9 hodin ráno.
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.
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STRÁNKA 2

Obec v číslech
V obci Poříčí nad Sázavou
(včetně osady Hvozdec) žilo k
16. listopadu 2012 trvale
celkem 1.136 obyvatel.
Od počátku roku se přitom
narodilo 8 dětí a zemřelo
10 lidí. K trvalému pobytu se
do Poříčí od ledna 2012
přihlásilo 32 nových obyvatel, naopak 35 se jich z obce
odstěhovalo. Na rozdíl od
předchozích let je tedy letošní bilance záporná—počet
obyvatel se v letošním roce
snížil.
V celkem 80 domech žijí lidé,
kteří nejsou v Poříčí k trvalému pobytu hlášeni. Obec tím
ročně přichází až o statisíce
korun do rozpočtu.

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ

Úspěch školních dětí a odpoledne s dýněmi
Ve čtvrtek 11. října 2012 se
konala na Masarykově náměstí v Benešově ekologická
soutěž Odpadiáda. Jedná se
o odpadové soutěžení družstev základních škol města
Benešov a okolí.
Hlavní část s pěti disciplínami (test, třídící štafeta, recyklační křížovka, odpadové
pexeso, slalom s popelnicí) je
určena pro 10 žáků ze
3.-7. třídy.
Žáci ZŠ Poříčí nad Sázavou
byli nejlepší, získali 1. místo.
I tentokrát byla na programu
vedlejší - tvůrčí soutěž. Zatímco probíhala hlavní soutěž, vytvářeli 3 žáci z každé
školy „módní oblek“ z odpadů. Po uplynutí časového

limitu proběhla módní přehlídka. O bodové hodnocení
se postarala porota složená
ze zástupců Středočeského
kraje a společnosti EKOKOM.
Náš model získal velmi krásné 3. místo.
Této soutěže, ve které by
neobstáli mnozí dospělí, se
žáci naší školy účastní pravidelně a vždy přivezou do
Poříčí diplom a hodnotné
ceny.
To ale není ze školních událostí zdaleka vše. V hodinách
anglického jazyka ve 3. 5. třídě probíhal několikahodinový projekt s názvem
Halloween.
Žáci se při něm seznamovali

s tímto svátkem a celý projekt byl zakončen ve středu
31. října 2012.
Středeční dopoledne začalo
tvůrčí dílnou, kdy žáci ve
třídách vyráběli dekorace a
dlabali dýně do soutěže.
Poté se sešli všichni žáci
1. stupně v tělocvičně školy,
aby zvolili nejhezčí dýni.
Vítězným týmům byla předána odměna a masky se vydaly na průvod školou.
Více se o dění v základní a
mateřské škole dozvíte na
internetové adrese:
www.zsporicins.wz.cz
Autor: Jaroslava Škvorová

Semafor u OÚ

Foto: Děkujeme paní Havelkové a paní Jenšíkové za úklid a úpravu schodů na hřbitově!

Rok 2012: dokončení ze strany 1
V červenci uspořádal FIT
Klub za asistence dobrovolných hasičů první poříčskou
neckiádu. Zúčastnilo se jí pět
plavidel a desítky diváků.
Fotografie z neckiády jsou k
vidění na výstavě na obecním úřadě.
V polovině letních prázdnin
se na Homolce za mnoha
tisícové návštěvy konalo
mistrovství Evropy v autokrosu. Dvoudenní podnik, který
se po mnoha letech do Poříčí
vrátil, je pro zdejší automotoklub odměnou a vyznamenáním za dobrou práci.
Na konci léta byla vyměněna
okna v polovině nájemních

bytů v obecním domě v Bálkovické ulici. Druhá polovina
se dočká v následujícím
roce.
Dále pokračuje příprava
projektů zvyšování dopravní
bezpečnosti v obci. Do konce
roku přibudou zpomalovací
prvky před školou v Potoční
ulici, Školní ulici, semafor u
obecního úřadu a zpomalovací prvek v ulici Pod Lutovem (směrem od Hvozdce).
V přípravě jsou ulice V Koutech, Benešovská a chodníky
a přechody na návsi. Všechny projekty si můžete prohlédnout na obecním úřadě
kterýkoliv všední den.

Ještě do konce tohoto roku,
nejpozději počátkem roku
příštího, bude v Čerčanské
ulici u obecního úřadu instalován semafor s radarem.
Auta a kamiony přijíždějící od
Čerčan tak budou muset
dodržovat nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h. Nejenom, že je v opačném případě zastaví semafor, ale zaznamená je i kamera. Údaje
z ní bude využívat Policie ČR.
Stejný semafor by pak měl v
dohledné době být také v
Benešovské ulici na příjezdu
od Mrače (pod hřbitovem) a
u mostu přes řeku ve směru
od Městečka.

Poděkování za pomoc
Za nezištnou pomoc a práci
pro obec v roce 2012 děkujeme zastupitelům a radním
obce, manželům Knížkovým,
rodině Procházkových, manželům Šímovým a Marešovým, Ing. Aleně Dlouhé 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,

obci Mrač, 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, 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 2013!
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Vystoupení prvňáčků
Začal nový školní rok a my tu
máme nové žáčky. Letos jich
do první třídy nastoupilo 32.
Zvykáme si na nový režim,
navzájem se poznáváme.
Sešla se veliká parta báječných holčiček a kluků, tak
jsem společně s paní učitelkou Kotkovou zkusila něco,
co jsem ještě nikdy neudělala - po čtrnácti dnech ve
škole jsme pozvaly rodiče do
školní družiny, aby shlédli
přichystané vystoupení. Děti
předvedly společný tanec,
písničku, přednesly dvě říkanky a při krátkých pohádkách se bavili dospělí i děti.
Autor: Jaroslava Škvorová
Foto: Vystoupení prvňáčků pro rodiče v základní škole

Hasiči pátrají po své minulosti
Ač současní hasiči působí v
obci od roku 2007, jejich
historie se začala psát dávno před tím. V roce 1884 na
místní školu nastoupil mladý
učitel František Poloprudský,
který s sebou z Prahy přinesl
nejen své vzdělání, ale také
nadšení pro dva nové životní
trendy - dobrovolné hasiče a
Sokol.
Poříčtí občané se
nadchli zejména pro myšlenku hasičství, a tak 31. května 1885 vzniká jeden z nejstarších sborů na okrese
Benešov. Sbor to byl velice
činný a úspěšný, zejména
kvůli cvičiteli Poloprudskému, který svou působnost

rozšířil i mimo obec a pomohl vzniknout desítkám
dalším sborům a stal se
váženým župním starostou.
Nemilosrdný zub času, a
také pozdější představitelé
hasičství, se však zasloužili o
jeho zapomenutí a ztrátu
většiny dokumentů a fotografií. Stejný osud později čekal
i jeho milovaný sbor, když byl
v roce 1995 zrušen. Ten se
však po dlouhých dvanácti
letech pokouší navrátit na
místo, které si naši předchůdci vydobyli. A stejně tak
se do podvědomí snažíme
vrátit i našeho zakladatele. V
příštím roce uběhne 150 let

Poříčí mezi nejlepšími
Na konci roku 2011 se spojila sdružení FIT Klub, Automotoklub, dobrovolní hasiči,
zdravotně postižení, obecní
úřad a základní škola a vytvořili společně pracovní
skupinu místní Agendy 21.
Ta si klade za cíl prohloubit
spolupráci mezi těmito organizacemi a zapojit do života v
obci širší veřejnost.
Jen v letošním roce sdružení
společně uspořádala jedenáct sportovních a kulturních
akcí (například oslavy 660ti
let od první písemné zmínky
o obci, cyklistické závody,
neckiádu, zdobení velikonoční lípy a další) a dalších

sedm se ještě uskuteční do
konce roku. Kromě toho byla
na základě námětů a návrhů
členů těchto spolků na návsi
vybudována odpočinková
zóna (nejen) pro seniory.
O tom, že se spolupráce daří,
svědčí i fakt, že v letošním
roce postoupila naše obec v
rámci místní Agendy 21 mezi
30 nejúspěšnějších v celé
republice v dané kategorii.
Poříčí nad Sázavou je tak
nyní ve společnosti takových
měst, jakými jsou například
Sázava, Třeboň, Praha—Troja
a další. Členům všech uvedených sdružení a spolků děkujeme za jejich práci!

Prezidentské volby

od jeho narození, následující
rok 90 let od jeho úmrtí a v
roce 2015 oslavíme již
130 let existence sboru.
Proto se obracím na vás,
poříčské občany a bývalé
hasiče, zda nemáte ve svých
rodinných archívech uloženy
fotografie, či dokumenty z
minulosti hasičů a poskytli
byste nám je ke kopii a vytvoření tak nového archivu sboru, jelikož o všechny staré
dokumenty včetně kronik
jsme přišli. Za vaší pomoc
předem velice děkuji.
Autorka: Monika Bajerová
Tel.: 604 283 719

Vůbec první přímá volba
prezidenta České republiky
se uskuteční v prvním kole v
pátek 11. ledna a v sobotu
12. ledna 2013. V případě,
že v prvním kole nebude
žádný z kandidátů zvolen,
uskuteční se druhé kolo za
14 dní, tedy v pátek 25. a
sobotu 26. ledna 2013.
Volební místnost bude tradičně v prvním patře obecního
úřadu. Volební lístky budou
do domácností distribuovány
počátkem roku 2013, nejpozději 3 dny před konáním
voleb. O donášku volební
urny do domácnosti můžete
požádat na č. 317 779 415.

Pozor na přejezdu

Projekty pro školu

Na základě ustanovení Městského úřadu v Benešově
upozorňujeme, že od pátku
30. listopadu od 9 hodin do
středy 5. prosince 2012 do
14 hodin bude z důvodu
opravy zabezpečovacího
zařízení na vlakové trati Čerčany—Vrané nad Vltavou—
Praha mimo provoz zařízení
na železničním přejezdu na
návsi v Poříčí nad Sázavou a
dále také na přejezdu v Brodcích (Týnec nad Sázavou).
Železniční přejezdy budou
označeny náhradním dopravním značením. V uvedenou
dobu dbejte na přejezdech
zvýšené opatrnosti!

V letošním roce se podařilo
vypracovat podklady a projektové dokumentace, podle
kterých bude v budoucnu
možné kompletně vyměnit
střešní krytinu na budově
základní školy a také dostavět dvě nové moderní třídy a
kabinet učitele v podkroví
školy.
Zatímco střešní krytinu je
třeba vyměnit z důvodu špatného stavu stávající střechy,
nové třídy by měly umožnit
dělení tříd například při výuce cizích jazyků, uměleckých
předmětů apod. Rada obce
již podala žádosti o dotaci na
Ministerstvo financí ČR.

STRÁNKA 4

Varování občanům
V Poříčí i v okolních městech
a obcích se stále častěji
vyskytují podvodníci obcházející domácnosti a nabízející
rádoby výhodné služby
(levnější plyn, elektřina,
půjčky, výkup zlata, prodej
zboží). Až po podpisu smlouvy pak zákazník většinou
zjistí, že je pro něj služba
značně nevýhodná.
Ve spolupráci s Policií ČR
občany důrazně varujeme,
aby si do domácností nepouštěli cizí osoby a nepodepisovali žádné smlouvy, se
kterými se předem pečlivě
neseznámí. V případě podezření volejte ihned policii na
lince 158, nebo obecní úřad
na tel. 317779415.

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ

Poradna a pomoc občanům v nouzi
V dnešní obtížné době se
stále více lidí dostává do
finanční i osobní tísně. Tyto
situace pak často končí ztrátou osobního majetku, bydlení a nezřídka také rozpadem
rodiny. Odborná pomoc je
přitom často dostupná zdarma.
Finanční obtíže pomáhá
spotřebitelům zdarma řešit
například Poradna při finanční tísni o.p.s. na telefonním
čísle 800 722 722 (každé
pondělí od 8.30 h do 12 h a
od 13 h do 17.30). Odborníci
poradí mimo jiné v případě,
že se chystáte zadlužit
(přijmout půjčku apod.), ale i
v situacích, kdy máte problémy se splácením půjček již

přijatých, například z důvodu
dlouhodobé nemoci, ztráty
zaměstnání, po rozvodu
apod.
Kromě odborného posouzení
vaší situace se vám dostane
také rad jak postupovat při
jednání s věřiteli, případně
přímo exekutory.
V případě, že se rozhodnete
Poradnu při finanční tísni
kontaktovat, mějte připravený přehled svých závazků,
výši splátek, příjmů a další
důležité informace.
Běžná telefonní linka (každý
den) je pak 222 922 240,
poradnu můžete navštívit i
osobně na adrese Americká
22, Praha 2.

Kam se obrátit
Pro vaši potřebu uvádíme
přehled nejdůležitějších
telefonních čísel, která se
mohou hodit v každodenních
situacích:
Policie ČR, služebna Čerčany
974 871 720
Poruchy elektřiny, ČEZ
840 850 860
Poruchy vodovodu a kanalizace, spol. VHS Benešov
317 721 866
Obecní úřad Poříčí n.S.
317 779 415
Poradna při finanční tísni
800 722 722 (pondělí) a
222 922 240

