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 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Podle Vašich ohlasů budí poslední dobou největší zájem osud poříčské Jednoty a naše snaha
přesvědčit okolní obce, aby se podílely na ﬁnancování provozu základní školy. V současné době
totiž Poříčí na školní docházku dětí z Mrače,
Nespek a dalších obcí doplácí statisíce korun
ročně. Oběma tématům se v tomto vydání
věnujeme.
Jak jste si jistě všimli, proměnou prošel i náš
zpravodaj. V této podobě Vám ho budeme
přinášet 4x ročně, nepřijdete ale ani o menší dvoustránková vydání, která budou hlavní
barevný časopis doplňovat.
Vaše časté dotazy a podněty jsou pro nás
pozitivním důkazem Vašeho zájmu o obecní
záležitosti. Za ten Vám děkuji a přeji Vám příjemné a hezké léto!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 Co nás čeká
v nejbližší době?
Jako každý rok během posledních let
se bude v obci od 1. července budovat.
Společnost VHS Benešov během prázdnin
prodlouží vodovodní řad z ulice Na Hrázi
do ulic Na Kopečku a K Zádušnímu a čerpadly vystrojí tlakovou stanici v ulici U Vrby.
Obecní voda tak poteče i obyvatelům v této
výše položené části obce.
Ve středu 1. července začíná nezbytná
oprava silnice v ulici Protivínské. Tato akce
potrvá několik týdnů a skončí v druhé
polovině léta.
V sobotu 11. července se uskuteční další
ročník úspěšné neckiády. Start bude pod
obecním úřadem a cíl V Koutech pod ordinací MVDr. Lázničky. Pořádá FIT Klub Poříčí
a dobrovolní hasiči. Poslední červencový víkendu bude patřit motosportu – na Homolce
se pojede mistrovství zóny střední Evropy
v autokrosu.
Co byste chtěli v obci zlepšit? Dejte nám
vědět!

 Obchod Jednota: jaká je budoucnost obchodu?
Palčivým problémem je pro mnoho místních obyvatel nízká kvalita služeb poskytovaných poříčskou
prodejnou Jednota.
Již na jaře loňského roku jsme se proto obrátili na vedení obchodní sítě s žádostí o odprodej
budovy do majetku obce. Obec by zanedbaný objekt zrekonstruovala a vybrala nájemce, který
by v pravé části budovy provozoval obchod s potravinami ke spokojenosti místních obyvatel.
V levé části by se otevřely společenské prostory pro setkávání místních spolků, výstavy či koncerty.
Koupi budovy schválilo i zastupitelstvo obce v březnu letošního roku, Jednota ale navzdory
předchozí dohodě od prodeje před podpisem smlouvy ustoupila a prodejnu nadále provozuje
se svými zaměstnanci. V červnu se zasedání rady obce zúčastnil předseda družstva pan
JUDr. Stanislav Vytejček, který prodej budovy obci podmínil tím, že i po rekonstrukci objektu
by prodejnu provozovala Jednota. Nízkou kvalitu poskytovaných služeb pan předseda přiznal,
nepředložil ale žádný plán na zlepšení.
O koupi budovy a zajištění kvalitních služeb přesto nadále usilujeme a s družstvem jednáme.
V úterý 23. června se navíc v Pavlíkově ulici u Kučerů otevřel nový obchod s potravinami. Čerstvé
pečivo, zeleninu, ovoce a další zboží si tam můžete zakoupit denně od 7 do 18 hodin, a to včetně
sobot a nedělí.
Jakou máte s místní prodejnou zkušenost? Podělte se s námi, Váš podnět budeme s vedením
podniku řešit!

 Podařilo se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V dubnu byly podány žádosti o dotaci na stavbu vodovodu v ulici Na Hrázi a K Zádušnímu
a na úroky z úvěru na tělocvičnu.
V květnu obec požádala oﬁciálně Českou obec sokolskou o prodej chátrající a nevyužívané
sokolovny.
V ulici V Radešovkách nad svahem doplnili zámečníci zábradlí.
Podařilo se opravit patku lávky přes potok ve Školní ulici, kterou podemlela voda.
Na hřbitově u památníku Rudoarmějců byl rozbitý schod nahrazen pěšinkou a přibylo i zábradlí.
Upravilo se místo s kontejnery v ulici Na Cihelně a nové kontejnery jsou v ulici U Vrby.
Pracovníci obce vysekali a vyčistili historický hřbitov u kostela sv. Petra.
Od Hvozdce se začaly opravovat díry v silnicích.
Rada obce zakázala v Poříčí podomní prodej. Pochybní prodejci energií apod. se vystavují
pokutě!
Díky dohodě s Lesy ČR se podaří uklidit ohromnou černou skládku v lese na Svárově.
Obec podpořila částkou 15 tis.Kč opravu schodů u kostela sv. Havla.
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DUBEN - KVĚTEN
VE FOTOGRAFII

 Dne 27. dubna uspořádal FIT Klub
v tělocvičně základní školy další úspěšné
RETRO cvičení. Přítomní si vyzkoušeli
cvičení na hrazdě, na kruzích i skok přes kozu.
 Ve čtvrtek 30. dubna navázali dobrovolní
hasiči na pozapomenutou tradici a postavili
na návsi májku, kterou předtím pentlemi
ozdobily svobodné slečny a především děti.
Poté se mladí i staří přesunuli na kopec
nad obcí, kde po setmění vzplála hranice
s čarodějnicí.
 Ranní rozcvičku pak hasičům obstarali
vandalové, kteří májku přes noc porazili
a poničili i park a hřiště. Hasiči ji ještě před
rozedněním znovu postavili. Schválně,
poznali jste, že je o metr kratší?
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Desítky dalších fotograﬁí z akcí
pořádaných v obci naleznete
na veřejném facebookovém
proﬁlu obce:
Obec Poříčí nad Sázavou
(Komunita)
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 VV pondělí 4. května navštívila základní
školu nová ředitelka ﬁrmy Wrigley v České
republice, paní Suzanne Lake. Paní ředitelka
si prohlédla celou školu a seznámila se
s dětmi i učiteli.
 V sobotu 9. května na Homolce startoval
již 8. ročník cyklistického závodu horských
kol Bike Trans Poříčí, aneb o pravý Žižkův
kalich. Soutěžilo se na tratích 42 km a 21 km
a nechyběli ani opravdoví husité. Letos se
zúčastnilo téměř 70 závodníků.
 Ve stejný den vyjely děti z naší školy
do Prahy na zápas hokejového mistrovství
světa Rakousko—Lotyšsko.
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 Základní škola: kdo zaplatí provoz?
Do poříčské základní školy chodí 242 dětí, z toho 54 z Mrače a 59 z Nespek.
Dvacet dětí dochází z jiných obcí a z Poříčí je tedy pouze 109 dětí, méně
než polovina. Roční provoz zařízení stojí naši obec přes 3 mil.Kč, a přestože ostatní obce měly až do roku 2012 povinnost ﬁnančně se na provozu
podílet, od roku 2013 již tuto povinnost nemají a veškeré náklady hradí
zřizovatel, tedy obec Poříčí nad Sázavou. Stát sice tvrdí, že obce, které
mají vlastní školu, jsou oproti ostatním zvýhodněny a získávají z daní více
peněz, spolehlivě prokázat se to ale zatím nepodařilo. Obec Poříčí tedy
školní docházku dětí z ostatních obcí dotuje ze svého rozpočtu v řádech
statisíců korun ročně. Tyto peníze by přitom mohly sloužit např. na opravy
silnic, výstavbu chodníků a další projekty.
Naše obec se proto již v loňském roce obrátila na Mrač a Nespeky s žádostí
o solidární spoluﬁnancování provozu školy.
V únoru letošního roku se na obecním úřadě uskutečnila schůzka starostů,
v květnu jsme o problému formou otevřeného dopisu informovali i mračskou veřejnost a s rodiči mračských dětí se setkali osobně, abychom
zodpověděli jejich případné dotazy.
Najít společné řešení a zajistit dlouhodobě udržitelné ﬁnancování provozu
školy je nesmírně důležité proto, aby i v budoucnu mohly do školy chodit
děti ze všech blízkých obcí tak, jak tomu bylo doposud, a provoz školy
nebylo nutné omezovat.
Naše obec dále jedná s ministerstvem ﬁnancí i okolními obcemi a věříme, že
se společné řešení podaří nalézt. Naposledy na veřejném jednání v květnu
mračští zastupitelé přislíbili hradit minimálně rozdíl mezi prostředky, které
má naší obci poskytovat stát, a skutečnými provozními náklady na jednoho
žáka. Tento závěr považujeme za velice pozitivní.
Zajímá vás více? Přečtete si otevřený dopis pro mračské rodiče na naší
úřední desce a internetových stránkách!

 Nové kontejnery
Skvělá zpráva pro všechny, kdo rádi třídí—od
dubna jsou po obci rozmístěny nové hnědé
kontejnery na bioodpad!
Do nádob můžete ukládat např. trávu, listí, větve,
shnilé ovoce a zeleninu či zbytky z domácností
(nikoliv maso a kosti). Co přesně do kontejneru
patří a co nikoliv, zjistíte z polepek umístěných
přímo na kontejnerech.
Na návsi za prodejnou Jednota a v ulici Na Cihelně
jsou navíc nové barevné popelnice na kovy (plechovky od zavařenin, rybiček apod.) a oleje.
Našli jste někde nepořádek nebo černou skládku?
Pište na obec:
poricinadsazavou@atlas.cz

 Svědkové nehody
V srpnu 1956 došlo na silnici mezi Poříčím nad
Sázavou a Benešovem u Tužinky k motocyklové
nehodě.
Jedním z postižených byl tehdy i pan Vladimír
Simandl z Trhového Štěpánova.
Havarovaný motocykl s účastníky nehody
našli údajně občané z Poříčí nad Sázavou, kteří
okamžitě zavolali pomoc a zajistili tak odvoz
postižených do benešovské nemocnice.
Po letech rodina pana Simandla po těchto
zachráncích pátrá. Znáte je? Byli jste u nehody
Vy?
Přihlaste se na místním obecním úřadě, předáme
Vám kontakt na rodinu!

 Konec školního roku
 Ztrácíte televizní signál?
V květnu letošního roku byl v Poříčí nad
Sázavou na budově řeznictví (Čerčanská
ulice) spuštěn vysílač šířící signál rychlého
mobilního internetu. Tento vysílač ale může
v některých případech rušit příjem pozemního televizního vysílání. Rušení mohou
diváci zaznamenat tak, že na jejich televizních přijímačích dochází k zamrzávání obrazu
nebo rozpadu obrazu na kostičky. Může dojít
i k úplné ztrátě obrazu nebo zvuku. Tento problém někdy postihuje jen některé programy,
jindy všechny.
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Pokud jste i Vy od května letošního roku
zaznamenali zhoršení televizního signálu,
nijak s anténou ani přijímačem nemanipulujte, ale do pěti dnů od vydání tohoto
Zpravodaje zavolejte na tel. 607 102 210
(pan Varvařovský) nebo napište na e-mail
milan.skarka@rsk.cz. Firma ověří, zda je
problém skutečně způsoben místním vysílačem. Pokud ano, opravu pro Vás provede
ZDARMA.

Školní rok v poříčské základní a mateřské škole
letos skončil již v pátek 26. června. Slavnostní zakončení školního roku se pro děti, personál školy a rodiče uskutečnilo v tělocvičně
základní školy. Děti byly při slavnostním ceremoniálu oceněny za úspěchy v talentových a
předmětových soutěžích. Kromě toho se se
spolužáky a učiteli rozloučili žáci deváté třídy,
kteří odcházejí na střední školy. Přivítáni byli
naopak prvňáčci, pro které se od září otevřou
dokonce 2 třídy. Mateřská škola bude fungovat
ještě prvních 14 dní v červenci. Příští školní rok
začíná v úterý 1. září. Více se o provozu školy
dozvíte na internetových stránkách školy www.
zsporicins.cz.
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