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Poříčský zpravodaj
Poříčská školka se již těší na 22 nových dětí!
Díky dotaci od Ministerstva
financí ČR se po několika
letech příprav podařilo modernizovat mateřskou školu
a rozšířit jí o celé jedno oddělení pro dalších 22 dětí. Celková kapacita zařízení tak
vzrostla z původních 56 na
78 dětí. Na projektu se kromě ministerstva financí podílela také společnost Wrigley,
která přispěla částkou
200 tisíc korun na vnitřní
vybavení nové třídy. Její zaměstnanci také osobně pomáhali s výmalbou a zařízením vnitřních prostor.
Ministerstvu financí ČR,
společnosti Wrigley a všem,
kteří se na stavbě podíleli,
srdečně děkujeme!
Více na straně 2.
Foto: S instalací nábytku a výmalbou nového oddělení pomáhali pracovníci firmy Wrigley

Rok oslav: 660 a 60 let
V letošním roce si Poříčí
připomene výročí 660 let od
první písemné zmínky o obci
a zároveň 60 let existence
základní školy.
U příležitosti obou kulatých
výročí připravují místní zájmové spolky, sdružené v
místní Agendě 21, bohatý
kulturní program, který naleznete jako přílohu v tomto
vydání.
Onou první písemnou zmínkou, kterou nalezl místní
historik a farní kronikář pan
Vladislav Mareš, je záznam z
roku 1352 v Registru papežských desátků o tom, že
„poříčský farář zaplatil
42 grošů.“ Historie obce ale
samozřejmě sahá o několik
století dále, o čemž svědčí

oba románské kostely i další
archeologické nálezy.
Hlavním bodem oslav bude v
sobotu 16. června den otevřených dveří v základní a
mateřské škole. Připraveny
budou výstavy, staré fotografie, k nahlédnutí budou školní kroniky i mnoho let staré
práce absolventů školy.
Odpoledne pak bude na
návsi vystavena hasičská
technika, pro děti budou
připraveny hry a soutěže,
Duhová kulička nachystá po
obci Pohádkové odpoledne,
chybět nebude hudba a občerstvení. Vrcholem oslav
pak bude ve 22 hodin ohňostroj.
Více se dozvíte na straně 2 a
z přiloženého programu.

Poplatky 2012

Voda pro Poříčí

Od 1. ledna je možné hradit
místní poplatky na rok 2012.
Výše místních poplatků se od
minulého roku nijak nezměnila, každá v obci trvale hlášená osoba tak zaplatí
500 Kč za likvidaci komunálního odpadu (lidé, kteří dosáhli 70 let nejpozději
31.12. předchozího roku
platí polovic), za rekreační
objekt se platí 500 Kč.
Místní poplatek za prvního
psa činí 120 Kč, za každého
dalšího 240 Kč. Nádoba na
bioodpad o objemu 120 l
stojí na rok 1.106 Kč, větší
nádoba na 240 l pak
1.323 Kč. Poplatky hraďte
do 31.3.2012 na pokladně
OÚ, nebo převodem na účet
obce 320105389/0800.

Od prvního prosince 2011
probíhají práce na připojení
obecního vodovodu na přivaděč Javorník, který vodou ze
Želivky zásobuje řadu obcí a
měst, včetně Benešova.
Do obce se voda dostane
přes přípojku firmy Wrigley,
ve vodovodním řadu se pak
bude mísit s vodou z obecní
studny. Výsledkem bude
vyšší kvalita pitné vody, ale
také jistota záložního zdroje
pro případ poruchy nebo
sucha.
Od společnosti KEMPER
získala obec v letošním roce
dar ve výši 200.000 Kč,
který použije na realizaci
uvedeného propoje. Práce
budou dokončeny na přelomu dubna a května.
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Poříčské slavnosti 2012
Kromě oslav 16. června si
ale místní zájmová sdružení přichystala i celou řadu
dalších akcí.
Na následující straně tohoto Zpravodaje se například
dočtete o zdobení lípy
velikonočními vajíčky (OS
zdravotně postižených),
cyklistickém závodě horských kol nebo taktickém
zimním cvičení hasičů
(SDH Poříčí).
V červnu Duhová kulička
uspořádá tradiční dětský
den, na červenec si FIT
Klub připravil novinku—
závody na neckách a dalších plavidlech vlastní
výroby na řece Sázavě.

Na konci července Automotoklub Poříčí zorganizuje mistrovství zóny střední
Evropy v autokrosu.
Na volnočasové aktivity
bude bohatý i podzim a
zima. Chybět nebude drakiáda (SDH Poříčí), lampionový průvod (FIT Klub),
výstava dětských novoročenek na obecním úřadě
(základní škola), ani předvánoční koncerty. Kromě
každoročního adventního
koncertu vokálního kvarteta Agnatha to letos bude i
koncert dětí místních škol,
který se uskuteční 15.12.
Více se dozvíte z přiloženého programu!

Dobré zprávy pro Posázaví: ne betonárně i D3
Areál betonárny, alespoň v
blízké budoucnosti, v Mrači stát nebude.
Po vlně odporu ze strany
veřejnosti, okolních obcí, i
nesouhlasu krajské hygieny, vydal Krajský úřad
Středočeského kraje, jako
nadřízený orgán, k příslušné změně mračského
územního plánu nesouhlasné stanovisko. Otevřeným dopisem adresovaným mračským zastupitelům pak od svého záměru
odstoupila i firma PRESBETON.
Všem, kteří se na připomínkování záměru a snaze
o ochranu krajiny v Posázaví podíleli, děkujeme!

Obdobně pozitivní zpráva
přišla počátkem února
letošního roku také z Ministerstva životního prostředí ČR, které jako poslední z dotčených orgánů
vydalo souhlasné stanovisko se stavbou dálnice D3
v západní variantě, která
se, na rozdíl od varianty
východní, naší obci zdaleka vyhýbá.
Dálnice D3 by tak v budoucnu měla vést přes
Jílové u Prahy dále na jih
Čech.
Východní varianta by vedla
přímo přes naši obec podél stávající silnice I/3.
Objízdné trasy by pak procházely středem Poříčí.

Nové oddělení mateřské školy
V rámci stavebních prací
byl ke stávající budově
školky přistavěn samostatný vchod se šatnou, v
prvním patře byl pak jeden
ze dvou bytů upraven na
nové oddělení.
Jeho největší část tvoří
denní herní místnost a
část, kde se budou děti
stravovat a pracovat u
stolečků. V novém oddělení nechybí sociální zařízení
pro děti, kabinet učitele,
ani výdejna a přípravna
jídel.

V přízemí školky byla pak
výrazně zvětšena a modernizována kuchyňka s výdejnou jídel, do prvního
patra byl vystavěn dopravní výtah a upravena byla i
sprcha a příruční sklad.
Pokud si budete chtít nové
oddělení mateřské školy
osobně prohlédnout, jste
srdečně zváni na den
otevřených dveří, který se
uskuteční ve středu 11.4.
od 14 do 16 hodin. Děkujeme všem, kteří se na
projektu podíleli!

Odpočinková zóna pro seniory
Od roku 2008 je na návsi
dětské hřiště pro naše
nejmenší, které v hlavní
sezóně navštěvují desítky
dětí s rodiči denně.
Co naopak v obci chybí, je
odpočinková zóna pro
seniory, tedy místo, kde by
mohli starší spoluobčané
(ale nejen oni) na čerstvém vzduchu trávit společně volný čas a věnovat
se pohybovým aktivitám.
Ve snaze napravit tento
nedostatek navrhla místní
zájmová sdružení, působící v místní Agendě 21,
vytvoření odpočinkové
zóny pro seniory vedle
dětského hřiště.

Obecní úřad proto nechal
zpracovat jednoduchý
projekt, který by těmto
požadavkům odpovídal.
V zadní části parku návrh
počítá s instalací 2 laviček
s vyšším sedákem a
opěrátky, dále dvou protahovacích prvků, hřiště pro
hru pétanque a tabule s
instrukcemi, jak cvičební
zařízení používat. Vše by
mělo být zpracováno stejně, jako stávající dětské
hřiště, tedy z akátového
dřeva. K návrhu se nyní
může každý z vás vyjádřit,
obrázek s plánkem naleznete na úřední desce,
webu obce a na obecním
úřadě.

Pozor na psy

Budova nádraží

Dovolujeme si upozornit
majitele psů, aby své čtyřnohé přátele důkladně
hlídali a neumožnili jim
volný pohyb po obci.
Kromě možného zranění a
znečišťování veřejného
prostranství došlo totiž
nově ke změně obchodních podmínek psího útulku v Maršovicích, který
volně pobíhající psy odchytává. V budoucnu každý,
jehož pes se bude volně
pohybovat po obci a dojde
k jeho odchytu a převozu
do útulku, zaplatí min.
4.000 Kč.
Ujistěte se proto, že se váš
pejsek nemůže z vašeho
pozemku dostat ven!

Mnoho let se obec Poříčí
snažila získat budovu
vlakového nádraží do svého majetku tak, aby mohla
provést její rekonstrukci a
předat ji veřejnému užívání.
Na počátku letošního roku
vyzvala obec opět majitele
budovy, Správu železniční
dopravní cesty, aby sdělil
podmínky, za kterých by
byl ochoten objekt prodat.
Reakce SŽDC byla překvapivá—cenu za samotnou
budovu vlastník stanovil
na 670 tis.Kč, oznámil
však obci zároveň, že
vzhledem k jejímu technickému stavu ji ještě letos
bez dalšího zbourá.

Svoz odpadu
V sobotu 7. dubna se od
9 hodin uskuteční tradiční
jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Do kontejnerů je možné
ukládat např. staré televize, videa, rádia, počítače,
DVD přehrávače, lednice,
pračky, mikrovlnné trouby
a další spotřební elektroniky, ale také barvy, laky
nebo staré pneumatiky. Ty
ale musejí být bez disků.
Kola s disky nebudou do
sběru přijata!

Do velkoobjemového kontejneru je pak možné odevzdat mimo jiné staré
koberce, nábytek, lyže a
další domovní odpad,
který se do běžné popelnice nevejde.
Kontejnery budou na návsi
přistaveny od 9 hodin do
naplnění (cca 10 hodin).
Žádáme občany, aby odpad na místo v žádném
případě neukládali dříve,
ani po odvezení kontejnerů. Děkujeme za pochopení!
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Velikonoce za dveřmi: na poříčské lípě vykvetla vajíčka
Stejně jako v loňském
roce ozdobily letos členky
OS zdravotně postižených,
paní Cempírková, Havelková a Jenšíková, lipku na
dětském hřišti velikonočními vajíčky. Byla vyhlášena
akce Vejce z každé rodiny,
zkrášlí lipku uprostřed
naší dědiny. Takže další
vajíčka by měla ozdobit i
další stromky na hřišti. Ať
je zdobená lipka prvním
poselstvím jara, na které
se všichni tak moc těšíme.
Autor: Ing. Hana Horáková

Žižkův pohár
V sobotu 21. dubna odstartuje ze sportovního
areálu Homolka již pátý
ročník závodu horských
kol BIKE TRANS POŘÍČÍ,
aneb o pravý Žižkův kalich.
V roce 2011 se o cyklistickou cenu utkalo přes 125
závodníků a závodnic.
Náročná trať (muži jedou
40 km, ženy 20 km), zavede účastníky do hlubokých
lesů kolem Poříčí, Bukovan i Konopiště, ani letos
nebudou chybět prudké
sjezdy, výšlapy i hluboké
brody.
Přihlášky naleznete na
internetových stránkách
závodu:
www.biketransporici.cz.

Foto: Členky OS zdravotně postižených zdobí lípu na návsi

Poříčští hasiči uspořádali úspěšné cvičení pro další sbory
Dne 28. ledna se uskutečnil 2. ročník zimního cvičení Poříčská zima. Počasí
účastníkům přálo a roční
období, které dalo tomuto
cvičení jméno, tak mohlo s
přehledem dostát svému
názvu. V mrazivém ránu se
na závodiště AMK Poříčí
sjelo 8 hasičských sborů.
První disciplínou byl požár
osobního vozu. Aby jej
uhasili, museli nejprve
vysekat díru v zamrzlém
rybníku. Ve druhé disciplíně byly hasičské jednotky
postaveny před důležitý
úkol - poskytnout první
pomoc posádce havarovaného vozu. Hasiči si tak
mohli nanečisto zkusit

zajištění první pomoci a
stabilizaci zraněných do
příjezdu záchranky, a to
včetně vyproštění zraněných i oživování dítěte.
Třetí disciplína nabídla
slaňování z věže, která
byla pro tento účel postavena z lešenářských trubek. Poté se každý tým
navlékl do postrojů a připravil ke startu čtvrté disciplíny - polygonu, tedy
běhu terénem. Smyslem
bylo co nejvíce si pomáhat
a pracovat jako tým.
Předposlední disciplína
nabídla asi největší adrenalin. Z vrcholových partií
kopce Homolka bylo nata-

ženo lano přes celé závodiště, které sloužilo jako
transportní lanovka. Účastníci cvičení, ale později i
ostatní nahodilí zájemci,
mohli sledovat z maximální výšky asi 10 m nad
zemí, jak jim země doslova
utíká pod nohama. Zavěšeni pomocí kladky. Bezpečnost byla zajištěna
kvalifikovaným dozorem z
řad profesionálních hasičů
a lanem zvyklým tahat
sněžné rolby. Poslední
disciplínou byla záchrana
tonoucího zprostřed zamrzlého rybníku. K dispozici byla připravena pramice, žebříky a další užitečné

náčiní. Po tomto úkolu
čekalo jednotky závěrečné
vyhlášení výsledků a konečné zhodnocení soutěže. Konečné pořadí družstev nebylo z praktického
hlediska tolik důležité jako
skutečnost, že si každý
nanečisto vyzkoušel řešení
krizových situací, záchranu
životů, principy poskytování první pomoci a zároveň
udělal sám něco pro svoje
zdraví a kondici! Doufáme
a věříme, že i příští ročník
bude mít přinejmenším
stejný ohlas a že se v hojnějším počtu sejdeme
znovu za rok na Homolce.
Autor: Jan Štícha
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Ohlédnutí za Kouzelným vystoupením ve škole
Čáry máry, abraka dabraka - těmito anebo podobnými slovy začínala zaříkávadla, pomocí nichž tři
kouzelníci vyčarovali jednotlivá čísla na Kouzelném
vystoupení žáků Základní
školy a mateřské školy
Poříčí nad Sázavou. To se
uskutečnilo ve středu 4.
ledna 2012 v tělocvičně
školy. Aby všichni diváci
dobře viděli, hrálo se dokonce dvakrát.
Každé vystoupení zahájila
písnička o kouzelníkovi
v podání několika žáků
z 5. a 6. třídy. Poté se před
tajemnou jeskyní objevili
kouzelníci a společnými
silami přičarovali z velkého

kotle či z magické koule
nebo pomocí kouzelnické
hůlky na pódium několik
písniček, tanečních čísel
a pohádek. Mohli jste se
tu
potkat
třeba
s trpaslíky, Sněhurkou i
zlou
královnou,
s Popelkou, její macechou,
panovačnými
sestrami i krásným princem, s modrými skřítky ze
Šmoulí říše. Díky kouzelníkům jste se mohli ocitnout třeba v Africe, podívat se za klokany do Austrálie, spočítat tečky beruškám,
posedět
v kavárně Slavia a
v šenku s babičkami a
dědečky ze 3. třídy, uvě-

domit si, že holky z naší
školky rychle rostou,
zjistit, jak probíhá vyučování ve čtvrté třídě, přesvědčit se, že 5. třída má
talent, podívat se na fotbalové utkání na hřišti
TJ Slavoj Houslice, nebo
navštívit království, kde
měli spoustu moderní
techniky, ale chyběla jim
sůl. Když se kouzelníci
rozloučili, zazpíval sbor
ještě několik vánočních
písní. Obě vystoupení
proběhla v kouzelné atmosféře a veliký potlesk
diváků byl nám, žákům,
pěknou
odměnou.
Autor: Kristýna Kuchtová,
9.třída

Vypnutí elektřiny
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že ve
čtvrtek 5. dubna 2012
bude od 8 do 16 hodin
přerušena dodávka elektřiny v celé obci Poříčí nad
Sázavou, včetně Svárova,
Drábovky, Potočin a Měsíčního údolí.
Oznámení se netýká částí, kde se nacházejí závody KEMPER, Šperk, benzinová stanice, ranč, Wrigley a dále tenisové haly.
Přehledná mapka je k
dispozici na úřední desce
u pošty a na webu obce.
Více informací poskytnou
pracovníci ČEZ Distribuce
na tel. 840 840 840.

Foto: Na přípravě vánočního vystoupení pracovala celá škola i školka

Lyžařský výcvik se školním dětem líbil
Letos, stejně jako každým
rokem, jsme se my, sedmáci, zúčastnili v lednu
lyžařského výcvikového
kurzu.
Protože je nás málo, doplňovali naši sestavu žáci ze
6. a 8. třídy. Lyžařský výcvik trval od soboty do
soboty a celý týden jsme si
velmi užili.
Po příjezdu do Horního
Maxova v Jizerských horách jsme se ubytovali
v Penzionu pod Severákem. Pokoje byly útulné a

čisté. Po obědě jsme vyrazili na dlouhou vycházku,
ze které se mnozí vrátili
úplně promáčení. Večer
nás vedoucí kurzu, pan
učitel Frantl, seznámil
s tím, jak bude celý týden
probíhat.
Další dny jsme dodržovali
stanovený režim, v němž
hlavními činnostmi bylo
lyžování na sjezdovkách i
na běžkách. Sněhu jsme
měli naštěstí dost. I úplní
začátečníci se za týden
naučili základům lyžování

a v závěrečných závodech
zvládli stejnou trať jako
zkušení lyžaři. Výkony na
běžkách byly velmi rozdílné – některým to moc
nešlo, jiní zas jezdili jako
po másle. Kromě lyžování
jsme měli na programu i
další činnosti. Úterní odpoledne jsme strávili
v bazénu v Jablonci, poté
jsme měli videoprogram a
besedu s mašérkou Janou
Henychovou, která chová
husky a závodí s nimi. Ve
čtvrtek zase přišel na

přednášku člen horské
služby. Nejvíce se nám
líbil večerní program, při
němž jsme hráli různé hry
a soutěže.
Bohužel, týden uběhl jako
voda a my jsme se opět
vraceli domů. Pro nás
všechny to byl příjemně
strávený čas.
Autoři: žáci 7. třídy
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

