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Poříčský zpravodaj
Rozšíření mateřské školy: od jara o 22 dětí více!
Dotaci od Ministerstva financí ČR získala obec na modernizaci mateřské školy a její
rozšíření o jedno oddělení
pro 22 dětí.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila firma
S-B, s.r.o. Pokud budou práce postupovat podle plánu,
začne se ve školce stavět již
1. prosince, termín dokončení je stanoven na 28. února
příštího roku. Nové oddělení
by mělo být otevřeno ještě v
tomto školním roce v jarních
měsících. V rámci stavebních
úprav bude jeden z bytů v
prvním patře školky přestavěn na třídu s kompletním
zázemím, kapacita školky se
zvýší o 22 míst, ze stávajících 56 na celkem 78.
Foto: Projekt rozšíření mateřské školky se připravoval několik let

Práce místních sdružení: Agenda 21
V září letošního roku se obec
Poříčí zapojila do sítě obcí a
měst, která přijala zásady
místní Agendy 21, iniciativy
zaměřené na plánování rozvoje obce ve spolupráci s
veřejností.
V rámci fungování místní
Agendy 21 budou např. formou dotazníkových šetření a
besed zjišťovány názory veřejnosti na konkrétní projekty
(veřejná beseda týkající se
dopravní bezpečnosti v obci
již 7. prosince—více na str.3).
Kromě toho působí v obci
pod záštitou místní Agendy
21 také neformální pracovní
skupina, jejímiž členy se stali
zástupci všech v obci dlouhodobě nezištně pracujících
sdružení. Ti budou kromě

uvedených plánovacích besed a průzkumů společně
připravovat také program
kulturních, společenských a
sportovních akcí pro veřejnost. Příští rok to budou
například oslavy 660 let od
první písemné zmínky o obci,
výstavy, hasičská soutěž,
dětský den a mnoho dalších.
Za účast a práci v neformální
skupině pak mohou tato
místní sdružení získat od
obce finanční nebo materiální pomoc na vlastní činnost.
Občanské sdružení zdravotně postižených tak již získalo
příspěvek na cestu do divadla, Duhová kulička na uspořádání dětského dne, FIT
Klub na dětský lampionový
průvod, hasiči dostali nové
záchranné vesty. Více na str. 2.

Silnice opravena

Advent v Poříčí

V říjnu byly oficiálně ukončeny práce na rekonstrukci
silnice II/109 mezi Čerčanami a Poříčím nad Sázavou.
V rámci stavebních prací
nechala obec zrekonstruovat
také chodníky v Pražské ulici
a větší části chodníků v Čerčanské ulici. Řidiče laskavě
žádáme, aby na chodnících
neparkovali a využívali k
tomu určených parkovacích
stání v okolí návsi i jinde.
Kromě chodníků bylo upraveno a odvodněno také parkoviště u kostela sv. Havla,
kde byl nově vybudován
přechodový ostrůvek pro
chodce.
Děkujeme všem obyvatelům
obce za trpělivost, jakou při
půlroční stavbě projevili!

Blíží se Vánoce a s nimi také
již tradiční adventní program.
V sobotu 26.11. bude na
návsi slavnostně rozsvícen
vánoční strom. Chybět nebudou vánoční koledy v podání
školních dětí, vánočka ani
čaj. Začátek v 18 hodin.
Následující víkend, v sobotu
3.12. proběhne od 14 hodin
na obecním úřadě vítání
občánků, další sobotu,
10.12. si budou moci zájemci od 17 hodin prohlédnout
oba poříčské kostely s výkladem průvodce. Prohlídka
začíná u kostela sv. Petra.
A konečně v úterý 20.12. se
od 19 hodin v kostele
sv. Havla uskuteční vánoční
koncert vokální kapely Agnatha. Vstupné dobrovolné.
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Úspěšná žádost základní školy o dotaci: obnova dopravního hřiště
V roce 1984 bylo vybudováno u základní školy za
pomoci rodičů dopravní
hřiště. BESIP vybavil hřiště
dopravními
značkami,
jízdními koly a motokárami. Protože bylo toto vybavení již ve špatném stavu,
byla nutná jeho obnova.
V roce 2011 vypsal Nadační fond TESCO grant za
účelem podpory výchovy a
vzdělávání; výběru a přípravy projektů zaměřených na ochranu životního
prostředí; sociálních projektů; organizací pečujících o zdravotně či sociálně znevýhodněné osoby;
rodin a jednotlivců v tíživé
životní situaci a rodičů
pečující o postižené děti
v ČR; zdraví a zdravého

životního stylu; vědy a
vzdělání; pomoci při živelných katastrofách. Výzva
nás zaujala, a proto byla
podána žádost o tento
grant, která musela být
zpracována
v českém
i anglickém jazyce, včetně
povinných příloh. Projekt
dostal název ,,Já chodec,
já cyklista“ a jeho hlavním
cílem je učit ohleduplnosti,
pravidlům silničního provozu a základům první
pomoci.
Na základě tohoto grantového řízení, byla naše
základní škola vybrána
jako příjemce nadačního
příspěvku v plné požadované výši 95 591,- Kč. Náš
projekt splnil všechna
požadovaná kritéria a

Nadační fond TESCO ho
dle slov svých manažerů
vidí jako velice potřebný a
užitečný.
Projekt je určen žákům
1. a 2. stupně ZŠ. Vychází
ze školního vzdělávacího
programu, ze vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět
a Člověk a zdraví. Zaměřuje se na teoretické zvládnutí a praktické uplatňování pravidel silničního provozu v roli chodce a cyklisty; procvičování dovedností při jízdě na kole; praktických dovedností při poskytování první pomoci; osvojování dovedností přivolat
lékařskou pomoc; prevenci
úrazů ve škole a ve volném čase dětí.
Finanční prostředky byly

použity na nákup 10 jízdních kol, 42 dopravních
značek a dvou cvičných
figurín Ambu-Uniman pro
umělé dýchání a masáž
srdce. Poznatky, které si
žáci díky těmto pomůckám
teoreticky i prakticky osvojí, by měli umět využít
nejen při vyučování a projektových dnech, ale i
v běžném životě. Obnovené vybavení bude sloužit
také pro přípravu žáků na
dopravní soutěže, kterých
se každoročně zúčastňujeme. Využití zde nalezne i
mateřská škola a školní
družina.
Touto cestou Nadačnímu
fondu TESCO děkujeme.
Autor: Mgr. Jiří Frantl

Místní Agenda 21

Foto: Školní děti mohou jízdu podle dopravních značek cvičit na nových kolech

Poděkování za pomoc a spolupráci
Za nezištnou pomoc a
práci pro obec v roce
2011 děkujeme zastupitelům a radním obce, manželům Knížkovým, rodině
Procházkových, manželům
Šímovým a Marešovým,
Ing. Aleně Dlouhé a paní
Jaroslavě Jeníčkové, panu
páteru Janatovi, vedení a
zaměstnancům základní a
mateřské školy, panu
Marešovi, JUDr. Vychopeňovi a JUDr. Černeckému,

společnosti Mars-Wrigley,
poříčským hasičům, pí.
Pilátové a Mgr. Řezníčkové, p.Sládkovi, Obci Nespeky, Kučerovým a jejich
obchodu U Adama,
pí.Kovářové, pracovníkům
České pošty, firmě Marius
Pedersen a pánům Sedláčkovi a Zemanovi, panu
Miroslavu Brzybohatému,
firmě AGRO a panu Martinu Gruberovi, MUDr.
Hvězdovi, MUDr. Jíšové,

MUDr. Zelené a Mottlové a
zdravotním sestrám v
poříčských ordinacích,
manželům Neomillnerovým, spol.VHS Benešov,
fa KEMPER, Ing. Szabovi,
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 2012!

Členy pracovní skupiny
jsou Ing. Hana Horáková a
Anna Barková (OS Zdravotně postižených), Renata
Novotná a Jitka Raisová
(FIT Klub), Jiří Krema (SDH
Poříčí n.S.), Tomáš Jeníček
(Automotoklub Poříčí),
Mgr. Jiří Frantl a Mgr. Jiří
Brandl (ZŠ a MŠ Poříčí nad
Sázavou), Bc. Martina
Vojtíšková a Lenka Magnusová (Duhová Kulička) a
Mgr. Jan Kratzer (Obec
Poříčí nad Sázavou).
Více se o akcích místních
sdružení dozvíte již brzy na
internetových stránkách
obce. Zúčastněným děkujeme za ochotu a čas a
těšíme se na společnou
práci!

Prodej stromků
Vánoční stromky se budou
prodávat od 12. do 24.
prosince vždy v pracovních
dnech od 14 hodin u Kudrnů (ulice V Radešovkách).
V sobotu po celý den.
Dne 16. prosince bude
prodej stromků probíhat
od 8 do 15.30 hod. na
návsi u prodejny Jednota.
Dne 17. prosince pak na
stejném místě od 8 do
11.30 hodin.
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Lampionový průvod pro děti
V pondělí dne 7. 11. 2011
se od 17 hodin uskutečnil
lampionový průvod, tentokrát na Homolce. Počasí
nám přálo. Na startu děti
přivítal trpaslík a rozdával
svítící tyčinky. Dětem kromě lampionů na cestu
svítila světýlka, hrála hudba a nechyběly ani pohádkové postavy - čarodějnice, vlkodlak, vodník s
vodnicí, bílá paní a bludička. Po cestě děti odpovídaly na otázky. Schválně
zkuste si odpovědět také:
„Ve které pohádce se
vypráví o otráveném jablku? Jaký dopravní prostředek používá čarodějnice?
Jakou rybu chytneme v

Mikuláš a čerti

rybníce a máme jí na vánočním stole? Proč máme
šupinu na vánočním stole
pod talířem? Co má vodník v hrnečku? Znáš nějaké vodníky? Jaké znáte
bylinky?“
Nakonec na děti čekal
indiánský čaj a sladká
odměna.
A poznatky od dětí? Líbilo
se jim to, protože některé
šly dokonce i 3krát. Nejvíc
jsem se bál vlkodlaka,
čarodějnice měla super
nos, bludička nás lákala
na světýlko do bažiny.
Děkujeme všem zúčastněným.
Autor: R. Novotná

Foto: Lampionového průvodu se zúčastnily desítky dětí

Dopravní bezpečnost: veřejná beseda

Sdružení dobrovolných
hasičů Poříčí nad Sázavou
pořádá v pondělí 5. prosince tradičního „Mikuláše s
čerty“.
Návštěvu čertů s Mikulášem u vás doma si můžete
objednat v obchodě
U Kučerů, na obecním
úřadě, nebo na tel. čísle
602172280 (R.Puška).
Skupina vyráží na předem
objednané návštěvy ihned
po setmění, počet návštěv
je z kapacitních a časových důvodů omezen,
takže s objednávkou neváhejte!

Veřejná beseda o návrzích
na zvýšení dopravní bezpečnosti v obci se uskuteční v zasedací místnosti
obecního úřadu ve středu
7. prosince od 18.00 hodin.
S neustálým zvyšováním
silniční dopravy v obci
přibývá rizikových míst,
kde hrozí nehody, a protože nejlépe znají jednotlivá
nebezpečná místa v obci
ti, kteří v jejich blízkosti
bydlí, nebo přes ně denně
chodí, dovolujeme si vás
pozvat na společnou veřejnou schůzku, na které
budou k nahlédnutí a

Poplatky 2012

Rok 2011 v číslech

Místní poplatky za svoz
komunálního odpadu a za
psy je možné hradit od
pondělí 2. ledna 2012, a
to buď v pokladně obecního úřadu, nebo převodem
na bankovní účet obce
(č.ú. 320105389/0800,
VS je vždy číslo popisné).
Výše místních poplatků se
pro rok 2012 nemění:
poplatek za odpad za
trvale hlášenou osobu činí
500 Kč (starší 70ti let
polovic), poplatek za prvního psa 120 Kč, za dalšího
240 Kč. Místní poplatky
jsou splatné do 31. března
příštího roku. Děkujeme!

K 11. listopadu letošního
roku se v Poříčí nad Sázavou narodilo celkem
9 dětí. Naopak zemřelo
11 v obci trvale hlášených
obyvatel.
K trvalému pobytu se nově
přihlásilo 23 lidí, z obce se
jich odhlásilo 9. Z uvedených čísel tedy vyplývá, že
počet obyvatel obce pomalu, ale trvale stoupá.
Podle Českého statistického úřadu žilo v Poříčí nad
Sázavou k 1. lednu tohoto
roku 1.185
obyvatel,
průměrný věk činil 39,8
roku.

připomínkám již zpracované projekty (např. zvýšený
přechod u MŠ, zpomalovací opatření V Koutech, Na
Cihelně a U Vrby, Bálkovická ulice a další). Kromě
toho budou občané moci
sami upozornit na rizikové
úseky v dopravě.
Veřejná beseda se koná v
rámci členství obce v místní Agendě 21 (o ní více v
tomto Zpravodaji). Výsledky veřejné debaty budou
sloužit zastupitelstvu obce
jako podklad pro přípravu
rozpočtu obce na příští rok
a další práci v oblasti dopravy.

Opravy cest
Vzhledem k více než
půlroční rekonstrukci hlavní silnice mezi Poříčím a
Čerčanami a finančně
nákladné obnově chodníků v Pražské a Čerčanské
ulici nebyly v letošním roce
místní komunikace opravovány v takovém rozsahu, jako v letech předchozích.
Součástí návrhu rozpočtu
obce na příští rok bude
nicméně kompletní rekonstrukce alespoň jedné celé
ulice s tím, že každý následující rok by se stejným
způsobem opravila některá další.

Výstava pohlednic na OÚ
Od středy 7. prosince si
mohou zájemci na chodbě
obecního úřadu prohlédnout výstavu novoročních
přání, která kreslily školní
děti.
V rámci spolupráce obecního úřadu a základní
školy děti během hodin
výtvarné výchovy kreslily
tradiční PF pohlednice.
Jako motiv si mohly vybrat
jednu z poříčských památek—kostel sv. Petra, kostel sv. Havla, kamenný
most přes řeku Sázavu,
kříž u mostu, tzv. Markův
statek, nebo panský dům
u řeky (dnes Procházkovi).

Podmínkou bylo, aby vybranou památku zpracovaly v zimním období.
Jako podklad dětem sloužila fotografie daného
místa společně s krátkým
naučným textem, ze kterého se dozvěděly to nejpodstatnější o historii stavby.
Novoroční pohlednice pak
obec rozeslala svým obchodním partnerům a
dalším obcím.
Výstavu si na obecním
úřadě budete moci prohlédnout až do Vánoc,
kromě toho bude také
umístěna na webu obce.
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Prestižní florbalový turnaj se uskutečnil v základní škole
Florbalový klub Draci v
listopadu uspořádal ve
spolupráci s vedením obce
a Základní a mateřskou
školou Poříčí nad Sázavou
dva dětské florbalové
turnaje v místní sportovní
hale. Akce byly součástí
celoroční oficiální soutěže
České florbalové unie a
snad můžeme neskromně
prohlásit, že se po všech
stránkách vydařily.
Především
maximálně
vstřícný postoj vedení
obce Poříčí nad Sázavou a
také představitelů místní
základní školy, zejména
pana ředitele Brandla,
jeho zástupce pana Frantla a rovněž pana školníka
s paní uklízečkou nám
umožnil splnit hlavní cíl:
uspořádat akci, která se
bude líbit dětem. Turnaje
se kromě našich Draků
zúčastnilo dalších pět

týmů - FbŠ Bohemians,
Black Angels, Tatran Střešovice, FbK Buldoci Radotín-Davle a FC Bučis a ve
tvářích všech sportovců
bylo vidět nadšení z toho,
co jsme pro ně připravili.
Nejenže si zahráli v nádherné poříčské hale, ale
díky velkorysosti sponzorů
jsme pro ně mohli zajistit i
parádní ceny - poháry a
medaile pro první tři týmy
a věcné ceny pro družstva
na 4.-6. místě.
Díky obětavým rodičům
Draků měl turnaj bezproblémový průběh, ti totiž
pomáhali rovnat mantinely, starali se o hostující
týmy, zajistili občerstvení,
ovládali časomíru, zapisovali výsledky a na konci
pomáhali s úklidem. A tak
jediné, co nevyšlo podle
představ, co se však naplánovat nedalo, byl výkon

domácích Draků. V minulých dvou turnajích v Praze
se jim dařilo. Ve druhém
říjnovém jim dokonce jen
těsně uniklo finále a skončili třetí, ale tentokrát
dobrý výkon nezopakovali.
V prvním turnaji jednou
remizovali a pak dvakrát
prohráli, což bohužel znamenalo poslední, šesté
místo. Věříme ale, že jsme
si tím vybrali svůj smolný
den a na příštích turnajích
se nám bude dařit lépe.
Florbalový klub Draci vznikl letos v létě. Každé pondělí a čtvrtek se v něm
pravidelně
schází
na
40 malých florbalistů a
florbalistek ve věku 4-10
let z Poříčí nad Sázavou,
Čerčan, Mrače či dokonce
Stříbrné Skalice. Oddíl je
rozdělen na dvě věkové
kategorie - přípravku a
elévy. V obou kategoriích

se florbalisté FBK Draci
pravidelně zúčastňují turnajů, elévové hrají v průměru 2x měsíčně, přípravka většinou jednou. Obzvlášť přípravce se letos
daří výborně, nejmladší
Draci zvítězili na silně
obsazeném říjnovém turnaji v Kunraticích, když
porazili týmy jako Sparta
Praha, Black Angels či FBC
Start 98. Bílý tým Draků
nenašel přemožitele ani
na listopadovém turnaji na
pražském Chodově a naše
černé družstvo ze stejné
akce přivezlo bronzové
medaile. Trenérský tým
má čtyři členy (s trenérskou licencí C) a také
několik pomocníků z řad
tatínků.
Autor: Martin Zika

Foto: Florbal patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím sportům, kterému se na poříčské základní škole věnují desítky dětí

DOVĚTEK k florbalovému turnaji: místní florbalový oddíl
Draci věnoval základní škole a mateřské škole za pomoc s
organizací turnaje 4 profesionální tréninkové branky pro
nejmenší sportovce. Za sponzorský dar týmu jménem
obce i školy děkujeme!

