Periodicita: 2x / rok

Číslo 18

Říjen 2010

Poříčský zpravodaj
Konec volebního období, začátek nového
Váţení spoluobčané,
celorepublikové volby do
zastupitelstev obcí a měst
ukončí jiţ za několik dní
čtyřleté volební období, v
listopadu se pak poprvé
sejdou zastupitelé nově zvolení, kteří budou podobu
obce určovat na další čtyři
roky.
Dovolte nám tedy, abychom
toto vydání Poříčského zpravodaje vyuţili ke zhodnocení
uplynulých let a také k představení toho, co obec čeká v
letech nadcházejících a zároveň abychom vám jménem
radních a zastupitelů poděkovali za váš zájem o dění v
obci, mnohým z vás za pomoc s jejím rozvojem a všem
pak za účast v nadcházejících volbách.

Foto: Nové zastupitele na léta 2010 až 2014 si v Poříčí občané zvolí 15. a 16. října

Termín voleb

Volební lístky

Volby do zastupitelstva obce
Poříčí nad Sázavou se uskuteční v pátek a v sobotu
15. a 16. října 2010. V pátek
se volební místnost, která se
tradičně nachází v prvním
patře obecního úřadu, otevře
ve 14 hodin a uzavře se ve
22 hodin. Následující den,
tedy v sobotu, bude moţné
volit od 8 hodin do 14 hodin.
Občané, kteří mají, například
ze zdravotních důvodů, problém na obecní úřad dojít,
mohou zavolat na telefonní
číslo 317 779 415 a poţádat o donesení volební urny
aţ domů.
K volbám si s sebou přineste
platný občanský průkaz nebo
cestovní pas.

Volební lístky pro nadcházející volby do zastupitelstva
obce budou do domácností
distribuovány nejpozději
3 dny před dnem voleb. Na
rozdíl od voleb parlamentních a senátních je pro tyto
volby vydán pouze jeden
volební lístek, na kterém
jsou uvedeny všechny kandidující strany a sdruţení. Společně s lístkem naleznete v
obálce také návod na způsob
jeho úpravy.
Pokud volební lístek nenaleznete ve vaší poštovní schránce, můţete ho získat přímo v
den voleb ve volební místnosti nebo kdykoliv před
volbami na obecním úřadě.
Do zastupitelstva obce Poříčí
se volí 15 zastupitelů.

Bilancování: nové sluţby úřadu
Ve snaze přiblíţit fungování
obecního úřadu co největšímu počtu lidí začala obec
nabízet za uplynulé čtyři roky
celou řadu nových sluţeb.
Mezi nejčastěji vyuţívané
patří bezesporu SMS Rozhlas do kapsy. Informace o
dění v obci, termínech svozu
odpadu, konání kulturních
akcí nebo stavu vody při
povodních dnes zdarma
dostává téměř 250 domácností a další pravidelně přibývají.
Úspěšnou sluţbou místního
úřadu jsou také úřední soboty. Kaţdou první sobotu v
měsíci mohou zájemci v
dopoledních hodinách navštívit obecní úřad a vyřídit si
vše potřebné, včetně ověřo-

vání podpisů a listin, úhrady
místních poplatků a pořízení
výpisů z rejstříku trestů,
ţivnostenského rejstříku,
katastru nemovitostí nebo
bodového rejstříku řidičů.
Zejména pro maminky starající se o malé děti a také o
občany se sníţenou pohyblivostí je určena sluţba Úřad
do kaţdé rodiny. Kdokoliv
dnes můţe zatelefonovat
(317 779 415) na úřad, říci,
co potřebuje, a úředníci se k
němu v předem dohodnutou
dobu dostaví aţ domů.
Samozřejmostí pak je, ţe
obecní úřad nyní funguje pět
dní v týdnu, bez ohledu na
jinde tradiční úřední dny v
pondělí a ve středu.
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Léta 2006—2010: úspěšný boj s dluhy
Kdyţ v roce 2006 ministerstvo financí upozorňovalo,
ţe Poříčí nad Sázavou
patří mezi šest nejzadluţenějších obcí v republice,
málokdo si uměl představit, ţe na konci roku 2009
bude mít ušetřeno přibliţně 14 milionů korun a
bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
Díky výrazným úsporám,
prodeji nepotřebného
majetku a především
úspěšným ţádostem o
evropské a státní dotace
se nejenom podařilo obec
téměř oddluţit, ale mohla
být dokončena celá řada
projektů, včetně stavby
parčíku a dětského hřiště

na návsi, dopravněbezpečnostních opatření,
dostavby tělocvičny ZŠ a
jejího vybavení sportovním
náčiním, nebo nyní zateplení budov školy i školky.
Za uplynulé čtyři roky se
obci podařilo získat dotace
od státu a Evropské unie
za celkem cca 22 milionů
korun, tedy přibliţně
20 tisíc korun na kaţdého
obyvatele, včetně nemluvňat, a stala se tak
jednou z nejúspěšnějších
obcí ve své kategorii v
regionu.
Více se o získaných dotacích a projektech dočtete
dále na této straně Zpravodaje.

Dotace 2006—2010

Dary od partnerů

Dotace v celkové výši přibliţně 22 milionů korun
získala obec v posledních
letech na různé akce.
Mimo jiné na dostavbu
tělocvičny základní školy
přispěl stát částkou cca
10 mil.Kč, z Evropské unie
se podařilo získat přibliţně
7 mil.Kč na zateplení budov ZŠ a MŠ, na dětské
hřiště přispělo ministerstvo pro místní rozvoj částkou 300 tis.Kč, Středočeský kraj se podílel 600 tisíci
korunami na dopravně
bezpečnostních opatřeních, dotace na sportovní
náčiní pro školu činila 300
tis.Kč. Uvedeným institucím patří poděkování.

Stejně jako při získávání
dotací a grantů byla obec v
uplynulých letech úspěšná
také při oslovování partnerů a sponzorů.
Díky daru ve výši 1 milion
korun od firmy KEMPER se
podařilo moderně vybavit
sbor dobrovolných hasičů
a připravit projekt napojení vodovodu na vodovod
Javorník, firma PRESBETON vybudovala pro obec
zdarma chodníčky v parku
v hodnotě přes 200 tis.Kč,
obec Nespeky se přislíbila
podílet částkou 400—500
tis.Kč na zateplení základní školy. Všem partnerům
a sponzorům děkujeme za
jejich vstřícnost a dary!

Náves: místo parkoviště pro kamiony parčík s dětským hřištěm
Asi největší proměnou
prošla od roku 2006 poříčská náves. Ohromný neupravený prostor, na kterém dříve parkovaly kamiony a kde se pod hromadou odpadků nacházely
jediné dva kontejnery na
tříděný odpad nahradilo
díky pomoci mnoha místních lidí, včetně hasičů a
podpory firmy PRESBETON
a ministerstva pro místní
rozvoj, dětské hřiště a
parčík. Lípa byla vysazena
u příleţitosti oslav 655 let
od první písemné zmínky o
obci, které se konaly v
roce 2007.

Foto: Zejména přes jaro a léto je dětské hřiště cílem desítek místních dětí

Park u kostela sv.Havla: posezení ve stínu románského kostela a lip

Foto: Stinný parčík u kostela sv.Havla láká ke klidnému posezení u potoka

Příjemnou klidnou alternativou rušného parčíku na
návsi je teprve loni upravené prostranství u kostela
sv.Havla.
Dříve nesekaný a neudrţovaný prostor byl v roce
2009 kompletně srovnán,
byla na něm vyseta tráva a
umístěny lavičky k posezení. Návštěvníky zaujme i
velká informační cedule o
historii kostela, včetně
fotografií jeho interiéru.
Poříčským farníkům a
panu páteru Janatovi pak
patří veliké poděkování za
hezkou úpravu hřbitova u
kostela sv.Havla.
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Výhra u soudu
Více neţ jeden rok trval
soudní spor mezi obcí a
firmou IMOS Zlín, která si
nárokovala více neţ
11 milionů korun za údajně provedené práce na
stavbě kanalizace v letech
2005—2006. Tento nárok
zlínské firmy ale obec
neuznala, případná prohra
u soudu by pak znamenala
velké finanční problémy.
Benešovský okresní soud
dal nicméně po ročním
přezkoumávání věci obci
za pravdu a nárokovaných
více neţ jedenáct milionů
korun firmě nepřiznal.
Firma IMOS Zlín rozhodnutí soudu uznala a dále se
proti němu neodvolávala.

Zateplení školy a školky: dotace 7 milionů
Jednou z největších investičních akcí právě končícího čtyřletého období je
dosud probíhající zateplování budov základní a
mateřské školy.
Na projekt se podařilo
získat státní a evropskou
dotaci od Státního fondu
ţivotního prostředí ČR ve
výši přibliţně 7 milionů
korun, obec Nespeky pak
přislíbila podílet se na
zateplení školy částkou
400 – 500 tisíc korun.
V současné době jsou
zatepleny venkovní fasády
obou budov, včetně základů, vyměněna je také
většina z cca 200 oken,
stále se pracuje na zatep-

lení půdních prostor a
rovných střech. Zateplování bude probíhat do poloviny listopadu a přestoţe se
pracuje za plného školního
provozu, je výuka narušena jen minimálně.
Jako poslední budou natřeny fasády obou budov,
škola původní barvou
bílou, mateřská školka
světle ţlutou.
Kromě zateplení obou
budov budou také na
všechna topení osazeny
úsporné regulační ventily.
Celkové úspory na energiích dosáhnou v následujících pěti letech téměř tří
milionů korun.

Školní kuchyně
Jiţ od roku 2005 upozorňuje krajská hygienická
stanice na nevyhovující
stav školní kuchyně.
V roce 2007 proto nechala
obec zpracovat projekt její
modernizace, na projektovou dokumentaci získala
dotaci ve výši 15 tisíc euro
z tzv. norských fondů.
Kaţdý rok je potom modernizována část vybavení
kuchyně, letos bylo například pořízeno nové odsávání par a smaţicí pánev.
Plánována je také přestavba sousedního nevyuţívaného bytu na sklad potravin a zázemí pro přípravu
pokrmů.

Dobré roky pro kulturu a sport: od vánočního stromku po odváţné cyklisty
Zejména adventní kulturní
akce se jiţ v Poříčí staly
tradicí. Vţdy o prvním adventním víkendu je na
návsi za zpěvu koled a
vůně rozlévaného čaje se
skořicí rozsvěcen vánoční
strom, v následujících
týdnech před Vánoci jsou
pak vítáni noví občánci, na
obecním úřadě se konají
výstavy fotografií, těsně
před Vánoci se pak v kostele sv.Havla koná adventní koncert. Skvělé je, ţe si
tyto akce nacházejí stále
více a více návštěvníků, na
rozsvěcení stromu se vloni
přišlo podívat cca 250

lidí , více neţ stovka si jich
nenechala ujít koncert v
kostele.
Největší kulturní událostí
uplynulých let ale nepochybně byly oslavy 655 let
od první písemné zmínky o
obci, které se konaly v
roce 2007. Jejich pokračováním budou plánované
oslavy 660 let v roce
2012.
Kromě akcí kulturních se
ale dařilo i sportu, jiţ třetí
ročník závodu horských
kol O pravý Ţiţkův kalich
se jel letos v Měsíčním
údolí, o hodnotné ceny se

Sbor dobrovolných hasičů opět ţije
Po mnohaletém přerušení
se v roce 2007 podařilo
nově zaloţit sbor dobrovolných hasičů, včetně jednotky poţární ochrany
obce a navázat tak na
přerušenou tradici, kterou
v 19. století zakládal učitel
František Poloprudský.
Díky štědrému sponzorskému daru firmy KEMPER
bylo moţné zakoupit zásahové vozidlo AVIA, které si
hasiči vlastnoručně přestavěli a upravili a dále nezbytné vybavení, jako čerpadla, hadice, nářadí, ale
také zásahové obleky,
přilby a boty.

Jak potřební hasiči v malé
obci jsou se ukázalo například v roce 2008, kdy
naše jednotka společně s
profesionálními sbory
hasila poţár domu v Protivínské ulici. V roce 2009
zasahovali místní hasiči v
Koutech, kde se ve sklepě
domu vzňalo uhlí. V roce
2007 byla jejich pomoc
neocenitelná při likvidaci
následků vichřice Kyril a
při letošních povodních
pak prováděli nepřetrţitý
dozor, plnili pytle s pískem
a zachraňovali elektrorozvodnu nedaleko Hvozdce.
Děkujeme!

utkalo přes 60 závodníků.
Velmi se daří i hasičskému
sportu—obnovený sbor
dobrovolných hasičů se
pravidelně účastní soutěţí
a námětových cvičení,
přičemţ mezi jeho největší
úspěchy patří první a druhé místo v okresní soutěţi
Ţelezný hasič pro Michala
Řezníčka a Zdeňka Mikoláše v roce 2008 nebo
fantastické první místo v
taktickém cvičení druţstev, kde v disciplínách
jako záchrana tonoucího,
vyprošťování zraněných při
simulované dopravní nehodě nebo hašení pomocí

ponorných čerpadel uspěli
poříčští hasiči pod vedením velitele Jiřího Kremy.
Úspěchů se ale dočkal i
poříčský motosport—po
mnoha letech se místnímu
automotoklubu podařilo
upravit závodiště Homolka, na kterém se tak nyní
opět konají i velké mezinárodní podniky, jako například letošní mezinárodní
mistrovství České republiky. Všem místním sloţkám
a sdruţením děkujeme za
jejich práci a přejeme
mnoho úspěchů v budoucí
činnosti! (více na str. 4)

Ţelezniční přejezd a nádraţí
Ţelezniční přejezd společně s přilehlým parčíkem a
vlakovým nádraţím tvoří
jednu z dominant centra
obce a bylo proto skvělou
zprávou, kdyţ se v roce
2007 rozhodla Správa
dopravní ţelezniční cesty
vyslyšet ţádosti obce a
ţelezniční přejezd, vyhlášený do té doby pro mnoţství děr a nerovností, opravit.
Nemalou pozornost se
obec rozhodla věnovat
také otevřenému prostranství kolem nádraţí—zmizel
starý rezavý plot, staré
rozbité vývěsky i metrové

kopřivy, parčík se začal
pravidelně sekat a naopak
přibyly lavičky pro cestující
a odpadkový koš.
Zajímavá je i budoucnost
budovy vlakového nádraţí.
Jak jiţ informoval Poříčský
zpravodaj, byl zpracován
projekt rekonstrukce budovy i parku (k nahlédnutí
pro vás na obecním úřadě). V nádraţní budově by
měly vzniknout prostory
pro místní spolky, výstavy i
malé koncerty, případně
by se zde mohla nacházet
sluţebna policie. Přijďte se
na obecní úřad podívat na
plány a nákresy!
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Čištění potoka: výhoda při povodních a zlepšení vzhledu obce
Letošní srpnové povodně
jasně ukázaly, jak uţitečným počinem bylo v roce
2008 vyčištění více neţ
kilometrového úseku Konopišťského potoka od
bahna a nánosů a oprava
jeho navigací—i přes setrvalé deště a upouštění
Konopišťského rybníka
koryto potoka stačilo vodu
pojmout a nedošlo tak k
ţádným škodám na majetku.
Kromě potoka byly pak v
roce 2009 vyčištěny i
mostní pilíře a oblouky na
řece Sázavě. Státnímu
podniku Povodí Vltavy
patří poděkování za spolupráci a pomoc!

Foto: Z potoka byly odtěženy stovky tun bahna (foto paní V.Škvorová)

Největší úspěch: pomoc místních lidí
Uspět s ţádostí o dotaci
nebo sníţit dluh obce je
skvělé, ale kaţdou obec
tvoří především lidé, kteří
v ní ţijí. Bez jejich zájmu a
pomoci nelze obec rozvíjet
ani budovat. Největším
úspěchem právě končícího
čtyřletého období je proto
stále větší počet těch z
vás, kteří neváhají nabídnout pomoc ve svém volném čase.
Bez podpory a pomoci
místních lidí se neobešla
stavba parku a dětského
hřiště na návsi, oprava
střech na autobusových

zastávkách, ale ani zimní
údrţba chodníků, péče o
květiny na návsi, ale ani
úklid hřbitova u kostela
sv.Havla. Ať uţ se jedná o
jednotlivce, celé rodiny,
firmy jako AGRO Poříčí,
PRESBETON, nebo místní
farníky, vaše pomoc je
vţdy vítána a děkujeme za
ni.
Nezbývá neţ si přát, aby
podobně ochotných lidí
stále přibývalo, protoţe v
jejich odhodlání a touze po
hezčí obci je skutečná
budoucnost Poříčí, obce,
ve které ţijeme.

Podpora sdruţením

Pomoc odsouzených

Přes omezené finanční
moţnosti obce se v posledních letech dostalo i
pomoci místním sloţkám a
sdruţením.
Poříčský fotbalový klub
SK Posázavan získal od
obce zdarma do majetku
fotbalové kabiny a hřiště,
sdruţení zdravotně postiţených dostalo k uţívání
nově upravené prostory v
budově pošty, a to včetně
moderního vybavení—
počítače, tiskárny a internetu, nové vybavení dostali také dobrovolní hasiči.

Skvělou zkušenost má
obec za uplynulé čtyři roky
s prací odsouzených v
rámci veřejně prospěšných
prací.
Od roku 2006 odpracovali
dohromady několik stovek
hodin, mimo jiné opravili a
natřeli obě autobusové
zastávky, zábradlí kolem
chodníků, pomáhali s
úklidem hřbitova i zakládáním parku u kostela
sv.Havla, opravili prostory
obecní knihovny a místnosti, kde se schází sdruţení zdravotně postiţených.

Co nás čeká a nemine: další projekty a akce
Před novými zastupiteli,
kteří se poprvé sejdou po
říjnovým volbách, stojí celá
řada úkolů.
Kompletně připraveno je
rozšíření kapacity mateřské školy o jednu aţ dvě
třídy, projektová dokumentace je připravena, stavební povolení jsou vydána.
Stejně tak bude moţné
neprodleně dokončit napojení obecního vodovodu na
přivaděč Javorník a rozšíření kanalizace do ulic
Na Hrázi a směrem na
Hvozdec — i na tyto akce
jiţ bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

Zejména napojením vodovodu na přivaděč Javorník
obec získá další kvalitní
zdroj pitné vody.
Ještě do konce letošního
roku bude zcela dokončena projektová dokumentace, podle které bude následně moţné definitivně
upravit poříčskou náves.
Provizorní betonové bloky
nahradí zvýšený dláţděný
chodníček s kovaným
zábradlím a vyvýšeným
přechodem pro chodce.
Do konce roku 2010 zároveň předá projekční kancelář hotovou dokumentaci, která zpracovává do-

pravně bezpečnostní opatření na několika místech
obce—mimo jiné pod viaduktem v Bálkovické ulici,
v Koutech od mostu aţ na
Lutov, Na Cihelně, ale také
parkování vozů před školou v Potoční ulici.
Z právě probíhajících akcí
bude zejména nutné dokončit zateplování budov
základní a mateřské školy,
na které obec získala sedmi milionovou dotaci.
Kromě toho bude v následujících letech nezbytné
vyměnit střechu na budově základní školy, která je
v havarijním stavu, stejně

nutné budou postupné
opravy místních komunikací, ale také opravy kanalizace. Po mnoha letech se
také blíţí koupě vlakového
nádraţí a jeho rekonstrukce.
Na mnohé z těchto projektů bude nutné zpracovávat
ţádosti o evropské nebo
státní dotace, jiné se neobejdou bez financování z
rozpočtu obecního. Plánů
a práce je ale mnohem
více.
Věříme, ţe se zvolení zastupitelé těchto úkolů
zhostí odpovědně a přejeme jim mnoho úspěchů!

