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V sobotu 26. listopadu jsme v Poříčí společně zahájili advent. Tradiční trhy letos ozvláštnily
stánky s domácí pralinkovou čokoládou a pečenými kaštany. A na co dalšího se ještě před
Vánoci můžete těšit? Dočtete se v tomto Zpravodaji!

 Slovo úvodem

 Advent v Poříčí vrcholí

Vážení a milí čtenáři,

Do Vánoc zbývá jen několik málo dní. Pokud si chcete čekání na příchod Ježíška
ukrátit, využijte naši pozvánku na některou z připravovaných akcí. V zasedací místnosti obecního úřadu se v sobotu 10. prosince od 17 hodin uskuteční zajímavá
přednáška historika a spisovatele pana Tomáše Zouzala o vystěhování Netvořicka,
a především naší obce, za druhé světové války.

Do konce roku 2016 zbývá posledních několik
dní. Doufám, že pro vás byl přesně tak úspěšný,
jak jste si přáli, a věřím, že i ten příští si užijete
ve zdraví a spokojenosti. Děkuji touto cestou
všem těm, kteří nám v průběhu roku nezištně
pomáhali dělat naši obec krásnějším a lepším
místem pro život, dobrovolníkům, místním
patriotům, hasičům, členům všech zájmových
sdružení.
Vám všem pak přeji za celý náš obecní úřad
klidné a příjemné prožití adventu a svátků
vánočních a mnoho zdraví a úspěchů v roce
2017. A pokud je Vám líto, že „ten rok vždy tak
rychle uteče“, pak nezoufejte – do příštích adventních trhů v roce 2017 zbývá už jen necelý rok!

Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

Pan Zouzal v těchto dnech vydává knihu „Zabráno pro SS – Zřízení výcvikového
prostoru Böhmen v letech druhé světové války“, kterou si na místě budete moci
i zakoupit. Na badatelskou činnost autora a vydání knihy přispěla ﬁnančně i naše
obec.
V sobotu 17. prosince si užijete tradiční předvánoční koncert vokálního kvarteta
AGNATHA v kostele sv. Havla. Koncert začíná v 17 hodin a zazní při něm ty nejznámější české i světové koledy.
O Štědrém večeru jste srdečně zváni na půlnoční mši do kostela sv. Havla, jejíž součástí bude i Rybova mše vánoční. Zpívání pro Ježíška se letos uskuteční v pondělí
26. prosince od 15 hodin v kryptě kostela sv. Havla.
Až do čtvrtka 22. prosince si navíc na obecním úřadě můžete prohlédnout výstavu
dětských ručně malovaných novoročenek, a to každý všední den.
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 Domácí třídění – co jsme zatím zjistili?
Již čtvrt roku funguje v obci služba domácího třídění odpadů, plastů a papíru. Během prvního zářijového týdne
přešlo z týdenních svozů komunálního odpadu na svozy čtrnáctidenní jedenáct domácností, tedy téměř celá jedna ulice.
A další se stále přidávají.
Protože zároveň se zavedením domácích svozů se dramaticky zvýšilo množství nápojových kartonů, které nosíte
do oranžových kontejnerů, víme, že se někteří z vás bojí tyto obaly (např. od mléka nebo džusů) vyhazovat do žlutých popelnic.
Zbytečně. Nápojové kartony do žlutých popelnic patří a při konečném zpracování jsou od plastů pečlivě vytříděny.
Zvýšilo se i množství ostatních separovaných odpadů, například skla a kovů, a proto jsme v říjnu umístili nový zelený
kontejner (sklo) a šedou popelnici (kovy) na křižovatku ulic Protivínská a Sportovní, jedna šedá popelnice přibyla také
v Pavlíkově ulici.
Aby celý systém nakládání s odpady v naší obci fungoval co nejefektivněji, přistoupíme od nového roku 2017 k další
změně, a tou je úplné zrušení každotýdenních svozů černých popelnic. V domácnostech, které nyní vyvážejí odpad každý
týden, budou 120 litrové popelnice nahrazeny 240 litrovými nádobami. Výměnu provede svozová společnost Marius
Pedersen ve čtvrtek 29. prosince 2016. Od ledna se tak bude komunální odpad vyvážet ze všech domácností již pouze
jednou za čtrnáct dní.
Děkujeme vám, že třídíte! Své názory a náměty na zlepšení nám můžete zasílat mimo jiné na adresu
odpady@poricinadsazavou.cz.

 Stolní kalendář
pro každého

 Rozpočet obce
na rok 2017

 Výroční zprávu obce
si může přečíst každý

Chcete vědět, kdy se v Poříčí koná jaká
kulturní nebo společenská akce? Do kdy
je třeba zaplatit místní poplatky? Kdy
začnou dětem z naší školy jarní prázdniny?
Kdy se vyváží odpad a kolikátého bude
svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu? To vše a mnohem více se dozvíte
z nového stolního kalendáře na rok 2017.
Kalendář je navíc doplněn 30 krásnými
fotografie naší obce ve všech ročních
obdobích.

V úterý 6. prosince schválilo zastupitelstvo rozpočet obce na příští rok. Do rozpočtu byla zahrnuta celá řada důležitých
projektů a investic. Tou největší bude
vybudování první etapy kanalizace
od čistírny odpadních vod do ulice Pod
Lutovem. Na kanalizaci se v rámci této
stavební akce napojí dalších 27 nemovitostí.

Na internetových stránkách www.poricinadsazavou.cz je nově zveřejněna výroční zpráva
obce za období od října 2014 do října 2016.
V přehledné barevné brožurce doplněné
fotograﬁemi najdete přehled všech investičních akcí a projektů realizovaných v naší
obci během uplynulých dvou let. Součástí
výroční zprávy je i výčet hlavních kulturních
a společenských akcí a plány obce na nejbližší
období. Dokument v tištěné podobě je vám
k dispozici na obecním úřadě.

Kalendář bude zdarma distribuován do
všech domácností do konce letošního
roku. Pokud ho ve své poštovní schránce
nenajdete, můžete si ho zdarma vyzvednout na obecním úřadě!

 Chodci jsou na návsi
ve větším bezpečí
Na přelomu listopadu a prosince byla v prostoru návsi před traﬁkou provedena úprava
chodníku, která má zajistit větší bezpečí
chodců. V těsné blízkosti železničního přejezdu si neukáznění řidiči zvykli parkovat tak
bezohledně, že dětem na cestě do školy
či ze školy často nezbylo než vstupovat do
frekventované silnice, případně se proplétat
mezi odstavenými automobily. Tomu je nyní
konec. Zvýšené obrubníky a dlažba jasně
vymezují prostor určený pěším. Záliv bude
navíc ještě doplněn o kovové sloupky.

Neméně důležité bude také vybudování
přechodu pro chodce a chodníku
na křižovatce ulic Pražská a V Koutech od
statku pana Marka ke stávající pěšince
podél řeky nebo nahrazení starých betonových bloků u chodníku v Benešovské
ulici zábradlím. V příštím roce také
pořídíme projektovou dokumentaci
na odizolování vlhnoucí budovy pošty.
Právě z důvodu nevyhovujících podmínek uvnitř budovy musela být v letošním
roce přerušena i činnost obecní knihovny.
Opravena bude také silnice v některé
z poříčských ulic. Ve které, o tom rozhodnou zastupitelé tradičně na své první
schůzi v roce 2017. I v příštím roce se
budou rozdělovat ﬁnanční příspěvky
místním zájmovým a sportovním sdružením.
Rozpočet na rok 2017 si můžete prohlédnout na internetových stránkách
obce a na obecním úřadě.

 Místní poplatky
v příštím roce
Do 31. března jsou občané i chataři povinni
uhradit místní poplatek za odpad. Jeho výše
se ani v roce 2017 nezmění, a domácnosti,
které budou od Nového roku využívat
120 litrové popelnice a domovní svozy plastu
a papíru, zaplatí pouze 50 Kč na osobu
a rok. Domácnosti s 240 litrovými popelnicemi zaplatí 350 Kč za osobu a rok. Všechny
typy popelnic se od ledna svážejí jednou
za čtrnáct dnů, konkrétně každý lichý čtvrtek.
Chataři a majitelé rodinných domů, ve kterých
není nikdo přihlášen k trvalému pobytu,
platí 800 Kč.
Místní poplatek můžete uhradit osobně
v pokladně obecního úřadu nebo převodem
na účet č. 320105389/0800. Jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční.

 Na Homolku přiletěl
i čert z Alp
Hezký večer plný pohádkových postav se
uskutečnil v pondělí 14. listopadu v Poříčí
nad Sázavou ve sportovním areálu Homolka.
Členové FIT KLUBU připravili pro děti a jejich
doprovod lampionový průvod od jedné
strašidelné bytosti ke druhé. Hlavní organizátorka Renata v kostýmku Čertovské
babičky se svým více než patnáctičlenným
týmem čarodějů a čarodějnic, kostlivců,
divoženek, vlkodlaka a dalších prapodivných
pohádkových postav připravila a pobavila
nejen malé návštěvníky s lampiony, ale
i jejich rodiče pohledem na „strašidýlka“
a různými dotazy a otázkami, na které oni
odpovídali. Ale např. u Velkého Alpského
čerta toho moc neřekli, to si pak jak písničkou nebo povídáním vynahradili u čaroděje
a bájného ohniváka.
I když takovouto podzimní akci FIT KLUB
pořádal již po několikáté, tak tato letošní
byla obzvláště povedená, a to nejen novými
účinkujícími, ale k pohádkové náladě přispěl
velký úplňkový měsíc, který se v době
konání vynořoval nad čerčanským Chlumem
jako obrovský lampion. Takže byly lampiony
nejen v dětských rukách, ale jak ti nejmenší
poznamenali, že ho vidí i na nebi.
Po skončení pohádkové cesty čekalo na
všechny dobré sladké pohoštění. Poděkování
patří všem, kdo se podíleli jak na organizaci,
kostýmování a i pečení všech dobrot.
Domů se všichni rozcházeli s dobrou náladou
a těšením se zase, co bude příští rok.
Autor: Bohumila Nádvorníková
Foto: Jitka Štíchová

 Z čeho máme radost…
 Domácí třídění se osvědčilo. Během prvního zářijového týdne se do něj zapojilo dalších jedenáct domácností
a nové stále přibývají!
 V úterý 6. září schválilo zastupitelstvo zadání nového územního plánu obce. Protože pořízení územně plánovací
dokumentace je ﬁnančně velice náročné, požádali jsme zároveň Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci. Veškeré
dokumenty a mapy jsou k dispozici na webu obce a obecním úřadě.
 V sobotu 29. října jsme hasičům předali do užívání novou zbrojnici na návsi. Slavnostního odpoledne se zúčastnily hasičské sbory ze širokého okolí i z Prahy.
 Římskokatolická farnost Poříčí dokončila kompletní opravu čelní fasády kostela sv. Havla.
 V listopadu dokončila stavební ﬁrma SB s.r.o. práce na půdní vestavbě nových tříd v základní škole.
 V sobotu 3. prosince jsme na obecním úřadě přivítali 14 nových občánků. Rodičům gratulujeme a přejeme
mnoho radosti a štěstí.
 Pražskou a Benešovskou ulici osvětlují přes noc adventní hvězdy. Vánočním osvětlením se letos poprvé rozzářila
také budova obecního úřadu.
 Odborníci a krajinářští architekti ze společnosti Les projekt Stará Boleslav pracují od října na projektu obnovy
a výsadby zeleně v prostoru návsi. Výsledky jejich práce vám představíme na jaře.

 Rybářský kroužek funguje už 30 let
Sportovní rybolov a rybářství patří i v dnešní
moderní době plné počítačů stále k velmi
oblíbeným sportům a koníčkům. Není totiž jen
o rybářském sportu, ale také o lásce k přírodě,
o učení se správnému chování k přírodě, o trpělivosti, šikovnosti a o mnoha dalších lidských
vlastnostech.
V Poříčí nad Sázavou byl založen rybářský kroužek před 30 lety. Jeho činnost je organizována
ve spolupráci se Základní školou a mateřskou
školou Poříčí nad Sázavou a MO ČRS Čerčany.
Svoji činnost zahajuje v průběhu měsíce září
a končí na konci června. V jarních a letních

měsících se schůzky konají každé pondělí
od 16 hodin na rybníku Potočiny v Poříčí nad
Sázavou a v zimních měsících jednou za dva
týdny v prostorách Základní školy a mateřské školy Poříčí nad Sázavou – kde mají děti
k dispozici pro názornější a zajímavější výuku
interaktivní tabule s tematickými počítačovými
programy a přístupem k internetu. Konečným
výstupem rybářského kroužku je pak to,
že děti mohou získat po složení zkoušek rybářský lístek a povolenku.
Kromě samotného rybolovu a praktické výuky
rybářského sportu se snažíme našim malým rybářům zprostředkovat i další nevšední zážitky.

Ve středu 2. listopadu jsme se společně vydali na výlov rybníka Svárov. Tam i zpět jsme
jeli, vyzbrojeni holínkami, pláštěnkami, čepicemi a svačinou, vlakem. I když se zdálo, že
nám počasí nebude přát, celé dopoledne se
maximálně vyvedlo. Děti viděly všechny fáze
výlovu rybníka – sháňku ryb, rozdávání sítě,
zátah, jádření sítě, vydávání, brakování a vážení
ryb. Mohly pozorovat rybářskou techniku
a „pomazlit se“ s různými druhy sladkovodních
ryb – kapr obecný, amur bílý, sumec velký, štika
obecná, plotice obecná. Tento zážitek se všem
velmi líbil a už teď se děti nemohou dočkat
dalších takových.
Autor: Jiří Frantl

 „Éro letí, milé děti…“
Když se řekne „Éro letí, milé děti…“, tak si asi každé dítě představí malé
usměvavé letadlo z pohádky. Naše předškolní děti z mateřské školy v Poříčí
nad Sázavou už mají jasnou představu, jak je takové letadlo opravdu veliké.
3. listopadu navštívily Letiště Václava Havla, kde měly objednanou exkurzi, při
které měly možnost vidět, jak funguje provoz na letišti. Po příjezdu je v hale
letiště přivítali členové policejní ochrany letiště se speciálně vycvičenými psy,
kteří nám předvedli hledání výbušnin. Po tomto setkání jsme všichni prošli
bezpečnostním kontrolou a nasedli do autobusu, který nás vezl za poznáním
po letišti. Po celou dobu jsme měli průvodce, který dětem velmi poutavě
vyprávěl a snažil se, aby návštěva byla pro děti zajímavá.
První zastávka byla v hasičské základně, kde měli všichni možnost vidět speciální
auta, výstroj a vyzpovídat hasiče, kteří byli ten den ve službě. Další cesta
autobusem mířila k soukromým letadlům, odletovým terminálům a nakonec
jsme viděli odlétat a přistávat letadla. Děti tato podívaná velmi nadchla, protože
autobus stál velmi blízko ranveje. Vidět a slyšet takové obry je nezapomenutelné.
Posledním zážitkem bylo „pronásledování“ letadla. Náš autobus jej sledoval
při přistání a popojíždění k výstupu. Sledovali jsme přisátí chobotu k výstupu
z letadla a vycházení cestujících. Exkurze to byla velmi zajímavá a poučná.
Ten den si určitě všichni přáli být pilotem, letuškou, nebo ostrahou na letišti!
Autorka: Martina Vojtíšková

