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V sobotu 25. srpna se v Potočinách konal 2. ročník dětských rybářských závodů. Letos soutěžilo
16 dětí od dvou let až do 15 let a celkem se chytilo 22 nádherných kaprů! Na 1. místě se umístil
Jan Vaněček, který nachytal ryby v celkové délce 206 cm. Výtěžek ze startovného byl věnován
rybářskému kroužku při Základní škole a mateřské škole Poříčí nad Sázavou, hlavním organizátorem byl pan Martin Tvrdík. Foto: Václav Klečka

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Čtyři roky utekly jako voda, a za několik málo
dní nás čekají volby do zastupitelstva obce.
V pátek 5. a sobotu 6. října rozhodnete svými
hlasy o tom, kdo povede obec až do roku
2022. Dovolte mi, abych poděkoval všem
svým kolegům zastupitelům a radním, kteří
v uplynulých čtyřech letech nezištně obětovali
svůj volný čas, aby pomáhali s rozvojem naší
krásné vesnice. Nesmírně si vážím jejich
nasazení a pomoci. Novým zastupitelům,
kteří vzejdou z říjnových voleb, pak přeji
mnoho úspěchů. Věřím, že i v následujících
letech bude poříčské zastupitelstvo fungovat
tak dobře jako doposud, a z výsledků jeho
práce se budeme těšit všichni, kteří v Poříčí
žijeme a máme ho tak rádi! Děkuji, že přijdete
k volbám!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 Skvělá zpráva!
Benešovská ulice celá v novém
Po několika letech jednání s minulým i současným vedením Středočeského
kraje se nám podařilo dojednat kompletní opravu hlavního silničního tahu
přes Poříčí nad Sázavou od železničního přejezdu na návsi až k nájezdu
na silnici I/3 u Mrače. Výstavba nové silnice naváže na dokončení stavby
chodníku pro pěší ke hřbitovu. A nejenom to. Řidiči mají podle projektu
nově jezdit po tichém asfaltu, který výrazně snižuje hlučnost i prašnost
projíždějících vozidel. Uleví se tak i všem, kteří v Benešovské ulici bydlí.
A ta nejlepší zpráva? Oprava podle krajského úřadu proběhne ještě letos!
V době vydání tohoto zpravodaje končí výběrové řízení na zhotovitele,
a pokud tak vše půjde podle plánu, měly by stavební práce probíhat během
října a listopadu. S novým chodníkem, přechodem pro chodce u hřbitova
a asfaltovým povrchem se tak z Benešovské stane opravdu výstavní
třída. O přesném průběhu stavebních prací vás budeme včas informovat.
Děkujeme Středočeskému kraji a Krajské údržbě a správě silnic za vstřícnost
při jednání!
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 Tři otázky pro… Hailey McGahanovou, americkou učitelku naší základní školy
Od letošního září se naše základní škola pyšní jedinečným
úspěchem – vedení školy se podařilo pro celý školní rok
2018 / 2019 zajistit dva americké učitele anglického jazyka.
Kromě oblíbeného Grega W. Clancyho, který v Poříčí učí již
od loňska, se budou děti v hodinách pravidelně setkávat také
s Hailey McGahanovou, která k nám přijela ze státu Idaho.
S Hailey vám přinášíme krátký rozhovor!
Povíš nám, prosím, něco o sobě a o tom, odkud pocházíš?
Jmenuji se Hailey a narodila jsem se ve městě Bois ve státě Idaho,
který leží na severozápadním pobřeží USA. Maminka mě pojmenovala po městě Hailey, ve kterém sama vyrůstala, a které milovala.
Hailey je v Americe běžné jméno, ale za tím mým je i hezký příběh.
Jsem jedináček a bydlím v Bois nedaleko maminky a nevlastního
táty. Můj vlastní tatínek bydlí v texaském Austinu, kam za ním čas
od času jezdím. Vzhledem k tomu, jak velké Spojené státy jsou, je
to ale s návštěvami obtížné. Mám také pejska Stanleyho, kterého
zbožnuji a moc mi chybí!
Jaké jsou tvé první dojmy z pobytu v České republice
a v Poříčí nad Sázavou?
V České republice jsem už několik týdnů a většinu času jsem zatím
bydlela v Praze. Je to nádherné město. Nesmírně si vážím možnosti
prožít ve vaší zemi příštích deset měsíců a dozvědět se o ní více.
Na každém kroku jsou tu cítit láska a dějiny a to je něco, co bych ve
Spojených státech nikdy prožít nemohla.
Lidé v Poříčí nad Sázavou jsou velmi srdeční. Každý, s kým jsem se
zatím potkala, byl velmi milý a přátelský. Těším se, že tu budu moci
žít a poznávat život na českém venkově.

Proč ses rozhodla stát se učitelkou a co se ti na té práci
líbí nejvíc?
Když jsem odpromovala na vysoké škole, rozhodovala jsem se, jak
naložit s životem i svou kariérou. Uvědomila jsem si, že nejšťastnější
jsem při práci s dětmi. Moc mě baví učit je nové věci, ale stejně
tak jsou i ony pro mě zdrojem inspirace. Proto jsem se rozhodla pro
dráhu učitelky. A ze všeho nejraději mám, když na něčem společně
dlouho pracujeme a děti pak konečně látce porozumí, dílky se jim
spojí dohromady jako skládačka. To mám opravdu ráda.

 Z čeho máme radost...
y Během letních prázdnin byl kompletně zrekonstruován obecní byt nad poštou v Čerčanské ulici. Od září
v něm bydlí americká učitelka Hailey McGahanová, do budoucna bude k dispozici našim občanům!
y Na náves jsme umístili dvě nové lavičky určené především seniorům. Lavičky mají vyšší sedák a boční opěrky,
díky kterým se z nich snáze vstává. Další tato lavička bude ihned po dostavbě chodníku v Benešovské
ulici umístěna ke kapličce tak, aby si starší návštěvníci hřbitova mohli po cestě odpočinout.
y V ulici K Homolce (vede od řeky k autokrosovému závodišti Homolka) naši pracovníci kompletně opravili starý
kamenný mostek. Na místo jsme umístili další informační ceduli, ze které se dozvíte mnoho zajímavého
mimo jiné o voroplavbě na Sázavě. Tak neváhejte a vyrazte na procházku!
y Kniha místního historika a farního kronikáře pana Vladislava Mareše o nejstarších dějinách obce
se pomalu, ale jistě blíží k vydání. Odborné korektury se ujal osobně autor oceňovaného díla Zabráno pro SS,
pan Dr. Tomáš Zouzal. Oba autoři nyní úzce spolupracují na dokončení publikace. Její součástí bude
i samostatná část věnovaná dějinám Hvozdce!
• Letos jsme získali dotaci 1,5 mil.Kč na nákup domácích kompostérů. Většina z nich už byla rozvezena
k vám do domácností. Pokud jste ještě nebyli na obecním úřadě podepsat smlouvu, neváhejte a přijďte!
• Z důvodu konání komunálních voleb se dětský bazar na obecním úřadě uskuteční v náhradním termínu
od 13. října.

 Dům s pečovatelskou službou získává jasné obrysy
V minulém vydání Poříčského zpravodaje
jsme vás podrobně informovali o plánované
výstavbě domu s pečovatelskou službou
pro seniory, jehož součástí bude i moderní
zdravotnické středisko, které se do budovy
přestěhuje z již nevyhovujícího přízemí
obecního úřadu.
V srpnu proběhla přímo v KLENOTECH další
pracovní porada zastupitelů za účasti projektanta i odbornice z oblasti poskytování
pečovatelské služby. S jejich pomocí
nabývá projekt konkrétních rozměrů. V pravé
části přízemí (při pohledu ze dvora) budou
umístěny ordinace lékařů (praktický, dětský,
zubní) včetně dostatečně prostorných a oddělených čekáren pro pacienty. V pravé části
budovy má být umístěno technické zázemí,
ale také moderní služebna Policie ČR. Ta projevila zájem o přesun své služebny z Čerčan,
a její zástupce se přímo podílí na přípravě
projektu. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu
ze spolupráce s policií sešlo, bude prostor
sloužit jako rezerva pro další bezbariérové
byty. Přízemí nabídne také společenskou
místnost s knihovnou a východem do zahrady.
Tento relaxační prostor bude sloužit jak obyvatelům domu a jejich návštěvám, tak široké

veřejnosti, která se tu bude scházet např.
při přednáškách, výstavách či vánočních
koncertech.
Horní patro bude určeno výhradně pro
ubytování. Až 13 plně bezbariérových bytů
poslouží poříčským seniorům, kteří jsou převážně samostatní, ale s některými úkony
(např. příprava jídla, praní prádla, hygiena)
potřebují pomoct. Přibližně 1/3 z těchto bytů
bude určena manželským dvojicím. Tento
poměr vychází ze zkušenosti z obdobných
zařízení v jiných městech a vesnicích. Kromě
zázemí pro pečovatelky bude i na tomto
podlaží společenská místnost s výhledem
do zahrady a Pražské ulice, ale také východem na zastřešený balkon.
Protože projekční příprava během uplynulého
půlroku výrazně pokročila, připravujeme se
již na zahájení vlastní realizace. Středočeský
kraj nám na první stavební práce nabízí
dotaci ve výši přes 1,2 milionu Kč! S dalšími
dotačními programy (např. na zateplení
a výměnu oken) máme navíc zkušenosti
z minulých let (zateplování školy a školky),
a počítáme s jejich využitím i v tomto případě.
O pokračování prací vás budeme pravidelně
informovat!

 Připomínka vzniku
Československé
republiky
V letošním roce si připomínáme
významné výročí - 100 let od vzniku
samostatné Československé
republiky. Během jara a léta jsme
proto ve spolupráci s akademickým restaurátorem Mgr. Danielem
Talaverou opravili památník obětem
1. světové války pod obecním
úřadem a umístili k němu naučnou
ceduli a lavičku. Dne 28. října se
u památníku sejdeme, abychom
vyslechli hymnu a položili věnec.
O přesném čase vás budeme včas
informovat. Na čtvrtek 25. října si
základní škola připravila velkou
školní akademii, která vás provede
sto lety naší státnosti. A do konce
letošního roku plánujeme vydat
životní dílo historika pana Vladislava
Mareše o nejstarších dějinách naší
obce.

 Ve třídění odpadů jste stále lepší! Děkujeme
Domácí třídění plastů a papíru, které jsme v roce 2016 zaváděli jako jedna z prvních obcí
v České republice, se opravdu vyplácí. Platí, že čím více odpadu vytřídíme, tím více peněz
se nám vrátí zpět do rozpočtu. Jen za rok 2017 jsme za zpětný sběr odpadu získali bezmála
300 tis.Kč, které můžeme dále investovat do zkrášlování a úklidu obce! Ve stejném
roce nás navíc Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil jako 10. nejlepší obec v celém
kraji (z celkem 422 obcí v kategorii 500–1999 obyvatel). Na okrese Benešov jsme
bezkonkurenčně zvítězili! Na jaře letošního roku náš obecní úřad dokonce hostil konferenci
starostů, kteří se k nám přijeli domácímu třídění učit. V následujících měsících plánujeme
další drobné úpravy sběrné sítě, zejména navýšení počtu kontejnerů na kov a kartony.
Děkujeme vám všem, že třídíte! To, že se naší obci tak daří, je zásluhou každého jednoho
z vás. A výsledky vidíte na každém kroku – například letošní ozelenění návsi a výsadbu lip
a keřů jsme si mohli dovolit právě díky penězům, které se nám za třídění vrací. Děkujeme!

 Plány na zkrášlování hřbitova
V roce 2017 se nám díky dotaci od Ministerstva obrany podařilo opravit památník Rudoarmějců
na novém hřbitově na Rubši. Ve stejném roce naši zaměstnanci odstranili náletové dřeviny
a starý bazének na vodu a instalovali kované pítko, držák konví a lavičku. V letošním roce
jsme dokončili projektovou dokumentaci na zkrášlení a modernizaci celého hřbitova.
Projekt je rozdělen na několik etap – tou první bude doplnění dlážděných chodníčků mezi
jednotlivými schodišti od vstupní branky až k márnici. Druhým krokem bude výměna střešní
krytiny na budově márnice, a především její zpřístupnění a vnitřní přestavba na kolumbárium,
tedy důstojné pietní místo pro uložení uren. Vedle márnice umístíme lavičky pro návštěvníky
hřbitova. V rámci úprav hřbitova také vyměníme všechny ploty. Zahájení úprav je předběžně
plánováno na příští rok.

 Školní děti dostanou
špičkové vybavení
Na konci srpna jsme od zhotovitele, sedlčanské ﬁrmy SB s.r.o., převzali novou učebnu
výpočetních technologií v přízemí základní
školy. Zbrusu nové prostory jsou vybaveny
všemi potřebnými rozvody elektřiny i datových kabelů. Nábytek dodá chráněná
dílna Pomoc Týn nad Vltavou, která již
od roku 1996 pracuje s postiženými.
Poslední etapou bude montáž špičkové
elektroniky – počítačů, projektorů a dalšího
vybavení, se kterým se budou naše děti
jistě rády učit pracovat. Na projekt se
nám ještě v létě podařilo získat dotaci
z programu IROP ve výši přes 1 milion Kč.
Zároveň projekční kancelář dokončuje projekt na výstavbu dalších půdních učeben,
učebny nad stávající jídelnou a také projekt
modernizace školní kuchyně. Všechny tyto
důležité akce budou připraveny k realizaci
v následujících letech.

 Obec má nový automobil
Zbrusu nový technický vůz značky
DURSO mají k dispozici pracovníci
obce, kteří zajišťují každodenní úklid
ulic a veřejných prostranství. Stroj
italské výroby má pohon na všechna
čtyři kola a je vybaven hákovým nosičem kontejnerů. Ty máme celkem
tři – jeden o objemu 1,6 m3 a dva
o objemu 4 m3. Pro zimní období je
vůz vystrojen sněhovou radlicí, smetákem a sypačem posypu. Chystáte
se na zahradě řezat stromy, kácet
túje nebo hrabat velké množství listí,
ale nechcete obtěžovat okolí jeho
pálením? Zavolejte na obecní úřad,
jsme tu pro vás! Na víkend vám
kontejner rádi přistavíme přímo
na zahradu či dvůr, vy ho naložíte
zahradním odpadem a naši pracovníci
náklad během chvilky pohodlně
odvezou!

 Volby do zastupitelstva obce a Senátu ČR
V pátek 5. a sobotu 6. října se uskuteční volby do zastupitelstva obce
Poříčí nad Sázavou a Senátu ČR. V pátek můžete volit od 14 do 22 hodin,
v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Volební místnost bude umístěna
v 1. patře obecního úřadu. Volič může např. ze zdravotních důvodů
požádat o donesení volební urny domů. Pro tento účel volejte 317 779 415.
Volební lístky budou distribuovány do domácností, ale získat je
můžete i přímo ve volební místnosti. Výsledky voleb budou sečteny
a vyhlášeny v sobotu v pozdních večerních hodinách.

 Chodník v Benešovské
před dokončením
V Benešovské ulici v těchto dnech vrcholí
stavba chodníku pro pěší a dešťové kanalizace. Tento frekventovaný úsek podél krajské
silnice patřil z pohledu chodců k nejnebezpečnějším místům v obci, a jsme proto rádi,
že se stavbu podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Zbývá už jen dobudovat zvýšený
přechod pro chodce a směrem od Mrače
položit brzdný koberec. Obojí bude provedeno v rámci chystané rekonstrukce vozovky, o
které se dočtete v tomto Zpravodaji.

 Školní děti si užívají pestrou nabídku kroužků
Školní rok začal slavnostním zahájením dne 3. září. Přivítali jsme
36 prvňáčků rozdělených do dvou tříd. Celkem naši základní
a mateřskou školu navštěvuje 389 dětí. Základní škola- 298 žáků
a žákyň, 15 tříd. Mateřská škola - 91 dětí, 4 oddělení. Školní
družina- 150 dětí, 5 oddělení. Škola má 56 zaměstnanců. Již tradičně
je pro děti připraveno 19 kroužků (atletika, sportovní hry, angličtina,
španělština, rybářský kroužek, výtvarný kroužek, znaková řeč, hra
na ﬂétnu, zpívání, přírodovědný kroužek, Klub mladého diváka, Klub
mladého čtenáře, ﬂorbal, taneční a další). O kroužky je obrovský
zájem, jen do kroužku atletiky, je tak jako v loňském školním roce
přihlášeno 120 žáků, kteří využívají moderní atletické hřiště. Dále
také nabízíme přípravu na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky nebo na mezinárodní zkoušku z anglického jazyka. Zájmové
kroužky vedou učitelé naší školy. Na škole také výborně funguje

žákovský parlament a sdružení rodičů-SRPDŠ, které podporuje
naše aktivity.
Ve své činnosti nezahálí ani mateřská škola, která připravuje
a organizuje množství akcí pro naše nejmenší (taneční kroužek,
nově anglický jazyk s rodilým mluvčím, hravé lyžování, tvořivé dílny,
kurz in-line bruslení, výlety, sportovní a pohybové vyžití a další).
Děkuji našemu zřizovateli Obci Poříčí nad Sázavou, všem
zaměstnancům, rodičům, dětem, partnerům školy a obcím Mrač
a Nespeky za jejich práci a podporu. Rád bych Vás pozval
na školní akademii ke 100. výročí založení naší republiky, která
se uskuteční koncem měsíce října.
Mgr. Radim Navrátil
ředitel základní a mateřské školy

