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V sobotu 14. září 2019 jsme se za krásného počasí sešli na poříčském nábřeží, abychom oslavili konec
žní, příchod podzimu a poděkovali našim zemědělcům za jejich celoroční práci. O zábavu se staral
folklorní soubor Benešáček a místní kapela DVB, stánky se prohýbaly pod tíhou rukodělných výrobků
a domácích dobrot, pivo teklo proudem. Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli!

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Dožínky byly pro nás symbolickou tečkou za
končícím létem. Život mnohých z vás od jara
komplikovala řada veřejných staveb – opravovala se hlavní silnice na Benešov, stavěl se
vodovod a kanalizace, část školního areálu
zabrala stavební ﬁrma kvůli novým půdním
učebnám. Dovolte mi, abych vám poděkoval
za vaši trpělivost. Velmi si cením toho, že jste
stavařům vycházeli vstříc a měli pro ztížené
podmínky při cestování domů, za prací nebo s
dětmi do školy pochopení. Zároveň doufám, že
jste s výsledkem všech zmíněných akcí spokojeni. Přeji vám příjemný podzim a hezké čtení!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 V podkroví se učí jedna radost
Od září si naše školní děti užívají výuku ve dvou nových učebnách v podkroví
základní školy. Stavební práce zahájila ﬁrma SB s.r.o. již v červnu, hotovo bylo
přesně podle plánu na konci měsíce srpna. Do školního podkroví vede nové
schodiště, třídy jsou vybaveny moderní vyučovací technikou a klimatizací, která
zajistí pohodlí dětí i učitelů během horkých jarních měsíců. Na této akci se
podíleli i naši významní partneři - 500 tis.Kč darovala na stavbu ﬁrma KEMPER,
200 tis.Kč ﬁrma WRIGLEY, 100 tis.Kč společnost VHS Benešov a 50 tis.Kč
ﬁrma PRORATIO. Této podpory si nesmírně vážíme! A co ve škole plánujeme
do budoucna? Zpracována je projektová dokumentace na modernizaci školní
kuchyně a objednán je projekt přístavby učeben nad jídelnu. V příštím roce
se pak pustíme do přestavby toalet. Fotograﬁe nových učeben naleznete
na webu a Facebooku obce!

KONTAKTUJTE NÁS!
Vydává: Obec Poříčí nad Sázavou—Sázavská 57—Poříčí nad Sázavou 257 21, IČO 00232513, periodicita: 2x/rok
Ev.č. PZ E10739 / Tel. 317 779 415 / www.poricinadsazavou.cz / E-mail: obec@poricinadsazavou.cz / Facebook: Obec Poříčí nad Sázavou (Komunita)

 Novinky ve třídění odpadů
Před několika lety jsme v Poříčí jako jedni
z prvních v České republice zavedli domácí
svozy plastů a papíru. A přestože množství i
kvalita vytříděného odpadu výrazně stoupla,
ve spolupráci se svozovou ﬁrmou Marius
Pedersen stále hledáme nové způsoby, jak
vám třídění usnadnit. Letošní novinkou je,
že do žlutých popelnic na plast lze vyhazo-

vat také plechovky od nápojů (pivo, limo,
energetické nápoje apod.). Pozor však,
konzervy od ryb či jiných potravin do žluté
nádoby nepatří! A to není vše. Ti z vás, kteří
využívají domácí svozy BIO odpadu (hnědá
popelnice), můžou v den svozu k popelnici
odložit také jedlé tuky a oleje v uzavřených
nádobách (např. PET láhev).

 Kamery dohlížejí na pořádek
Pytle poházené kolem kontejnerů, hromady odpadků, které do tříděného odpadu nepatří,
nepořádek. Takový obrázek se naskytne každému, kdo zejména po víkendu zavítá k některému ze separačních míst. Do boje s lidmi, kteří tento nepořádek vytvářejí, jsme nově nasadili
moderní kamerový systém. Kamery s vysokým rozlišením snímají problémová místa 24 hodin
denně (díky nočnímu osvitu i v noci) a jejich záznam poslouží policii a přestupkové komisi
ke stíhání a pokutování nepořádníků. A jaká jsou základní pravidla pro odkládání odpadu?
1. Do kontejnerů patří jen ten odpad, který je uveden na štítku nalepeném na každé
sběrné nádobě (do žlutých plast, do modrých papír, do oranžových nápojové
kartony atd.).
2. Kontejnery jsou určeny výhradně nepodnikajícím fyzickým osobám (občanům)
z obce Poříčí nad Sázavou.
3. Odpad do kontejnerů nesmějí odkládat podnikatelé, kteří jsou ze zákona povinni
zajistit si likvidaci odpadů smluvně přímo se svozovou společností. Na plnění
této povinnosti se zaměří chystané kontroly.
4. Je přísně zakázáno odkládat odpad mimo kontejnery (zejména na zem) - takové
chování je považováno za zakládání černé skládky. V případě, že jsou nádoby
plné, vyhledejte v obci jiné kontejnerové stání, nebo zavolejte na obecní úřad –
rádi vám pomůžeme!
Již během prvního týdne provozu kamerového systému se podařilo odhalit několik hříšníků.
Úklid separačních míst nás stojí mnoho úsilí a nemálo peněz. Je přitom naším společným
zájmem, abychom v obci měli čisto a uklizeno. Věříme, že kamery nám s tímto úkolem
pomůžou.

 Voda už teče i v Žižkově
a Sportovní

 Tři otázky pro… Audrey Aamot,
americkou učitelku v naší základní škole

 Připomeňte si s námi
významná výročí

V létě se nestavělo jenom ve škole.
Od srpna do září pokládala ﬁrma VHS
Benešov s.r.o. v Žižkově ulici vodovod a kanalizaci. V době vydání tohoto
zpravodaje její zaměstnanci protahují vodovodní řad také v ulici Sportovní.
Tato investice stála přibližně 1,5 mil.Kč.
V současné době tedy zbývá odkanalizovat
Hvozdec a Lutov – pro tento projekt je
již vydáno stavební povolení – a lokalitu
„ve vilách” v Pražské ulici za benzinovou
pumpou. Projektová dokumentace pro
„vily” se již zpracovává.

Povíš nám, prosím, něco o sobě a o tom, odkud jsi do Poříčí přijela?
Vyrůstala jsem v Seattlu ve státě Washington. Čtyři roky jsem studovala
na montanské univerzitě, před rokem jsem promovala. Washington je stát plný
přírodních parků a lesů, a je proto jako stvořený pro turistiku a kempování. Můj
rodný Seattle proslul mořskými delikatesami. Vznikla zde také první kavárna
Starbucks na světě.

 Žižkův památník
v novém kabátě

Proč ses rozhodla přijet právě do České republiky?
V České republice jsem nikdy nebyla, a toužila jsem proto zažít něco nového.
Na Čechách mě lákala zdejší příroda, jídlo a architektura. Fascinuje mě zdejší
jazyk a také pivo! Pro školu v Poříčí jsem se rozhodla proto, abych poznala
život mimo velká města.

V neděli 27. října v 16 hodin, tedy den před
výročím vzniku samostatné Československé
republiky v roce 1918, položí čestná stráž
poříčských hasičů věnec k památníku obětem 1. světové války pod obecním úřadem.
Všichni, kdo chtějí zavzpomínat na naše
předky, kteří padli na světových bojištích za
naši svobodu, jsou srdečně zváni!
Letošní rok se ale nese ve znamení ještě dalšího významného výročí - 30 let od sametové
revoluce v roce 1989. Toto výročí si připomeneme pietním setkáním před obecním
úřadem dne 17. listopadu v 17 hodin. Setkání
spojíme se vzpomínkou na 17.11.1939, tedy
den, kdy nacisté uzavřeli české vysoké školy
a začali popravovat představitele studentských organizací. U provizorního památníčku
před úřadem budete moct zapálit svíčku.
Těšíme se na setkání s vámi!

V průběhu května a června proběhla kompletní
oprava památníku Jana Žižky u železničního
přejezdu na návsi. Po odstranění náletových
dřevin, nánosů listí a očištění a zajištění
kamenné zídky se práce ujal akademický
restaurátor pan Mgr. Daniel Talavera. Ten
provedl očištění kamenného památníku
a jeho konzervaci a ve spolupráci s dalšími
kolegy restauroval také kališnický znak, který
z památníku už před lety odpadl a byl uložen
v depozitáři obecního úřadu. Důkladným
očištěním jednotlivých vrstev barvy pak bylo
zjištěno, že původně bylo veškeré písmo
vyvedeno zlatě. Tuto skutečnost pan magistr
respektoval a památník z roku 1924 uvedl
do jeho původní nádhery. Vedle památníku
nově najdete také informační ceduli věnovanou
bitvě husitů s královským vojskem u Poříčí.

Jaké jsou tvoje první dojmy z České republiky a naší obce?
První, čeho jsem si po příjezdu do České republiky všimla, bylo to, jak jsou
tu všichni přátelští. Praha je krásné město, stejně jako je Poříčí nad Sázavou
krásná vesnice. Poříčí je nesmírně malebné, moc ráda se procházím kolem
řeky a pozoruji okolní přírodu. Strašně se těším, až poznám zdejší obyvatele
a dozvím se více o české kultuře.

 Máte pejska?
Nezapomeňte
na čipování!

 Z čeho máme radost...
y V červenci vyšla dlouho očekávaná kniha pana Vladislava Mareše Poříčí nad Sázavou – Historie obce. Každá poříčská domácnost dostane na úřadě 1 výtisk zdarma. Knihu je také možné zakoupit za 286 Kč.

y Od 13. července jezdí přes Poříčí autobusy pražské integrované dopravy, konkrétně linka 337. Na spoje, které nyní jezdí v obou
y
y
y
y
y

směrech mnohem častěji, můžete čekat v nově opravené autobusové zastávce s knihobudkou, nebo na některé ze dvou nových
pohodlných laviček.
Před koncem letních prázdnin byla dokončena stavba chodníku v Benešovské ulici. Z obou stran přechodu pro chodce byl
položen červený brzdný koberec. Třešničkou na dortu jsou pak osázené záhony podél chodníku.
Od září v naší základní škole opět učí dva američtí učitelé – Greg Clancy z Bostonu a Audrey Aamot ze Seattlu.
V sobotu 14. září se uskutečnily tradiční dožínky. Za pomoc s organizací děkujeme dobrovolným hasičům, zaměstnancům
a vedení ﬁrmy AGRO Poříčí, Mysliveckému spolku Posázaví, souboru Benešáček a kapele DVB!
Ve středu 18. září vydalo zastupitelstvo nový územní plán obce, který nahradil původní plán z roku 1998. Územní plán
nevymezuje žádné nové lokality k zastavění, a naopak nově zavádí přísnější regulaci např. pro výstavbu rekreačních chat.
V sobotu 19. října se na Homolce poběží netradiční běžecký závod CROSS TRACK RACE. Start v 10 hodin.

Audrey Aamot nabízí všem zájemcům také soukromé hodiny konverzace.
Pokud máte o doučování zájem, obraťte se na obecní úřad nebo ředitele
základní školy. Rádi předáme kontakt!

Dovolujeme si upozornit všechny majitele psů
na novinku, podle které musí být od 1.1.2020
každý pes starší šesti měsíců označen čipem
splňujícím standardy norem EU. Toto identiﬁkační označení musí být zaznamenáno
do dokladu o očkování psa (očkovací průkaz
nebo pas pro malá zvířata). Tato povinnost
je svázána s povinností očkování psů proti
vzteklině, neboť pes, který nebude označen čipem, bude brán jako pes neočkovaný,
a to pod pokutou až 20 000 Kč. Tato povinnost je nově stanovena v § 4 odst. 4. zákona
č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon). Jedinou
výjimku mají psi, jež jsou označení čitelným
tetováním provedeným před 3. 7. 2011. Označování psů čipem provádějí veterinární lékaři.
Autor: Bc Miloslav Dusil

 V Lipové dostane přednost nové elektrické vedení
Oproti plánu se letos neuskutečnila oprava asfaltového povrchu v Lipové ulici, protože těsně před zahájením stavby nám ﬁrma ČEZ
oznámila, že zde v roce 2020 plánuje ukládat nadzemní elektrické vedení do země. Když se pak ani přes opakovaná jednání s ČEZem
nepodařilo najít společné řešení (např. uložení elektřiny již letos, před opravou asfaltu), byla po dohodě se všemi obyvateli ulice oprava
silnice odložena. Elektrické vedení z nástřešních nosičů a sloupů se ale bude do země ukládat i v dalších ulicích – Sportovní, V Chaloupkách,
Strmé a Pavlíkově. Poté bude možné i v těchto ulicích provést deﬁnitivní opravu vozovky.

POŘÍČSKÉ LÉTO VE FOTOGRAFII

Ve čtvrtek 18. července vyšla dlouho
očekávaná kniha pana Vladislava Mareše
nazvaná Poříčí nad Sázavou – Historie
obce. Do posledního místa zaplněný obecní
úřad přivítal autora velkým potleskem.
Slavnostní křest knihy pana Mareše
doprovodilo netradičně také venkovní
divadelní představení Tady stávaly Topoly,
inspirované knihami a fantaziemi Josefa,
Jáchyma a Filipa Topolových. Mladí herci
z několika českých divadel si pro diváky
připravili opravdu nevšední letní zážitek!

O víkendu 27. a 28. července se na Homolce jelo Mistrovství zóny střední Evropy.
Napínavé souboje 143 závodníků sledovaly v Poříčí tisíce diváků z mnoha zemí.
V hlavní kategorii nakonec zvítězil Zdeněk Antony

V sobotu 24. srpna obsadili rybník ve Sportovní
ulici nadšení mladí rybáři, aby se poměřili ve
svých dovednostech. Za pěkného počasí se
chytilo 10 ryb. Smutnit ale nemusel nikdo, protože alespoň drobnou cenu si odnesli všichni
příznivci svatého Petra!

V sobotu 14. září se na sázavském nábřeží konaly tradiční dožínky. Dožínkovému věnci požehnal pan farář Martin Janata,
o úvodní slovo se vedle starosty obce postaral také ředitel místního zemědělského podniku pan Ing. Miroslav Dvořák.
Autoři fotograﬁí: Pavla Tikovská, Václav Klečka a Jana Majerová

