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V neděli 5. prosince 2021 uspořádali členové a členky sboru dobrovolných hasičů Mikuláše
s anděly a čerty. Nebeskou kancelář si Mikuláš zřídil na návsi u vánočního stromečku, kde vyzpovídal
hodné i zlobivé děti. Ti odvážní pak mohli navštívit i peklo! Fotograﬁe: Pavla Tikovská

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Také letošní rok byl poznamenán pokračující
pandemií koronaviru. Zejména zimní a jarní
měsíce byly pro nás na obecním úřadě stále ve
znamení každodenních zavážek obědů, nákupů
a dezinfekcí seniorům a potřebným. Jakmile
byly k dispozici vakcíny, pomáhali jsme místním
také s registracemi k očkování. Tato pomoc stále
trvá a v současné době nejen našim starším
spoluobčanům pomáháme přihlásit se ke třetí
očkovací dávce. Letošek se ale nesl také v
duchu velkých investic a oprav v obci. Během
jediné sezóny se nám podařilo kompletně
opravit komunikace v 5 ulicích (z toho na 4 jsme
získali dotaci Ministerstva pro místní rozvoj),
modernizovali jsme školní kuchyni, upravili

odstavnou plochu v Potoční ulici naproti ZŠ,
zalesňovali jsme lesy zasažené kůrovcem,
a především jsme zahájili stavební práce
v KLENOTECH, kde již příští rok v 16 plně bezbariérových bytech najdou moderní a důstojné
bydlení naši spoluobčané. Dovolte mi, abych
poděkoval nejen vám všem, kteří bydlíte
v lokalitách dotčených letos některou ze staveb. Stavební stroje a zvýšená prašnost a hluk
vás po část roku jistě nepříjemně obtěžovaly, přesto věřím, že máte z dokončené práce
radost.
Naše plány pro příští rok nejsou o nic méně
ambiciózní. Rozpočet obce, který ve středu
8.prosince schválilo zastupitelstvo, počítá
mimo jiné s dlouho připravovanou stavbou
kanalizace a vodovodu na Hvozdci, kompletní
opravou asfaltových povrchů v ulicích Pavlíkova,
Strmá, V Chaloupkách a dalších, opravou

šatniček v mateřské škole a samozřejmě také
s dokončením KLENOT. A mezi tím vším, jak
věřím a doufám, pandemie koronaviru ustoupí
natolik, abychom se mohli bez obav setkávat
na oblíbených společenských akcích: při stavění májky, na neckiádě, dožínkách, adventu
a mnoha dalších. Děkuji na tomto místě všem,
kteří po celý rok obětavě pomáhají v obci,
organizují akce pro své sousedy a nezištně pracují pro své blízké, zejména členům místních
zájmových a sportovních sdružení a spolků,
dobrovolníkům a dalším. Závěrem pak jménem svým i svých kolegů radních, zastupitelů
a zaměstnanců obecního úřadu přeji vám všem
klidné prožití adventu, svátků vánočních a mnoho
zdraví, štěstí a radosti v následujícím roce!
Mgr. Jan Kratzer
starosta 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)

 Senioři, nezapomeňte na taxík!
Také v příštím roce bude poříčské seniory a zdravotně postižené vozit
oblíbené SENIOR Taxi. Lidé starší 65 let a držitelé průkazu ZTP bez ohledu
na věk mohou cestovat za pouhých 20 Kč mezi Benešovem a Poříčím,
a to až 5x měsíčně. Od letošního roku vydáváme na požádání průkazky
také doprovázejícím osobám, nejčastěji členům domácnosti, bez jejichž
pomoci se klient např. při návštěvě lékaře nebo úřadu neobejde. Průkazy
SENIOR Taxi na rok 2022 vyzvedávejte zdarma na obecním úřadě již
nyní, nebo zavolejte na tel. 317 779 415. Kartičku vám ochotně doručíme
až domů!

 Po Novém roce pro známku i kalendář
V období od 1.ledna do 31.března je nutné uhradit místní poplatek za komunální odpad.
Jeho výše se vlivem nové legislativy mírně zvyšuje na 150 Kč / osoba a rok, nicméně
senioři nad 70 let jsou od poplatku i nadále osvobozeni. Úhradu můžete provést v hotovosti nebo platební kartou na obecním úřadě, nebo bankovním převodem na účet
číslo 320105389/0800. V takovém případě vám svozovou známku a kalendář doručíme
až domů. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné nebo číslo evidenční. Při úhradě
místního poplatku od nás dostanete zdarma také stolní kalendář, ve kterém jsou
uvedeny termíny všech svozů odpadu v roce 2022, kulturní, sportovní a společenské
akce a mnoho dalšího!

 FIT Klub sportoval i v době pandemie

 Obec obhájila nejvyšší
hodnocení finančního
zdraví
V letošním roce se nám podařilo obhájit
nejvyšší hodnocení ﬁnančního zdraví A+A+.
Společnost CityFinance, která prováděla
podrobnou analýzu obecního hospodaření,
dospěla k závěru, že „Poříčí pokračovalo
v prosperitě a předvedlo skvělý trend
a excelentní výsledky provozního hospodaření, které docilovaly poslední roky historicky
nejvyšších hodnot. Díky tomu může obec
zajistit další rozvoj, investice a opravy.”
Kladně odborníci hodnotí mimo jiné nízké
provozní náklady zdejšího obecního úřadu
(i ve srovnání s jinými obcemi a městy
regionu), ale také vysoké investice do
obecní infrastruktury. Zpráva si všímá, že
za poslední čtyři roky jsme do svého majetku formou investic a oprav vynaložili
cca 47 mil. Kč! Zpráva nicméně upozorňuje
také na budoucí rizika, zejména zákonné
zdražování odpadů. Celou analýzu si můžete přečíst na internetových stránkách
obce v části Strategie a zprávy, kde je volně
k dispozici!

Pohyb je život. To je heslo či pravidlo pro mnohé
z organizací, ale také pro Poříčský FIT KLUB. V letošním
roce bylo hodně aktivit omezeno, hlavně cvičení
v tělocvičně, což nás mrzelo, ale i tak se členky snažily dělat něco pro svá těla. V menších skupinkách
přes léto jezdily na kole, chodily na výlety po okolí.
V červnu se uskutečnila valná hromada, kde se zvolil
nový výbor. V červenci jsme spolu se členy Sboru
dobrovolných hasičů Poříčí nad Sázavou uspořádali
tradiční neckiádu, kde se nám představilo mnoho
krásných plavidel. Po dlouhé době bylo krásné,
že se ještě lidi umí bavit a smát. V září zahájil FIT
KLUB cvičební sezónu návštěvou sauny v Senohrabech. To nás pohladilo na těle i na mysli, byl to
krásný relax v dnešní uspěchané době.
Vydařila se i Strašidelná Homolka, kterou jsme uspořádali společně s Automotoklubem. Pro dospělé
a nečleny FIT KLUBU byl pěkným kulturním zážitkem
v říjnu zájezd do Prahy na muzikál ROBINSON CRUSOE. V listopadu jsme opět začali cvičit v tělocvičně. Cvičení máme
pro děti od 6 do 12 let v pondělí od 17:45-18:45 hod. a pro ženy každou středu od 19:30 hod. Přijďte si s námi zacvičit.
V listopadu byla zakoupena nová hudební aparatura na cvičení. Přejeme všem, abychom byli v roce 2022 FIT ve svém
těle, ve své mysli a nemoci, aby se nám vyhýbaly. O akcích, které budeme v roce 2022 připravovat, se včas dozvíte.
Renata Novotná

 Z čeho máme radost...
y Dne 8. října byla oﬁciálně dokončena obnova katastrálního aparátu (digitalizace), kterou pracovníci katastrálního úřadu
prováděli v Poříčí přibližně 3 roky. Nezapomeňte se po Novém roce obrátit na Katastrální úřad Benešov a upravit své
daňové přiznání k dani z nemovitosti podle nově zjištěných výměr!
y V ulici V Uličkách odstranil během podzimu nový majitel starý bortící se dům čp. 65 a na jeho místě zahájil výstavbu nového
domu s 5 bytovými jednotkami. Investor přispěl na rozvoj infrastruktury obce částkou 500 000 Kč!
y V úterý 2. listopadu jsme na obecním úřadě uspořádali dušičkovou přednášku pana Pavelky o městech a místech
duchů. V pátek 3. prosince se tamtéž konala přednáška historika pana Zouzala o hospodaření SS ve vystěhovaném Poříčí
a na Hvozdci během 2. světové války. Děkujeme přednášejícím i všem, kteří si povídání přišli poslechnout!

 Sociální pracovnice pomáhá již dva roky
Je to už dva roky, co byl zahájen projekt
s názvem Obce blíže lidem – Rozvoj
terénní a komunitní práce ve venkovských
lokalitách. Jeho cílem bylo a je podpořit
informovanost, sociální péči a podporu
obyvatel venkova a možnost pomoci jim
ve složitých životních situacích přímo
u nich doma. Projekt byl spuštěn ve čtyřech lokalitách (Bystřicko-Neveklovsko,
Týnecko, Sázavsko a Čerčansko). Jelikož
jde o projekt nový a inovativní, je jeho
součástí i tvorba metodiky a zjišťování,
zda vůbec je tato práce potřebná. Obec
Poříčí nad Sázavou mě pověřila výkonem
sociální práce na jejím území, poskytla kancelář a velkou podporu, za což jí patří velký
dík. Evropská unie nám zase z operačního
fondu Zaměstnanost poskytla ﬁnancování
a Ruah, o.p.s. nám poskytl podporu a odborné
i administrativní vedení projektu.
Na pozici sociální pracovnice na Čerčansku
jsem tedy nastupovala s tím, že až budoucnost ukáže, co mě vlastně čeká. A pravdou
je, že dobrodružství nakonec vzhledem
ke covidové pandemii bylo ještě o něco
větší, než jsem si dokázala představit. Když
se ohlédnu zpět, vidím spoustu lidských
příběhů. S některými klienty pracuji dlouhodobě, s jinými jsme se jednou, dvakrát
či vícekrát potkali, vyřešili, co bylo třeba,
a spolupráci ukončili. Někteří klienti
potřebovali jen radu, jiní potřebovali větší
podporu a třeba i doprovod při jednání

s úřady či lékaři. Ve všech obcích, ve kterých
působím, se u klientů setkávám především s problémy s nedostatkem ﬁnancí,
s vysokou zadlužeností nebo s problémy
s bydlením. Často řeším také problémy
rodinných pečujících, seniorů a rodin.
Velkou skupinou klientů jsou také psychiatričtí pacienti. Důležitou součástí naší práce
je i spolupráce se sociálními službami
v našem regionu, s lékaři, nemocnicí,
neziskovkami, úřady a dalšími subjekty,
na které pak mohu klienty navázat, pokud
potřebují.
Jen v Poříčí nad Sázavou jsem se potkala
s dvaceti šesti klienty, se kterými jsem strávila 433 hodin. Po telefonu jsem poskytla
poradenství více než šedesáti anonymním
klientům. V době pandemie jsem řadě dalších občanů vyzvedávala a dovážela léky
a zdravotnické pomůcky, což trvá stále.
Z mého pohledu se sociální práce, která se
neodehrává jen někde na úřadě v Benešově,
ale přímo tam, kde lidé žijí, osvědčila.
Doufám, že stejně to vidí i ti, se kterými
jsem se za ty dva roky potkala. Projekt
by měl skončit v prosinci 2023 a už nyní
se jedná o stejném projektu na další roky.
Pevně věřím, že situace bude příznivá
a budeme moci v práci pokračovat.
Přeji všem, kteří žijí v Poříčí nad Sázavou,
požehnané Vánoce a v novém roce hodně
zdraví, naděje a radosti ze života. A pokud se ve vašem životě vyskytne problém,

 Hasiči pomáhali v obci a navštívili školu
Rok 2021 byl pro poříčské hasiče ve znamení pandemie, stejně jako pro zbytek
české společnosti. Některé tradiční akce
se nemohly konat, jiné proběhly ve značně omezeném režimu. V létě, když se
pandemická situace zlepšila, se nám podařilo uskutečnit odložené oslavy 135 let
od založení našeho sboru. Nechyběli jsme
ani při přípravě či pomoci dalších akcí
pořádaných obecním úřadem či místními
spolky. Mohli jste nás zahlédnout na stanovištích a na trati na Homolce při MMČR
2021.
Navštívili jsme i s technikou poříčskou základní školu a na oplátku zavítalo do naší
zbrojnice několik tříd ze školky i ze školy.
Děti si prohlédly naši techniku a vyzkoušely zdolávání překážek a stříkání na terč.
Z taktického cvičení okrsku Čerčany jsme

si přivezli první místo. Jednotka požární
ochrany měla v letošním roce 6 výjezdů.
Ve třech případech šlo a spadlé stromy,
jeden požár lesa, jeden planý výjezd a
zasahovali jsme také u požáru budovy
v Čerčanské ulici. Dostalo se nám nové
posily v podobě dopravního automobilu
VW Transporter, který nalezne své využití při evakuaci osob, přepravě na místo
zásahu i na cvičení. Nový vůz byl hned
nasazen při listopadové očkovací akci
pro transport místních seniorů do naší
zbrojnice – provizorní základny mobilního
očkovacího týmu.
Letos to je navíc 15 let od znovuzaložení sboru v jeho nynější podobě. Za tu
dobu prakticky z ničeho vznikl fungující
sbor s hasičskou zbrojnicí, cisternovým
a dopravním automobilem a adekvát-

se kterým bych vám mohla pomoci (i kdyby
to bylo třeba jen vyplnění formuláře
na úřad práce, což může být pro neformulářové typy fuška), neváhejte a zavolejte
na telefon 733 741 034, nebo mě navštivte
v kanceláři na poříčském obecním úřadě
každou středu mezi 13. a 16. hodinou.
Klára Dvořáková
sociální pracovnice projektu
Obce blíže lidem

 Koníci prožili
úspěšný rok
V letošním roce se bohužel jezdeckého
sportu velmi dotkla pandemie covidu.
Mnoho závodů bylo omezeno počtem
účastníků, anebo se často rušily úplně.
Ale i tak se jezdecký klub Poříčáci několika soutěží zúčastnil a skoro pokaždé
úspěšně. Závodit jsme letos byli několikrát v Opřeticích u Bystřice, v Hradištku
u Nymburka a mimo jiné ve Staré
Boleslavi, kde naši „chlupáčci“ obsadili
přední příčky. Na podzim jsme se jako
již tradičně účastnili Hubertových jízd,
např. ve Všeticích a také na domácí půdě
v Poříčí. Užili si to jak koníci, tak i jejich
jezdci. Náš klub má v současné době
25 členů a ve stájích je 15 koní. Letos jsme
opravili a zvětšili pastviny na Homolce
a koníci si tak od jara do podzimu užívali
čerstvé trávy. Na příští rok plánujeme
opravu skokového materiálu na jízdárně
za Homolkou a zároveň doufáme, že
sportovní sezóna 2022 se vydaří lépe
a budeme jezdit na závody častěji než
letos.
Andrea Růžičková
ním množstvím techniky, vše připravené k ochraně zdraví a majetku našich
spoluobčanů. Dík patří obci Poříčí nad
Sázavou za dlouhodobou podporu, Ministerstvu vnitra, Středočeskému kraji
za dotace a dalším sponzorům. Moje
osobní poděkování patří členům našeho sboru za usilovnou a obětavou práci. Dovolte, abych vám popřál klidné
a pohodové svátky, a především hodně
zdraví.
Ing. Pavel Mikoláš
starosta SDH

 Práce v KLENOTECH nezbrzdí ani zima
Práce na přestavbě bývalého průmyslového objektu KLENOTY na bezbariérový bytový dům s ordinacemi lékařů nezpomalila
pandemie koronaviru ani příchod zimy. Ještě za dobrého počasí byla dokončena celá střecha a část zateplení fasády. Pracuje se
ale především uvnitř: dokončují se omítky a štukování, probíhá montáž sádrokartonových podhledů, připravuje se odstranění
starého a výstavba nového schodiště. Ve spolupráci se sociální pracovnicí se také chystáme na spuštění provozu bytového
domu; k tomu dojde v létě příštího roku, ale již na jaře se budou moct zájemci o bydlení v KLENOTECH hlásit. Bydlení bude
určeno výhradně obyvatelům Poříčí nad Sázavou! Více informací připravujeme pro následující vydání Poříčského zpravodaje.

