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Od počátku letošního roku bojují dobrovolní i profesionální hasiči s vrtochy přírody. Po zimních
vichřicích dorazilo do Česka sucho, které opět působí problémy: během března vyjížděly
hasičské vozy hned ke dvěma rozsáhlým požárům pole (Za Kapličkou a na Hvozdci) i požáru lesa
(Potočiny). Fotograﬁe: archiv SDH Poříčí nad Sázavou

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Dovolte mi, abych vám úvodem tohoto vydání poděkoval za vaši
pomoc a solidaritu, kterou projevujete vůči lidem zasaženým válkou
na Ukrajině. Obě sbírky humanitární pomoci měly u vás velký
ohlas: za pouhých pár dní jsme na obecním úřadě společně sebrali
několik set kilogramů trvanlivých potravin, hygienických prostředků,
dětských plen, karimatek, dek, spacáků a stanů. Zároveň se díky
vaší štědrosti podařilo nábytkem, nádobím i šatstvem vybavit dva
obecní byty, které jsme ihned po vypuknutí války poskytli ukrajinským rodinám. Pochopitelně děkuji také těm z vás, kteří jste
se vzdali svého vlastního pohodlí a ubytovali potřebné ve svých
bytech a domech. Naše pomoc tím ale nekončí: v březnu poskytlo
zastupitelstvo obce ﬁnanční dar ve výši 100 000 Kč Českému
červenému kříži a od dubna zaměstnáváme při obecním úřadě
pána, který k nám do Poříčí před válkou uprchl z ukrajinského Kyjeva
s manželkou, handicapovaným synem a pejskem. Náš nový kolega
nalezl uplatnění u našich technických služeb a pomáhá při úklidu
obce, ale třeba i při čištění lesa.

Válka a s ní související uprchlická vlna se samozřejmě projevují také
ve škole. V současné době je k docházce přihlášeno 20 ukrajinských
dětí různého věku. Děti jsou zařazovány do běžných tříd a pomoc
a podporu nacházejí nejen u pracovníků školy a svých českých spolužáků, ale také u ukrajinské paní asistentky, kterou škola pro ten účel
zaměstnala. Srdečně v té souvislosti děkuji našim dlouhodobým
sponzorům a partnerům. Jeden z místních obyvatel uhradil dětem
nákup veškerého školního vybavení, ﬁrma KEMPER pak ukrajinským
dětem zaplatila obědy až do konce školního roku.
Kromě toho se od zimy připravujeme na zahájení stavební sezóny.
Pro stavbu kanalizace a vodovodu na Hvozdci i opravy komunikací
v ulicích Pavlíkova, V Chaloupkách, Strmá a dalších už máme vybrané
zhotovitele; více se o těchto akcích dočtete v dnešním zpravodaji.
Do ﬁnále se blíží také přestavba KLENOT. Stavební ﬁrma odvádí
opravdu skvělou práci a já i moji kolegové už se těšíme, až vám
nové bezbariérové byty a moderní ordinace lékařů představíme.
Příjemné čtení a klidné jarní dny!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce
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 Kanalizace ve Hvozdci již letos

 Ve třídění odpadů se nám daří
Třídění odpadů se dávno stalo nedílnou součástí našich životů. V loňském roce přitom došlo k dalším zákonným změnám,
které ve svém důsledku likvidaci odpadů zdražují a dále zdražovat budou. Pečlivá separace plastů, papíru, skla, kovů, textilu
a dalších surovin proto dále nabývá na významu. Je skvělé, že se v Poříčí dokážeme společně ve třídění stále zlepšovat.
Zatímco v roce 2020 jsme vytřídili 37,4 t plastu, vloni už to bylo 38,8 t. Výrazně více jsme vytřídili také papíru: v roce 2020
to bylo 45 t, ale vloni už 50,5 t. Nejdůležitější je nicméně trvalé snižování netříděného komunálního odpadu. U něj jsme
zaznamenali meziroční pokles o deset tun, z 278 t v roce 2020 na 268 t v roce loňském. To je opravdu skvělý výsledek! Všem
vám za vaši píli a snahu děkujeme. Čím lépe budeme třídit, čím méně netříděného komunálního odpadu vytvoříme, tím méně
se nás v budoucnu dotkne další zdražování.

 Zahrádkaříte?
Kompostér dostanete zdarma

 Zahradní odpad nepalte.
Přistavíme vám kontejner

Abychom podpořili šetrné nakládání s odpady, rozdáváme už několik let do poříčských domácností zdarma kompostéry o objemu
cca 1100 litrů. Jenom v loňském roce jste si od nás takto převzali
celkem 25 kompostérů. Pokud kompostér zdarma ještě nemáte,
zavolejte si na obecní úřad na tel. 317 779 415, nebo pište na
obec@poricinadsazavou.cz. Letošní várka kompostérů bude
k dispozici na jaře!

Je tu jaro a s ním se v mnoha domácnostech rozbíhají zahradní
práce: hrabání listí, trávy, stříhání větví. Zahradní odpad v žádném
případě nepalte, je to nešetrné k životnímu prostředí, ale
především k vašemu okolí. Zavolejte raději na obecní úřad na
tel. 317 779 415. Ochotně a zdarma vám ve smluvený termín
na zahradu přistavíme kontejner a odpad odvezeme.

 Děti si užívají zimu i bez sněhu
Jak už je každoročním zvykem, ani letos
nebyla v zimě téměř žádná sněhová
nadílka. Dětem ze školky to ale nevadilo,
protože i tentokrát proběhl lyžařský
výcvik na Chotouni, kde byla připravena
sjezdovka s technickým i přírodním
sněhem. Lyžařský týden děti zakončily
závody, kde mohly ukázat rodičům, co
se naučily.
Kdo nelyžoval, užíval si zimního programu
ve školce. Děti se učily jak se starat
o zvířátka v zimě, správně se oblékat
a pečovat o své zdraví, ale i o „zdraví“
přírody a prostředí ve kterém žijeme.
I letos ve školce proběhl oblíbený karneval s diskotékou, hrami a soutěžemi.
Paní učitelky ocenily kreativitu rodičů,

kteří byli velmi nápadití a vytvořili různorodé masky. Začátkem března po dlouhé
době vstoupil do mateřské školy kulturní
život, opět nás mohlo navštívit divadélko.
Pohádka plná písniček vzbudila nadšení
dětí. Písně, které byly v programu si děti
pobrukovaly ještě odpoledne.
Kdybychom chtěli hledat symboliku
v této akci, rádi bychom, aby nám bylo
stále do zpěvu. S počtem akcí, které
nás ještě čekají, se to jistě vyplní. Děti
se mohou těšit na Žlutý den, několik
divadelních představení, slet čarodějnic,
kurz in-line bruslení a zakončení školního
roku celodenním výletem.
Milena Bejlková a Lucie Mikulášová

 Silnice se budou
opravovat v létě
Na svém zasedání v březnu letošního
roku schválili zastupitelé kompletní
obnovu a odvodnění místních komunikací v ulicích Pavlíkova, V Chaloupkách,
Strmá, Na Hrázi a Ke Skalce. Práce provede na základě veřejného výběrového
řízení ﬁrma STRABAG a.s., celkové
náklady činí 8,9 mil.Kč včetně DPH. Na
akci jsme požádali o dotaci Ministerstvo
pro místní rozvoj. Pokud dotaci nezískáme (výsledky se očekávají v květnu),
opravíme místní komunikace v ulicích
Pavlíkova, V Chaloupkách a Strmá
s tím, že ulice Na Hrázi a Ke Skalce
budou opraveny v dalších etapách.
O přesném termínu zahájení prací vás
budeme včas informovat!

V místní části Hvozdec bude letos vybudována čistírna odpadních vod, kanalizace a položeny
budou také vodovodní řady. Investiční akci za 6,5 mil.Kč schválilo zastupitelstvo obce na
své březnovém zasedání. Práce provede Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., která
ve výběrovém řízení podala nejnižší cenovou nabídku. Stavební práce budou zahájeny na jaře
a potrvají do září. Společně s kanalizačním potrubím bude do země uložen také vodovod, jeho
řad bude ale prozatím ukončen na vjezdu do Hvozdce s tím, že jeho propojení s vodovodním
řadem obce bude předmětem další etapy v následujících letech. Kanalizace bude v provozu
již letos, a to i díky samostatné čistírně odpadních vod, která vznikne na obecním pozemku
v blízkosti Svárovského potoka na Hvozdci.

 Ukrajinské děti se ve škole zapojily bez potíží
Předem bych rád poděkoval všem zaměstnancům školy za jejich přístup, práci a pomoc při
zařazení ukrajinských dětí do naší školy. Vše probíhá v poklidu a bez stresů. K dnešnímu dni
máme ve škole zapsáno 20 ukrajinských dětí. To je pro naši školu zároveň hranice kapacit – jak
prostorových, tak i personálních. Od pondělí 28.3. jsme umožnili ukrajinským dětem také pobyt
ve školní družině. Paní družinářky se s novými dětmi seznámily a ihned je zařadily do svých
kolektivů. Každé dítě bylo okamžitě zařazeno také do školního stravování a obdrželo vybavenou
školní aktovku – vše jsme uhradili ze sponzorských peněz.
Od stejného data byla také zahájena organizovaná skupinová práce s ukrajinskými dětmi. Každý
den mají jednu hodinu společnou s rodilou mluvčí paní Marynou Ihnatyukovou, naší novou
kolegyní. V této hodině si děti povídají, čtou a píšou ukrajinsky, učí se českou abecedu, mohou
si společně pohrát apod.
Dále pak každý den mají ukrajinské děti jednu hodinu s paní učitelkou Evou Rychtarovou a paní
Ihnatyukovou, kde se učí intenzivně český jazyk (zaměřeno na základní česká slova + domluvu)
- tato výuka probíhá pro všechny ukrajinské děti dohromady v počítačové učebně. Ostatní
hodiny pak děti tráví dle platného rozvrhu se svými českými vrstevníky. Starším dětem na druhém
stupni jsme poskytli notebooky a mají možnost se ve škole také připojovat na dálkovou
ukrajinskou online výuku.
Jiří Frantl

 Žákovský parlament při základní škole
Žákovský parlament při základní škole v Poříčí nad Sázavou zahájil svou činnost
ve školním roce 2016/17. Od samého počátku jsou voleni vždy dva zástupci z každé
třídy čtvrtého až devátého ročníku. Z dvanácti členů se postupným navyšováním počtu
žáků a tříd zdvojnásobil také počet parlamenťáků na současných dvacet čtyři.
Sledujeme dění kolem nás, spolupořádáme nebo sami organizujeme některé akce, hodnotíme, co se povedlo, co je třeba zlepšit. Spolupracujeme s vedením školy,
s obecním úřadem, se školní družinou.
Současnost: Po kratších přestávkách je žákovský parlament opět kompletní a scházíme se pravidelně jednou týdně, vždy v úterý. Na schůzkách řešíme aktuální dění ve třídách, plánujeme
další činnost, občas zbude čas na společnou hru zaměřenou na upevňování komunikace.
Podařilo se: Abychom se lépe navzájem poznali, absolvovali jsme zážitkové odpoledne
ve škole. Tady se představili noví zástupci tříd, naplánovali jsme akce na školní rok 2021-22,
zahráli jsme si hry. V říjnu jsme společně se školní družinou vyhlásili výtvarnou
soutěž, do které se zapojilo 71 soutěžících v šesti kategoriích. Tradiční únorový valentýnský
týden jsme zakončili doručením 250 valentýnek našim spolužákům.
Připravujeme: Diskotéka v maskách (1.st.), Turnaj ve vybíjené (4.,5. tř), Turnaj ve ﬂorbalu (6.-9. tř.)
Jaroslava Škvorová

 Železniční přejezd
zabezpečí Dráhy
v květnu
Na květen letošního roku naplánovala
Správa železnic zabezpečení železničního přejezdu na návsi. Dráhy přejezd
vybaví novou signalizací i závorami. Na
tomto projektu s Drahami od počátku
úzce spolupracujeme, a díky tomu bude
upraven nejenom přejezd, ale také chodníky pro pěší v blízkém okolí. Práce na
novém přechodu v Žižkově ulici již začaly,
druhý přechod vznikne na křižovatce
ulic Benešovská a Bukovanská. Všechny
přechody budou také nově osvětleny.
Práce potrvají do konce května.

 Jaro přivítáme
ptačím zpěvem
V sobotu 30. dubna v 8 hodin ráno vyrazíme od mostku přes Konopišťský potok
u základní školy na cca 2hodinovou procházku do okolní přírody pod vedením
zkušených ornitologů z Českého svazu
ochránců přírody. Zájemci se můžou těšit
na zajímavé povídání, poznávání ptáčků
a dostanete také jedinečnou příležitost
sledovat ornitology přímo při práci při
vyprošťování ptactva z předem připravených sítí i při jejich kroužkování. Doporučujeme pevnou obuv; procházka lesem
není vhodná pro kočárky!

 Hasiči postaví májku
a zapálí čarodějnice
Po dvouleté přestávce způsobené pandemií koronaviru se letos 30. dubna opět
sejdeme na návsi, abychom společně
s dobrovolnými hasiči postavili májku
a opekli buřty při pálení čarodějnic. Akce
začíná v 17:30 hodin zdobením a stavěním
májky. Na májku pak plynule naváže volná
zábava, hudba a občerstvení (jen buřty
si přineste vlastní). Hranice s čarodějnicí
se na návsi zapálí krátce před setměním.

 Biatlon na Homolce se vydařil
Již třetí ročník MS (místní soutěže) v biatlonu se uskutečnil první březnovou sobotu
na autokrosové trati na Homolce pod
záštitou místního BK klubu. Počasí opět
organizátorům přálo (nenapadl sníh), jen
podklad byl kvůli mrazu poměrně tvrdý bez
bláta, což byla oproti dvěma předchozím
ročníkům změna. Ale všichni účastníci se
s tím popasovali a k žádnému zranění ani
vážnějšímu poškození materiálu nedošlo.

Účast byla poměrně slušná (17 závodníků),
na Homolku se přišla podívat i spousta
fanoušků, kteří vytvořili pěknou atmosféru.
Na závodníky čekal běh na běžkách po
autokrosové trati a v cíli každého kola střelba
ze vzduchovky. Někteří vyrazili na trať i v retro
kostýmech, což už k poříčskému biatlonu
tradičně patří.
V cíli na každého čekala sladká odměna
a tři nejlepší muži i ženy dostali poháry

a medaile. I když vítězem je pro nás každý,
kdo přijde a tuhle recesisticko-sportovní akci
na vlastní kůži absolvuje. Běhat po autokrosové trati na běžkách bez sněhu není úplně
lehké, ale legrace se při tom užije spousta.
A o to organizátorům jde v první řadě.
Vítězi jednotlivých kategorií se stali Josef
Kaška a Andrea Růžičková. Ale potlesk
zaslouží všichni. Závodníci, fanoušci i organizátoři. Těšíme se na vás zase za rok.
Jan Krůta ml.

 Světová zmrzlina v Poříčí: sladké pracovní příležitosti
Není úplně prokázáno, jestli je zmrzlina objevem z Číny a informace o ní dovezl do Evropy Marco Polo, nebo jestli poprvé spatřila světlo
světa za vlády císaře Nera, kdy se vyráběla z horského sněhu, medu a ovocného sirupu. V každém případě si ji ale rychle oblíbil celý
svět a dnes se vyrábí jak v malých domácích podmínkách, tak ve velkých provozech, kde stále větší objemy výroby zmrzliny odpovídají
na rostoucí poptávku a oblíbenost různých variant.
Také naše Poříčí se stane příští rok místem, kde se bude vyrábět zmrzlina – celosvětově oblíbená zmrzlinová verze čokoládových tyčinek
Mars a Snickers, které se dosud vyráběly pouze ve Francii a v USA. Česká republika tak bude teprve druhou evropskou zemí vyrábějící
tuto zmrzlinovou pochoutku. Nově budovaná výrobní linka v poříčské továrně Mars Wrigley bude díky ojedinělé a velmi moderní
technologii dodávat zmrzlinové potěšení do řady zemí.
Zmrzlinové tyčinky Mars a Snickers jsou chuťově dvojčata tyčinek nezmrzlinových a vyrábí se z nejkvalitnější smetany a mléka. Díky
originální receptuře jsou již 30 let nenapodobitelné – nikdo jiný neumí takto kvalitní a výrobně složitý produkt vyrobit za přijatelnou
cenu. Tomu odpovídá i speciální příprava výrobní haly – protože tyčinky chladnou v -45 °C, musí být část výrobní haly absolutně suchá
a chladná. Mars Wrigley počítá s investicí do plně automatizovaného provozu, aby svým pracovníkům zajistil příjemné a bezpečné
pracovní prostředí.
Zahajovací práce na nové hale již začínají a zmrzlinové tyčinky se začnou vyrábět na přelomu března a dubna příštího roku. Rozšíření
výroby a druhů vyráběných produktů v místní továrně Mars Wrigley, která je zatím nejvíce známá výrobou cukrovinek Skittles, znamená
už teď pro obyvatele Poříčí a jeho okolí nové pracovní příležitosti.
Jestli zvažujete práci blízko svého bydliště ve skvělém kolektivu a ve společnosti nabízející širokou škálu výhod, napište nám na e-mail
nada.kustkova@effem.com nebo zavolejte na číslo 724 689 793. Staňte se součástí našeho týmu a pracujte s nejmodernějšími technologiemi na pozicích operátorů, seřizovačů balicích strojů nebo v týmu údržby. Připojte se k nám a buďte spolu s námi hrdí na Poříčí!
Eva Šindelářová, WRIGLEY

 Práce v KLENOTECH v poslední čtvrtině
V KLENOTECH se práce nezastavily ani přes zimu. Dokončeny jsou dlažby ve vnitřních prostorách (chodby, schodiště,
společenské místnosti, koupelny, kuchyně atd.), dokončuje se montáž topných těles, vybavení koupelen (sprchové kouty,
toalety atd.) i elektroinstalací (vypínače, zásuvky atd.). V lékařských ordinacích jsou položeny vinylové podlahy; pokládka
podlahových krytin probíhá i v jednotlivých bytech. S jarním počasím pokračují také práce na zateplování objektu a fasádě
a v březnu jsme začali upravovat i zahradu, kde budoucí nájemníci naleznou odpočinek ve stínu stromů.

