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Červen 2022

V sobotu 25. června uspořádal poříčský FIT Klub s pomocí dobrovolných hasičů již 11. ročník
neckiády. Přes nepříznivé počasí se na řeku vydalo šest plavidel, mimo jiné plovoucí nemocnice,
Amálka s Cipískem a vodníkem, ztroskotané letadlo, rybičky v akváriu nebo Skot na lochneské
příšeře. Vítězi se ale stali kuchaři z Nespek na plovoucí pánvi! Foto: Jitka Štíchová a Pavel Houška

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Hlavním tématem tohoto vydání zpravodaje nemůže být nic jiného
než úspěšné dokončení bezbariérového bytového domu s ordinacemi
lékařů, pro který se vžilo pojmenování KLENOTY. Projekt jsme
společně připravovali od roku 2017, konzultovali ho se zastupiteli, lékaři, stavaři, odborníky na poskytování pečovatelské služby
i ekonomy. Chtěli jsme mít jistotu, že KLENOTY nabídnou moderní
a důstojné bydlení našim spoluobčanům, zejména seniorům, ale
také špičkové prostředí našim lékařům.
Krásné bydlení v samém centru obce je určeno výhradně pro
občany Poříčí: při přípravě projektu jsme mysleli na to, aby staří
lidé, kteří v naší obci prožili celý život, nemuseli ve stáří důvěrně
známá místa a své přátele a rodiny opouštět a stěhovat se do cizího
prostředí, například domů s pečovatelskou službou v jiných obcích
a městech. A přestože hlavní cílovou skupinou jsou právě naši starší
spoluobčané, bydlení v KLENOTECH najdou v případě nutnosti
i další potřební. Rozhodli jsme se nežádat na projekt o žádné státní

ani evropské dotace: KLENOTY musejí sloužit výhradně poříčským
za podmínek, které si sami společně určíme.
Projekt za přibližně 40 milionů korun ﬁnancujeme z úvěru; jeho splátky
obec v budoucích letech příliš nezatíží a naše vlastní prostředky
můžeme dále používat na opravy silnic, rozšiřování vodovodu
a kanalizace, modernizaci základní a mateřské školy a další důležité
projekty. Při rozhodování o způsobu, jakým přestavbu KLENOT
zaplatíme, pro nás bylo důležité, aby se kvůli jedné stavbě nezastavil
rozvoj obce v jiných oblastech. I letos proto kompletně opravíme
další místní komunikace v několika ulicích, postavíme kanalizaci
a vodovod na Hvozdci, modernizujeme šatničky v mateřské škole atd.
Děkuji zároveň za podporu, které se nám po celou dobu příprav
a výstavby dostávalo od naprosté většiny zastupitelů i veřejnosti.
Váš zájem o KLENOTY je dokladem vašeho zájmu o obec, obecní
záležitosti i potřeby lidí, kteří zde žijí. A závěrem to nejdůležitější:
KLENOTY si všichni přijďte prohlédnout v sobotu 27. srpna
od 14 hodin při jejich slavnostním představení!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce
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 KLENOTY: vše, co potřebujete vědět
• 16 bezbariérových bytů (5x 2+kk, 11x 1+kk)
• Plná vybavenost (včetně kuchyňské linky, sporáku a myčky nádobí, v každém bytě možnost připojení
vysokorychlostního internetu a pozemního televizního vysílání)
• Každý byt vybaven samostatným měřením spotřeby (teplá / studená voda, teplo, elektřina)
• 3 ordinace lékařů, každá s vlastní čekárnou pro pacienty
• 2 společenské místnosti s terasou a balkonem do zahrady
• Velká zahrada

 Lékaři:
Od září budou v moderních prostorách v budově KLENOT ordinovat všichni místní lékaři. A to nově ve výrazně rozšířené ordinační době:

 MUDr. Jan Hvězda
zubní lékař:

 MUDr. Blanka Jíšová
praktická lékařka:

 MUDr. Zuzana Zelená
dětská lékařka:

Po 8.00 - 16.00
Út 10.00 - 18.00
St 8.00 - 13.00
Čt 10.00 - 18.00
Pá 8.00 - 13.00

Po 7.00 - 14.00
Út 14.30 - 18.00
St 7.00 - 14.00
Čt ––––– - –––––
Pá 7.00 - 12.00

Po ––––– - –––––
Út 7.00 - 12.00
St ––––– - –––––
Čt 13.00 - 15.00
Pá 7.00 - 12.00

Telefonní číslo do ordinace:
+420 317 729 376

Telefonní číslo do ordinace:
+420 724 811 111

Telefonní číslo do ordinace:
+420 602 102 778

Ordinace jsou přístupné bezbariérově z hlavního dvora pravým vchodem do budovy. Parkovat bude možné
přímo ve dvoře nebo u hlavní silnice.

 Ubytování v bezbariérových bytech:

 Pečovatelská služba:

O ubytování v KLENOTECH může od července na obecním úřadě žádat kterýkoliv
občan Poříčí nad Sázavou. Přednost mají senioři.
Předpokládaná výše nájmu je stanovena podle průměrného nájemného
ve Středočeském kraji a s přihlédnutím k průměrné výši starobního důchodu:

Nájemníci mají možnost sjednat si pomoc
pečovatelské služby v rozsahu, který bude
vyhovovat jejich potřebám. KLENOTY
jsou na její poskytování připraveny: v bezbariérové budově se mimo jiné nacházejí
dvě společenské místnosti pro aktivizaci
a setkávání nájemníků a pořádání kulturních akcí, prádelna a sušárna i zázemí
pro přípravu pokrmů. Kontaktní osobou
pro zprostředkování pečovatelské služby
i donášky obědů je sociální pracovnice
paní Klára Dvořáková.

Byt 1+kk (36,1 m2): 8 500 Kč/měsíc + energie
Byt 2+kk (53 m2): 10 500 Kč/měsíc + energie
Výše nájmu bude vždy aktualizována v době sjednání nájemní smlouvy.
V případě, že žadatel nemá dostatečný příjem (např. důchod), pomůže naše sociální
pracovnice paní Klára Dvořáková (tel. 733 741 046) s vyřízením příspěvku. Nájemní
smlouva je sjednána vždy na dobu určitou s možností opakovaného prodloužení.

 Poděkování za mimořádný dar
Na stránkách Poříčského zpravodaje jste si zvykli číst o sponzorských darech, které obci pravidelně na
různé projekty poskytují naši partneři – místní podnikatelé a ﬁrmy. Dar, který jsme v dubnu letošního
roku obdrželi na projekt bezbariérového bytového domu s ordinacemi lékařů, je ale zcela výjimečný.
Rovný 1 000 000 Kč totiž obci daroval člověk (souhlas s uveřejněním svého jména neposkytl), který
v Poříčí prožil většinu svého života, k obci si vytvořil hluboký vztah a tímto způsobem si přál vyjádřit
podporu projektu KLENOT. Laskavému dárci jménem svým i jménem členů rady, zastupitelstva
a věřím, že i všech občanů naší obce, z celého srdce děkuji.
Jan Kratzer

 Hospodaření obce bez výhrad
Na konci května projednali zastupitelé na svém veřejném zasedání závěrečný účet obce za rok
2021 a také zprávu nezávislé auditorky o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok. Závěrečný účet poskytuje mimo jiné ucelený přehled o všech důležitých investicích, které obec v daném roce
uskutečnila, a obsahuje také údaje o podrobném plnění rozpočtu. Auditorka ve své zprávě konstatovala,
že nezjistila žádné skutečnosti, které by ji vedly k domněnce, že je hospodaření obce v rozporu
se zákonem. Zastupitelé proto mohli oba dokumenty schválit bez výhrad. Zajímá vás více? Závěrečný účet i zprávu
auditora v plném rozsahu najdete volně na internetových stránkách obce!

 Lávku přes potok letos nepostavíme

 Padlého připomene památník

Jednou z akcí plánovaných na letošní rok byla výstavba nové pěší
lávky přes Konopišťský potok v Bálkovické ulici. Na výměnu lávky
jsme vyhradili ﬁnanční prostředky i v rozpočtu obce, bohužel, velice
nejistá situace na stavebním trhu naše plány mění. Firmy, které
nedokáží garantovat ceny neustále zdražujících stavebních
materiálů a práce, se do výběrových řízení pořádaných obcemi
a městy přestávají hlásit. Přestože jsme výběrové řízení uspořádali
hned dvakrát, podruhé dokonce s delším termínem realizace
a mírnějšími podmínkami pro uchazeče, žádná stavební ﬁrma se
nepřihlásila. Plány na nové lávky (kromě té v Bálkovické plánujeme
vyměnit také lávku Na Place) tím samozřejmě nevzdáváme; jakmile
se situace na stavebním trhu uklidní, uděláme maximum pro to,
abychom lávky vyměnili.

Válečný rok 1942 patřil mezi nejkrvavější v české historii. Nacistický
teror zuřil po celé Evropě a Poříčí nad Sázavou, vesnice okupovaná
německou armádou jako součást vojenského cvičiště SS, nebylo
výjimkou. V lednu toho roku došlo v dnešní ulici V Uličkách k tragédii.
Po hospodské rvačce mezi místními a okupanty byl na útěku dvěma
střelami do zad zastřelen občan Poříčí pan František Doležal.
Po válce obec na místo tragédie umístila pamětní desku, která ale
v průběhu let zmizela. Najít se ji podařilo zarostlou zelení a kořeny
v jedné ze sousedních zahrad až nyní. A protože památka na naše
předky musí žít, předali jsme kamennou desku, zašlou a poškozenou
zubem času, akademickému restaurátorovi Mgr. Danielu Talaverovi
k renovaci. Po dokončení prací bude pomníček umístěn u budovy
KLENOT, tedy přímo naproti místu, kde k neštěstí přesně před
80 lety došlo.

 Elektrické vedení se schová do země

 Nový supermarket otevírá
pro veřejnost

Po ulicích Sportovní, Lipové, Pavlíkově a dalších zmizí nadzemní
elektrické vedení také z ulic V Uličkách, Sázavská a v části ulice
Pražské (od mostu po KLENOTY). Firma ČEZ Distribuce již vybrala
zhotovitele (práce bude provádět společnost ELMOZ) a předpokládá se, že dráty se do země schovají ještě letos. Následně
se počítá s odstraněním nadzemních kabelů a nástřešáků také
ve zbytku Pražské (až na náves) a v celé Čerčanské ulici.

Nabídku služeb v Poříčí rozšiřuje nový obchod. Supermarket s potravinami, vlastní pekárnou a bohatou nabídkou drogistického zboží
otevírá na přelomu června a července v Pražské ulici v prostorách
bývalé restaurace Homolka. Zákazníkům je k dispozici parkoviště
přímo ve dvoře supermarketu i z boku budovy u ALZABOXU. Jedná
se tak už třetí obchod s potravinami a drogistickým zbožím v obci.

 Nohejbalisté hrají sezonu v nových dresech
Nohejbalisté Sokola Poříčí nad Sázavou za sebou mají první polovinu sezony
Okresního přeboru 2022, do které nastoupili v nových modrých dresech.
„Rádi bychom poděkovali obci Poříčí nad Sázavou za ﬁnanční podporu, díky které
jsme si nové dresy mohli pořídit. Logo obce máme na trenýrkách a snažíme
se Poříčí co nejlépe propagovat,“ řekl jeden z hráčů týmu Václav Matuška.
Oproti minulé sezoně, která byla pro tým premiérovou v soutěži, je znát zlepšení
a dostavují se i o něco lepší výsledky. „Většina týmů v soutěži spolu hraje ve stejném
složení řadu let, takže oproti nám mají náskok. Ale i z jejich strany slyšíme,
že jsme od loňska udělali velký pokrok, a to nás moc těší. Pokračujeme v tvrdé
práci, trénujeme celoročně dvakrát týdně. Vytvořili jsme výbornou partu, přestože
mezi nejmladším a nejstarším hráčem týmu je věkový rozdíl více než padesáti let.
V tom je výhoda nohejbalu, že na této úrovni v podstatě nemá věkové limity,“
přidal další z hráčů týmu Jan Krůta.
Během prázdnin má soutěž přestávku, sezona bude pokračovat v září. Složení týmu: Jiří Krema ml., Václav Matuška, Pavel Bouška, Karel Čaban,
Jan Krůta, Petr Volf, Jonáš Marinov, Jáchym Lukeš, Martin Vnouček.
(HK)

