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POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Po 58 letech byla v Poříčí vztyčena májka
Naposledy v roce 1956 byla
podle pamětníků v Poříčí nad
Sázavou postavena májka.
Po 58 letech letos tuto tradici obnovili místní dobrovolní
hasiči.
Devatenáctimetrovou májku
hasiči postavili za doprovodu
živé hudby (harmonika a
basa) ve středu 30. dubna
po 18. hodině, a to starým
způsobem, tedy pouze za
použití lan a žebříků.
Ozdobné pentle, které jsou v
barvách obecního znaku
(červená-žlutá-bílá), na věnec
navázaly přítomné děti.
Před devatenáctou hodinou
se pak všichni přítomní přesunuli k „čarodějnicím“, kde
měly poříčské děti připravené divadelní představení.
Zapálení hranice přihlíželo
přes 200 lidí.

Rekonstrukce ulice
V loňském roce se podařilo
kompletně opravit asfaltový
povrch v Bálkovické ulici a v
ulici Nad Cihelnou. V letošním roce čeká úplná oprava
ulici V Radešovkách.
V rámci stavebních prací
bude odstraněn stávající
povrch, který tvoří staré panely, a bude položen povrch
nový. Předtím budou vyrovnána kanalizační víka.
Po provedení výběrového
řízení na zhotovitele a schválení smlouvy zastupitelstvem
obce se realizace předpokládá v červenci letošního roku.
Daří se tak plnit záměr zastupitelstva obce, kterým je
oprava alespoň jedné ulice
každý rok.
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Změna pošty

Email Infokanál

Volby do EP

Natáčení ČT

S platností od 2. května již
obyvatelé Hvozdce a Vrabčího Brodu nemusejí pro své
uložené zásilky na poštu do
Čerčan, jako tomu bylo doposud, ale pouze na pobočku
do Poříčí.
Česká pošta s.p. vyhověla
žádosti obce, podpořené
zájmem občanů z dotčených
lokalit, a přesunula ukládací
místo do Poříčí.
Běžné listovní zásilky budou
doručovány jako doposud až
do domu, v případě nezastižení adresáta pak ale budou
uloženy přímo na poště v
Poříčí nad Sázavou.

Po úspěšné službě SMS
Infokanál zavádí obecní úřad
další novinku.
Zájemci, kteří si přejí dostávat zajímavé dokumenty
přímo do své emailové
schránky, mohou úřadu předat svou adresu a zcela
zdarma jim pak budou zasílány např. Poříčské zpravodaje
ještě v den vydání, plakáty a
pozvánky na místní kulturní a
sportovní akce, pozvánky na
zasedání zastupitelstva a
další.
Emailová adresa nebude v
žádném případě poskytována třetím stranám a nebude
na ni zasílána reklama.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve
dnech 23.—24. května
(pátek a sobota).
Volební místnost bude v
pátek otevřena od 14 do
22 hodin, v sobotu pak od
8 do 14 hodin. Jak je v Poříčí
zvykem, volit se bude v zasedací místnosti obecního
úřadu (1. patro, Sázavská
ulice č.p. 57).
Voliči, kteří se např. ze zdravotních důvodů nemohou do
volební místnosti dostavit,
mohou požádat o donesení
hlasovací urny domů, a to na
telefonním čísle 317779415
nebo 724375244.

Dne 13. června 2014 bude
Česká televize v obci natáčet
film s Viktorem Preissem.
Natáčení bude probíhat na
kamenném mostě přes řeku
Sázavu, na křižovatce ulic
V Koutech a Na Cihelně (u
řeky pod ordinací MVDr.
Lázničky) a v ulici Pod Lutovem u autoservisu pana
Novotného.
Protože se vše bude odehrávat za běžného provozu,
upozorňujeme v této souvislosti na možné komplikace a
prosíme řidiče i chodce o
opatrnost—v okolí se bude
pohybovat větší množství
vozů a techniky.

Masáže, pilates a kosmetika v Poříčí

Sázavské nábřeží
Za pomoci místních dobrovolných hasičů a členů jezdeckého oddílu z Poříčí se na
jaře podařilo upravit břehy
řeky Sázavy.
Odstraněna byla většina
náletových dřevin, podařilo
se vybudovat jednoduchý
sypaný chodníček pro pěší i s
lavičkami a odpadkovými
koši, nábřeží se začalo pravidelně sekat.
Zcela bezpečně tak nyní lze
pěšky dojít od obecního úřadu až na konec ulice V Koutech. Uvítáme další vaše
návrhy na zpříjemnění obce
u řeky i jinde!

Dožíváme se čím dál vyššího
věku. Vaše tělesná schránka
vám bude vděčná, když o ní
začnete pečovat už teď.
S naší pomocí se i vy můžete
cítit dobře, vypadat lépe a
zbavit se různých bolestí a
neduhů svého těla.
Proto bylo naším záměrem
vytvořit v naší malebné vísce
v Poříčí nad Sázavou příjemné a harmonické prostředí
s komplexní péčí o tělo, kam
budou lidé rádi chodit relaxovat, shazovat svůj stres a
starosti a pečovat o svůj
zevnějšek.
Bonusem námi nabízených

Školní naučná stezka
Na školním pozemku se pílí
dětí i zaměstnanců školy
začíná budovat interaktivní
naučná stezka, která bude
přístupná nejen dětem základní a mateřské školy, ale i
široké veřejnosti.
Projektu se jako hlavní koordinátoři chopili žáci 8. třídy,
kteří pomohou ostatním
třídám i mateřské škole vybudovat všechna stanoviště.
Žáci se v rámci projektu
naučí spolupracovat ve skupinách, koordinovat činnost
mladších dětí, přednášet o
daném tématu, vyzkouší si
jak řešit jednotlivé problémy,
vyhledávat a třídit informace
atd.

Jednotlivými tématy jsou
například - odpady a recyklace, geologický výzkum, dřevo
a jeho využití, stezka pro
bosé nohy, včely a hmyz,
stromy, ptáci, savci.
Stezka by měla být ve výsledku mnohoúčelová a využitelná nejen jako školní pomůcka, ale i jako zábavný prvek,
který bude nenásilnou formou hry ukazovat důležitost
přírody, využitelnost a nenahraditelnost přírodních zdrojů, rozvíjet naše smyslové
vnímání a podporovat ekologické smýšlení.
Autor: Tereza Durecová

služeb je příjemné prostředí
a časová flexibilita.
KOSMETIKA: Laďka Přenosilová, Bálkovická 156, Poříčí
nad Sázavou,
tel.: 732 924 071.
MASÁŽE: Hana Glazarová,
Ke Kříži 74, Poříčí nad Sázavou, tel.: 725 460 264
PILÁTES: Simona Němečková, V Koutech 75, Poříčí nad
Sázavou, tel.: 732 553 415
Autorky: Hana Glazarová,
Laďka Přenosilová, Simona
Němečková

Podnikáte v Poříčí nad Sázavou a přete si zdarma čtenářům Poříčského zpravodaje
představit svou firmu či
živnost? Obraťte se na OÚ!
Tel.:
317 779 415
E-mail:
poricinadsazavou@atlas.cz
Uveřejnění článku, včetně
případné fotografie, není
nijak zpoplatněno.

Ahoj, prázdniny!
Vůbec poprvé přivítáme letos
v Poříčí letní prázdniny společným setkáním pod širým
nebem na poříčské návsi.
Po velkém úspěchu loňského
adventu, a letos například
masopustu, vynášení Morany
nebo májky, se místní zájmová sdružení ve spolupráci s
obcí rozhodla uspořádat
přátelské setkání spojené s
živou muzikou, letním kinem
a ohňostrojem, které se
uskuteční v sobotu 28. června na návsi.
Od 19 hodin se v parčíku
bude grilovat. O opékané
klobásy, limonády a točené
pivo se postarají místní hasiči.

Grilování doprovodí živá
muzika (harmonika, basa a
další).
Po západu slunce, tedy ve
21.15 hod. bude přímo na
návsi promítán český film
Vesničko má, středisková. Po
jeho skončení (přibližně
22.40 hodin) rozzáří noční
oblohu nad kostelem
sv. Petra šestiminutový ohňostroj.
Počet míst k sezení bude
omezen, doporučujeme proto donést si vlastní deky
nebo židle!
Na organizaci se podílí obecní úřad, místní hasiči, FIT
Klub, základní a mateřská
škola a občanské sdružení
zdravotně postižených.

Den ve škole: překonej sám sebe
V pátek 2. května se v základní a mateřské škole
pořádal první ročník projektového dne Překonej sám
sebe.
Navzdory původní předpovědi bylo počasí dopoledne
slunečné, a tak se mohla
uskutečnit varianta, která
částečně probíhala venku.
Každý žák ráno obdržel kartu, na které si mohl vybrat 4
– 6 z devíti nabízených disciplín.
A které to byly? Hod granátem, skok daleký, skok vysoký, vytrvalostní běh, hod
medicinbalem, skok snožmo
z místa, lehy – sedy a vis na

žebřinách. Společně se třídou obešli žáci všechna
stanoviště. Dosažené výsledky ve zvolených disciplínách
jim byly zaznamenány do
karet, které budou uschovány do příštího roku, aby si
žáci mohli své výkony porovnat a zjistit, zda se o nějaké
ty centimetry či sekundy
zlepšili.
Celé dopoledne probíhalo
podle připraveného plánu a
žáci s radostí přivítali možnost zasportovat si. Přestože
šlo o premiéru, myslím, že se
vydařila.
Autor: Mgr. Iva Červenková

Co trápí obec, aneb jak snadné je zneužívat demokracie
Každá obec má své problémy, které musí řešit. Některé
jsou větší, některé menší,
téměř vždy se v ní ale najde
dostatek lidí ochotných s
obtížemi pomoci.
Bohužel, stejně jako jsou v
každé obci lidé ochotní, jsou
i takoví, kteří z pohnutek
neznámých svůj úřad, a tedy
obec, zatěžují enormním
množstvím stížností, žádostí
a podnětů. A právě jeden
takový občan žije i v Poříčí.
Mezi běžné činnosti úřadu
patří, kromě jiného, vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle tzv. informačního
zákona. Přestože informovanost občanů byla pro nás
vždy důležitá, ať již formou
webových stránek, prostřednictvím tohoto zpravodaje,
při jednáních zastupitelstva
obce, zasíláním SMS zpráv
apod., může mít někdo důvod požadovat další informace. A právě k tomu slouží
informační zákon.
Najdou se však i tací, kteří
tento demokratický nástroj
zneužijí k tomu, aby obecní
úřad zahrnovali mnohastránkovými žádostmi několikrát
týdně.

Žádosti obsahují různé požadavky typu: kdo vysypal hromadu materiálu u cesty a
komu patří, doložte existenci
cesty od 19. století apod.
Žádosti se vyznačují řadou
stylistických, jazykových a
formálních chyb a jejich obsah je tak mnohdy nelogický,
postrádající smysl.
Možná ani sám pisatel přesně neví, čeho chce žádostmi
dosáhnout a k čemu vlastně
informace potřebuje. Tak
nějak podle přísloví: nevím,
co chci, a nedám pokoj, dokud to nedostanu.
Zákon však ukládá povinnost
žádosti v krátké lhůtě vyřizovat bez ohledu na to, zda je
v lidských silách toto zvládnout. Vezměme v úvahu, že
obecní úřad zaměstnává,
kromě uvolněného starosty
obce, jednu účetní a jednu
úřednici.
Není nutné zmiňovat, že
neúměrné množství rozsáhlých žádostí paralyzuje chod
úřadu; čas strávený jejich
vyřizováním by se dal využít
třeba k přípravě projektů pro
dotace, získávání prostředků
pro další rozvoj obce nebo
obstarávání potřeb ostatních

obyvatel.
Když se pisateli dotazů zdá,
že OÚ nefunguje podle jeho
představ, obrací se s dalšími
stížnostmi na nadřízené
orgány.
Například v listopadu na jeho
podnět prověřovali více než
6 hodin tři specialisté Ministerstva vnitra ČR téměř
všechny aspekty fungování
obce. Příprava podkladů pro
hloubkovou kontrolu trvala
řadu týdnů, protokol měl
přes 20 stran. Výsledek?
Několik drobných administrativních nedostatků, které byly
odstraněny na místě. Vše
ostatní v souladu se zákonem, včetně způsobu nakládání s majetkem obce, vedení poštovní evidence, práce
zastupitelstva i rady obce.
S takovým výsledkem kontroly pisatel stížnosti opravdu
nemohl být a nebyl spokojen.
Následovala další série žádostí o poskytnutí informací,
doprovázená stížnostmi a
podnětem k soudu ve chvíli,
kdy bylo zřejmé, že obecní
úřad nadále není schopen
vyřizovat včas všechna pisatelova podání. V okamžiku
vzniku tohoto článku obecní

úřad obdržel zatím nepravomocné rozhodnutí soudu,
kterým se obci ukládá pokuta ve výši 25 tis. Kč. Pokuta
není v usnesení soudu odůvodněna.
Konečně, nejsme jedinou
obcí, která obdobné problémy řeší. Z tisku je znám nedávný případ orlicko-ústecké
vesnice Seč, která dle hesla:
Extrémní situace si žádá
extrémní řešení – vyřešila
problém tím, že celé zastupitelstvo odstoupilo, neboť
nemělo kapacity na vyřizování neúměrného množství
žádostí.
Nyní stojíme před rozhodnutím, zda rozšířit počet kvalifikovaných zaměstnanců
obecního úřadu na takovou
míru, aby bylo možné žádostem vyhovět, nebo se vystavit riziku dalších pokut.
Obě cesty představují značné
finanční výdaje a směřování
finančních prostředků do
oblastí, které dalšímu rozvoji
obce nic nepřináší.
Nezbývá proto než optimisticky doufat, že bude lépe a
slušnost a odpovědnost
nakonec převáží.

Konec poříčské ostudy: objekt bývalé výpravní budovy dosloužil

V pondělí 19. května 2014
začala Správa železniční
dopravní cesty s plánovanou
demolicí bývalé výpravní
budovy v Čerčanské ulici.
Obec Poříčí nad Sázavou o
získání stavby usilovala mnoho let. Během těch se technický stav objektu rychle
horšil, k čemuž přispěly i
časté nájezdy zlodějů kovů.
Naposledy před dvěma roky
nabídla SŽDC obci odprodej
stavby za částku 650 tis.Kč.
Vzhledem k výši investice,
kterou by si ale zprovoznění
a zajištění nádraží vyžádalo,
zastupitelé tuto nabídku
odmítli.
Obec s drahami dále jedná o
odkupu pozemku pod budovou, a především v jejím
okolí.
Na místě, kde ještě dnes
stojí poslední zbytky stavby,
by v budoucnu mohlo vzniknou parkoviště, na volném
prostranství pak důstojný
zelený park s nástupištěm.

