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 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Tropické léto je za námi. Dlouhé týdny bez deště
se podepsaly na životě každého z nás – vysychající studny, vyprahlé trávníky, pole i louky,
řeka bez vodáků. Mnozí z Vás se navíc museli
obrnit trpělivostí i z jiných důvodů – v Protivínské
ulici se celé prázdniny opravovala silnice, v ulici
K Zádušnímu se kopal vodovod. Za trpělivost,
s jakou jste popsané útrapy snášeli, Vám děkuji
a věřím, že jste s výsledkem spokojeni.
V době přípravy tohoto Zpravodaje zůstává stále
uzavřená prodejna JEDNOTA. Benešovské družstvo nám důvod ani termín opětovného otevření
oﬁciálně nesdělilo, prodat budovu obci si ale
stále nepřeje. Naopak pozitivní zprávou je, že se
nám podařilo získat dotaci 2 mil.Kč na dostavbu
4. oddělení mateřské školy. Práce začaly v srpnu
a skončí do listopadu. Téměř 300 tisíci korunami
se na akci slíbila podílet i obec Mrač. Děkujeme!
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál příjemné
čtení a hezké podzimní dny. Těším se, že se
setkáme na některé z řady akcích, které pro
Vás obec a místní zájmová sdružení na podzim
a zimu chystají!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 Co nás čeká
v nejbližší době?
• V následujících týdnech zahájí podnik
Povodí Vltavy těžbu bahenních nánosů
z Konopišťského potoka. Bahno přinesly
povodně v roce 2013.
• Na přelomu září a října se tělocvična
základní školy jako každý rok otevře zdarma
místním sdružením a spolkům. Tréninky
budou probíhat každý všední den až do
května příštího roku. Tělocvičnu využívají
například místní fotbalisté, florbalisté,
hasiči, FIT Klub, ale i letečtí modeláři.
• V říjnu uspořádají dobrovolní hasiči již
devátý ročník úspěšné drakiády na kopci
U Křížku (tam, kde se pálí čarodějnice).
Termín bude upřesněn podle počasí.
• V sobotu 7. listopadu se na návsi uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu.
• Na pondělí 9. listopadu připravuje poříčský FIT Klub oblíbený lampionový průvod na
Homolce. Děti se můžou těšit na spoustu
soutěží.

 Dožínky navštívily stovky lidí: jak se Vám líbily?
První ročník dožínek je úspěšně za námi! V sobotu 5. září se na sázavské nábřeží přišlo bavit několik
stovek sousedů z Poříčí i okolních obcí. Mezi dětmi se největší oblibě těšily vystavené kombajny
a traktory, dospělí si rádi popovídali u klobásy a piva od dobrovolných hasičů. Ohromný úspěch měl
také historicky první farmářský trh - hosté s nadšením nakupovali nejlepší marmelády světa od paní
Šafránkové ze Čtyřkol, medy a medovinu z Bystřice, koření a další BIO produkty od farmářů z blízkého
okolí, ale i keramiku od paní Papírníkové z Pyšel. Místní hospodyňky pak napekly nepřeberné množství
koláčů, buchet a dortíků. Děkujeme všem dámám, které nám přinesly ochutnat svoje recepty!
Krátce po půl osmé večer odjely zemědělské stroje. Na připraveném pódiu pak pan páter Martin Janata
pronesl několik slov z Bible, požehnal dožínkovému věnci z klasů a předal ho řediteli zemědělského
družstva AGRO panu Ing. Miroslavu Dvořákovi. I ten pronesl několik slov o právě skončených žních,
které letos trvaly pouhý jeden měsíc a poznamenalo je dlouhé sucho a horko. Po vystoupení školního
pěveckého sboru následoval poslední bod programu, promítání ﬁlmu Na samotě u lesa. A i přesto, že
promítací technika nefungovala úplně tak, jak měla, si přítomní večer u řeky užili! V průběhu podvečera
se vypilo 500 piv, 150 limonád, snědlo se 260 klobás a cca 20 pekáčů buchet, koláčů a dalších sladkostí.
Líbily se vám farmářské trhy? Co bychom měli příště vylepšit? Dejte nám, prosím, vědět. Váš názor
je pro nás důležitý!

 Podařilo se
•
•
•
•

•
•
•
•

V Potoční ulici před základní školou upravili pracovníci obce místa pro parkování a vytvořili
chráněnou pěšinku pro školáky a jejich rodiče.
Na Svárově byl ve spolupráci s Lesy ČR dokončen úklid letité černé skládky v lesích nad rybníkem. Odvezeno bylo přes 200 tun odpadu.
V ulicích Na Hrázi, Na Kopečku a K Zádušnímu byl prodloužen vodovodní řad. Na vodu
se může připojit dalších 9 rodinných domů.
Na návsi před prodejnou Jednota nahradily tři staré vývěsní desky dvě nové velké tabule.
Jedna je určena místním sdružením k prezentaci jejich činnosti, z druhé se dozvíte vždy
ty nejaktuálnější informace o dění v obci.
U Vrby společnost VHS Benešov vystrojila vodovodní tlakovou stanici. Dostatečný tlak vody
tak mají i obyvatelé těch nejvýše položených lokalit. Vystrojení stanice stálo cca 600 tis.Kč.
Obyvatelé Protivínské ulice se dočkali nové silnice. Investiční akce za 2,3 mil.Kč probíhala
po celé léto.
Díky dotaci přes 2 miliony Kč byla zahájena přístavba 4. oddělení mateřské školy pro 22 dětí.
Základní škola získala dotaci 270 tis.Kč na vzdělávací zájezd dětí do Anglie. Do ostrovního
království se poříčské děti vypraví letos v listopadu.
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 V neděli 31. května se členky poříčského
jezdeckého oddílu zúčastnily parkurových
závodů v Opřeticích u Benešova. Přes velkou
snahu si naše závodnice tentokrát žádnou
stužku pro vítěze nepřivezly. Na snímku naše
reprezentantka paní Alena Ullerová.
 Ve čtvrtek 11. června se v základní škole
uskutečnilo velkolepé představení muzikálu
Lví král pro širokou veřejnost. Představení
nazkoušelo a hrálo v něm celkem 33 dětí
ze školního dramatického kroužku.
Nacvičování muzikálu trvalo 3 měsíce.
Výpravná scénograﬁe nás přenesla do džungle
ke Lví skále a na Sloní hřbitov. Pro velký
úspěch děti hrály i v divadle v obci Mužský
v Českém ráji, kam se na ně přišlo podívat
téměř 300 nadšených diváků.
 V sobotu 13. června si místní dobrovolní
hasiči připomněli 130 let od založení sboru
učitelem Františkem Poloprudským. Čestná
stráž položila k jeho hrobu u kostela sv. Havla
věnec.
 Celé prázdniny probíhalo na Svárově odstraňování letité skládky. Mezi 200 tunami odpadu
byla například lednice z roku 1968, obaly od
„mléka v pytlíku“ ze sedmdesátých let a další
„poklady“.
Desítky dalších fotograﬁí z akcí pořádaných v obci
naleznete na veřejném
facebookovém proﬁlu obce:
e:
Obec Poříčí nad Sázavou
(Komunita)

 V červenci začala oprava Protivínské ulice.
Pracovalo se celé léto a akce stála přes cca 2,3 mil. Kč.
 V sobotu 11. července uspořádal FIT Klub již
4. ročník neckiády. Mezi plavidly nechybělo „letadlo“,
„mašinka“, vor s aristokraty, Šmoulové nebo třeba
plovoucí zahradnictví.
 O víkendu 25. a 26. července se na Homolce
konalo Mistrovství zóny střední Evropy v autokrosu.
Závodům přihlížely tisíce diváků!
 V sobotu 22. srpna hostil závodní areál Homolka
první setkání začínajících kapel Posázavský reprák.
Hudebníky z Poříčí, Nespek, Benešova nebo Prahy
si přišlo poslechnout přes 100 diváků. Na snímku
poříčská kapela Cokol!v.
 První zářijovou sobotu se na sázavském nábřeží
konaly dožínky a farmářské trhy. Další podobnou
akcí bude v listopadu zahájení Adventu!

 Vzpomínka na slavného poříčského rodáka
V pondělí 15. června zemřel po delší nemoci v nemocnici Pod Petřínem v Praze poříčský rodák, dramatik a básník,
Josef Topol. Narodil se 1. dubna 1935 v Poříčí nad Sázavou, v Bálkovicích, v domě č. 91 nedaleko kostela sv. Havla,
kde také prožil své dětství a mládí. Po základní škole studoval na gymnáziu v Benešově. Jako student napsal svoji první
hru Půlnoční vítr, veršovanou tragédii inspirovanou Kosmovou kronikou. Po gymnázium pracoval jako lektor v Divadle
E.F. Buriana. Zde dal hru přečíst E. F. Burianovi a ten nadšen ji hned uvedl ve svém divadle. To bylo Topolovi 20 let. Při práci
lektora studoval dramatické vědy a dramaturgii na pražské DAMU, kterou absolvoval v roce 1959. Během studia v roce
1957 uvedlo Národní divadlo jeho hru Jejich den v režii Otomara Krejči. Tím začala jejich dlouhá spolupráce. V roce 1965
založil společně s herci Janem Třískou, Marií Tomášovou, režisérem Otomarem Krejčou a dramaturgem Karlem Krausem
Divadlo za branou, jehož se později stal režisérem a dramaturgem. Divadlo zahajovalo jeho hrou Kočka na kolejích, která
je dodnes považována za jeho stěžejní dílo.
Do Poříčí jezdil Josef Topol stále za svojí maminkou. S Josefem jsem se seznámil v roce 1961, kdy zde založil ochotnický
soubor. Chtěl jsem hrát divadlo. Šel jsem proto za ním a požádal ho, zda by mne vzal do svého souboru. V té době zkoušel
hru C.K. Polní maršálek, ve které mi nabídl roli poručíka Nagela. Soubor byla parta výborných lidí a nadšeně jsme pod
jeho vedením zkoušeli hru. Josef Topol v tento rok připravil týdenní festival Poříčské léto. Kromě představení hry
C.K. Polní Maršálek se zde konaly i koncerty, vystoupení hostujícího ochotnického souboru a jeden diskuzní večer
s herci Národního divadla. Pro Poříčí to byla událost, na kterou se všichni těšili. Na začátek festivalu jsme měli my herci jít
průvodem Poříčím, někteří na koních, a zvát k návštěvě festivalu. Pak ale přišla nečekaná rána. Okresní výbor v Benešově
festival, zcela krátce před jeho zahájením, zakázal. Přišel jsem k Josefovi Topolovi a nevěděl jsem, co se stalo. Josef
byl zničen. Jenom mlčel. Jen šeptem mi řekl, že celá naše práce byla zakázána. Oba jsme spolu potom šli do Mrače
k našemu kamarádovi Tondovi Klausovi, který nám měl zapůjčit koně z místního jezdeckého klubu. Šli jsme mu poděkovat
a odříct náš průvod. Už tehdy Josef Topol vadil, svojí čistotou a tím, že ho měli poříčští rádi a šli za ním. Nakonec Okresní
výbor, asi pod nesouhlasem občanů Poříčí, povolil alespoň konání festivalu Poříčské léto. Festival se konal v sále kina
a každý večer bylo vyprodáno a s velikým úspěchem. Josef to ale odnesl zdravím a byl potom několik měsíců nemocen.
V roce 1962 se oženil s Jiřinou Schulzovou, dcerou spisovatele Karla Schulze. Starší syn Jáchym Topol je spisovatelem
a mladší Filip, který předčasně zemřel před dvěma lety, byl zakladatel rockové skupiny Psí vojáci. Se svojí rodinou jezdil
Josef Topol do Poříčí stále. V sedmdesátých letech si pořídil chalupu na Krakovci a do Poříčí už jezdil zřídka. Divadlo
Za branou bylo v roce 1972 zakázáno. Měl potom několik zaměstnání a po podpisu Charty 77 už pracoval jenom jako
pomocný dělník na opravě Karlova mostu. Po úrazu odešel do invalidního důchodu. Ačkoliv se politicky nijak neangažoval,
stále vadil. Zase svojí čistotou a nepoddajností. Asi před osmi lety jsem mu nabídnul, že ho odvezu do Poříčí. Spolu s jeho
ženou Jiřinou jsme navštívili hrob jeho rodičů na novém hřbitově, jeho synovce Čestmíra Piláta s rodinou a jeho přátele,
pana Jiřího Piláta s jeho ženou Marií. Poříčí miloval a stále se sem rád vracel.
Pohřeb Josefa Topola se konal ve středu 24. června v kostele sv. Markéty na Břevnově a mši celebroval pražský biskup
Václav Malý. Modlitby u hrobu na Břevnovském hřbitově vedl opat Břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek.
Vzpomeňme tohoto vzácného člověka a věnujme mu vzpomínku. Zaslouží si ji.
Jiří Rejhon
rodinný přítel

