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V týdnu od 18. ledna udeřily silné mrazy. V Poříčí klesaly teploty několik dní až k –15°C, a po několika
letech proto opět zamrzla i řeka Sázava. O tom, jak poříčské zimy vypadaly v dávné i nedávné minulosti,
a jaké neštěstí způsobily, si přečtěte v článku Aleše Preslera na straně 4.

 Slovo úvodem

 Plány roku 2016

Milí čtenáři,

Na svém zasedání v prosinci 2015 schválili zastupitelé rozpočet
obce na letošní rok. Rozpočet předpokládá příjmy ve výši
15,9 mil. Kč a výdaje ve výši 17,2 mil.Kč. Schodek rozpočtu souvisí
s povinností naší obce uhradit v letošním roce předepsanou část
nákladů na výstavbu vodovodního přivaděče Javorník – Benešov,
na který je Poříčí připojeno, a ze kterého čerpá vodu z nádrže
Želivka. Tyto náklady budou hrazeny z peněz uspořených
v předchozích letech.

Věřím, že nový rok 2016 pro vás začal úspěšně a dobrá nálada
z nedávných svátků vám vydrží po celý rok stejně jako případná
novoroční předsevzetí.
Tím nejdůležitějším, co nás v letošním roce čeká, je digitalizace
katastrálních map, kterou v lednu zahájil katastrální úřad. Digitalizace
bude probíhat až do poloviny roku 2017 a dotkne se každého, kdo
v obci vlastní pozemek či nemovitost. Sledujte bedlivě informace
na úřední desce u pošty a internetové stránky obce. Vždy tam
naleznete aktuální informace.
Dovolte mi zároveň, abych vás pozval na veselý poříčský masopust,
který se uskuteční v sobotu 13. února a více se o něm dozvíte
z přiložené brožurky. Věřím, že si společně příjemně popovídáme

a dobře se najíme. Děkuji všem, kteří jeho organizaci zajišťují!
Přeji vám příjemné čtení!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

Kromě toho se v letošním roce počítá s další etapou výstavby
vodovodu a kanalizace v ulici K Zádušnímu, nákupem nové
komunální techniky k údržbě obce (křovinořezy, pily a nový stroj
za dosluhující oranžové traktůrky, které potkáváte v obci v létě při
sekání a v zimě při úklidu sněhu). Součástí schváleného rozpočtu
jsou i peníze na podporu zájmových a sportovních sdružení,
například fotbalisty, zdravotně postižené, FIT Klub, hasiče a další.
Významnou položkou rozpočtu je také nový územní plán, který
musí obec pořídit do roku 2020. Práce započaly na podzim
loňského roku a hotovo by mohlo být v polovině roku 2017.
Informace o pořizování naleznete průběžně na úřední desce
a internetových stránkách.
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 Tři otázky pro…
…pana Josefa Jiráska, odborného lesního hospodáře
poříčských lesů
Co je náplní Vaší práce?
Mojí pracovní náplní je celková péče o les. Starám se o to, aby lesy
byly zdravé, bez škůdců, zlomů, vývratů a souší. Provádím pravidelné
pochůzky a poškozenou dřevní hmotu nechávám co nejdříve
odstranit, aby nedošlo k přemnožení hmyzích škůdců, hlavně kůrovce.
Dbám na to, aby se v lesích hospodařilo dle schváleného lesního
plánu. Vyznačuji těžby, přijímám těžební práce, zastupuji obec při
prodeji dřeva, kde dbám, aby bylo zpeněžení co nejlepší, protože
les roste minimálně 100 let. Dále se starám o zajištění celkového
zalesnění vhodnými lesními dřevinami, vyznačuji prořezávky, probírky
případně dřevo na samovýrobu. Pokud budou mít občané zájem
o samovýrobu (jedná se o prořezávky případně slabší probírky), nechť se
přihlásí na obci, dle možnosti je možno zadat. Hotové dřevo je možné
pouze po těžbě s předchozí dohodou.

Kdy se s Vámi mohou občané obce setkat?
Občané mě můžou potkat náhodně při pochůzce v lese nebo při práci
na obecním úřadě. Dále mne mohou vidět každý rok na ornitologické
akci „Vítání ptačího zpěvu“, kterou pravidelně každý rok za podpory
obecního úřadu v Poříčí nad Sázavou organizuji. Letos bych si dovolil
pozvat všechny milovníky přírody a hlavně ptačí říše v sobotu 30.4.2016
v 8 hodin před školu v Poříčí. V rámci menší vycházky ukážeme
zájemcům odchyt a kroužkování ptáků i s určením jejich druhů. Ukázky
budou provádět zkušení ornitologové. Jinak bych si dovolil případné
zájemce pozvat na náš ornitologický tábor k Plané nad Lužnicí v termínu
23. – 31.7.2016, případně na některé jiné akce.

Co máte na poříčské přírodě nejraději?
Poříčská příroda je rozmanitá nejen svým druhovým složením lesů, ale
i různými remízy a mezemi v polích. Žije tu spousta druhů ptáků, zvěře,
ale i jiných organismů. Kdo třeba ví o jezírku s čolky v Potočinách
nebo vodním ptactvu v rákosinách Svárovského rybníka? Na dobré
úrovni je také spolupráce s místními myslivci a zemědělci. Závěrem bych
chtěl poděkovat manželům Kudrnovým z Poříčí, protože mají velký podíl
na obnově zelených lesů okolo Poříčí. Je to práce těžká, což potvrdí
každý, kdo v lese dělal.

 Digitalizace katastru.
Co to je a koho se dotkne?
V lednu oznámil katastrální úřad, že zahajuje tzv. digitalizaci
poříčského katastru. To znamená, že veškeré stávající mapové
podklady a katastrální mapy budou převedeny do moderní digitální podoby. Digitalizaci bude předcházet revize katastru. Během
té se budou na území obce pohybovat pracovníci katastrálního
úřadu, kteří jsou ze zákona oprávněni po písemném upozornění
vstupovat a vjíždět na pozemky. Do staveb mohou vstupovat
pouze se souhlasem vlastníka nemovitosti.
Při digitalizaci může dojít ke změně výměry některých parcel.
Ta je přitom důležitá při výpočtu a placení daně z nemovitosti.
Je proto důležité, aby každý, kdo v Poříčí vlastní pozemek (zahradu, pole, les apod.), proces digitalizace pečlivě sledoval.
Prvotní informace jsou na úřední desce a internetových stránkách
obce k dispozici již nyní.

 Na Homolce opět trénovali hasiči
Na Poříčské zimy napadává rok od roku čím dál tím víc sněhu. V sobotu 23. ledna si na Homolce již pošesté zasoutěžilo tentokrát 11 jednotek požární
ochrany. Pod dohledem profesionálů z řad hasičů i Asociace dobrovolných záchranářů zdolávali zimu i reálně simulované překážky Poříčské zimy.
Mezi ty patřila například záchrana tonoucí osoby či alkoholem zaviněná nehoda, ve které ﬁgurovala také oběť - diabetik. Hasiči opět trénovali poskytnutí
první pomoci, což je jedna z nejdůležitějších a nejvyužívanějších disciplín. I všichni ﬁguranti se své role ujali velmi zodpovědně. Díky iniciativě svých
rodičů byly letos mezi ﬁguranty zapojeny i děti.
Tradičně byl na Homolce umístěn i hořící vrak auta, družstva také slaňovala
a zúčastnila se i přespolního běhu, při kterém každý sbor vytrvalostně zdolal
homolkovský terén i se zraněným členem. Ačkoliv některé z disciplín byly nepovinné,
jako třeba přes sto metrů dlouhá lanovka, i tuto disciplínu všechna družstva využila.
Letošní bonusovou chuťovkou bylo střílení ze vzduchovky na terč. Tato disciplína
sice nepatří mezi klasické hasičské zdolávačky, přesto byla zajímavým obohacením
programu.
Výherci se nakonec stalo SDH Ouběnice, dále Křivsoudov a Soběhrdy. Nezklamala
však ani ženská družstva z Kostelce a Hvězdonic, která se umístila těsně za sebou
na 5. a 6. místě.
Všichni účastníci se opět zdokonalili nebo nabrali nové zkušenosti a díky SDH Poříčí
nad Sázavou, podnikavým organizátorům Poříčské zimy, jsou nyní připraveni využít
tyto dovednosti jak v realitě, tak na příští Poříčské zimě v roce 2017. Již posedmé!
Anna Kolomazníková

 Z čeho máme radost…
 Obce Poříčí nad Sázavou, Mrač a Nespeky se před koncem roku 2015
dohodly a uzavřely společně smlouvy, podle kterých budou okolní obce
přispívat na provoz místní základní a mateřské školy. Jedná se o několik
set tisíc korun ročně.
 V prosinci skončila stavba nového vodovodního přivaděče Javorník – Benešov
za cca 280 mil. Kč. Přivaděč vodou z nádrže Želivka zásobuje od roku 2012
i naši obec. Životnost nového vodovodu je odhadována až na 100 let.
 Během prosince a ledna vyčistilo Povodí Vltavy bahenní nánosy z Konopišťského
potoka od soutoku k železničnímu viaduktu. Odvezeno bylo cca 100 tater
bahna. Při čištění byly také obnoveny kamenné hráze.
 V ulici K Zádušnímu byla v lednu opravena nejhorší část místní komunikace.
 V sobotu 23. ledna uspořádali poříčští hasiči na Homolce již 6. ročník zimního
cvičení pro jednotky požární ochrany obcí. Zúčastnilo se na 120 dobrovolných
hasičů z celého okresu.
 V Benešovské ulici od Sportovní po mateřskou školku bylo instalováno nové
zábradlí.
 Osm žáků naší základní školy úspěšně složilo mezinárodní jazykové zkoušky
z angličtiny, které pořádá slavná britská University of Cambridge. Gratulujeme!

 Podané žádosti
o dotace

trávu a listí v plastových pytlích a modré nádoby
na papír jsou často plné nerozřezaných a nesešlapaných krabic?

Na přelomu loňského a letošního roku podal
náš úřad dvě žádosti o dotaci na dlouho
připravovaný projekt půdní vestavby dvou
ateliérových tříd a kabinetu učitelů v základní
škole. První žádost zamířila na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, druhá na
Ministerstvo ﬁnancí. Rozpočet projektu je
přibližně 4 miliony Kč a většinu by měla
pokrýt právě dotace.

Chystáte-li se s odpadem, pamatujte, že odpad uložený do nesprávného kontejneru
znehodnotí celý obsah nádoby. Takový kontejner pak popeláři nevyvážejí k recyklaci, ale
přímo na skládku. Náklady na likvidaci jsou
pak pro obec mnohem vyšší, o tom, že je to
nešetrné k životnímu prostředí ani nemluvě. Důležité je uvědomit si i to, že za správně separovaný odpad získává obec (tedy
my všichni) zpět do svého rozpočtu nemalé
ﬁnanční prostředky (přes 260 tis.Kč ročně).

V loňském roce se díky grantu přes 2 mil. Kč
a finanční podpoře obce Mrač podařilo
přebudovat původní učitelský byt v prvním
patře mateřské školy na čtvrté oddělení pro
22 dětí. Nová třída je kompletně zařízena
nábytkem i nejmodernějšími výukovými
technologiemi.
Kapacita základní školy je v současné době
prakticky naplněna, již nyní jsou první až třetí
třída zdvojeny (rozděleny na A a B). Základní
školu navštěvuje 242 dětí, do mateřské školy
chodí 78 dětí.

 Není odpad jako odpad
Třídit odpad se učí již děti na prvním stupni
základní školy a podle zkušeností z naší obce
by se chtělo říci, že to mnohdy umí lépe než
dospělí. Jak jinak si vysvětlit, že ve žlutých
kontejnerech na plasty stále nalézáme
netříděný domovní odpad, do hnědých kontejnerů na bioodpad někteří lidé ukládají

Jaká jsou základní pravidla pro správné
třídění odpadů?
 Do kontejneru ukládejte pouze ten odpad,
pro který je nádoba určena (vždy uvedeno
na kontejneru).
 Plastové obaly (PET lahve, krabičky) mačkejte, aby zabraly co nejméně prostoru.
 Papírové krabice důsledně rozřezávejte
a sešlapávejte!
 Biologicky rozložitelný odpad do hnědých
kontejnerů sypejte přímo, nikdy v plastových pytlích ani krabicích!
 Neodkládejte odpad vedle kontejnerů,
a to ani tehdy, jsou-li nádoby plné! Úklid
separačních míst je velice nákladný a zbytečně zdržuje pracovníky obecního úřadu
od jiných povinností.
Pamatujte, nesprávné a nedůsledné třídění
odpadu stojí nás všechny spoustu peněz.
Ty nám pak chybí na smysluplnější věci!

 Románský kostel čeká
oprava. Pomoci může
každý
Kostel sv. Havla v Poříčí je historickou
památkou, jejíž význam přesahuje náš kraj
a v odborné umělecko-historické literatuře
se o ní hodně píše. Možná si řada našich
spoluobčanů ani neuvědomuje, jaký poklad
v obci mají. Ano, kostel sice patří farnosti,
ale je vizitkou a ikonou celé obce a slouží celé obci, nejen stovce pravidelných
návštěvníků bohoslužeb. Ročně pořádáme
v kostele asi deset koncertů pro širokou
veřejnost, o Vánocích a na „Noc kostelů“
přichází mnoho návštěvníků, právě tak při
svatbách a pohřbech. Ujišťuji Vás, že hlavně
v létě navštěvuje kostel mnoho turistů z různých koutů země a dokonce i ze světa. Pro
ně je vstup do kostela otevřen ke mříži, aby
mohli nahlédnout, a na požádání zajistíme
i odborný výklad p. Mareše.
Staráme se o kostel, jak můžeme. V minulých letech jsme zde na vlastní náklady
farnosti provedli rekonstrukci elektroinstalace, včetně topení do lavic pro komfort
pravidelných i nepravidelných návštěvníků
kostela. O prostor kolem kostela se starám
a myslím, že vypadá celkem kultivovaně.
V neutěšeném stavu je však fasáda kostela,
stav štítu bych dokonce nazval havarijním
a odpadávající omítka by mohla ohrozit
návštěvníky. Není divu, vždyť poslední
oprava fasády se uskutečnila v roce 1976.
Každým rokem žádáme o dotace (13 let).
První úspěch jsme zaznamenali vloni, kdy
jsme dostali z krajského fondu 75 000 Kč.
Arcibiskupství pražské přidalo 100 000 Kč,
obec 15 000 Kč a mohli jsme opravit schodiště ke hlavnímu vstupu a portál. Letos
bych rád konečně obnovil fasádu západního
štítu. Máme závazné stanovisko Památkového úřadu, proběhlo výběrové řízení a teď
už jen zbývá sehnat peníze. Rozpočet na
zednicko-štukatérské a kamenické práce je
asi 500 000 Kč. Doufám, že získáme nějaké
prostředky z krajských dotačních programů
a z Arcibiskupství, ale jistě ne v plné výši
nákladů. Je obvyklé, že polovinu nákladů
musí získat farnost, tedy farář. Od obce jsem
dostal 10 000 Kč, asi 40 000 Kč od různých
sponzorů a sháním dál. Kdyby se kdokoli z
občanů Poříčí chtěl na opravě ﬁnančně podílet, bude vítán.
Věřím, že můj záměr se podaří uskutečnit.
Vždyť kostel neopravuji pro sebe, ani pro
biskupa, ani pro papeže, ale pro vás a pro
chválu Boží.
Martin Janata
farář

 Jak se baví senioři
Občanské sdružení zdravotně postižených
v Poříčí nad Sázavou uspořádalo pro své členy
mikulášsko předvánoční setkání. Děkujeme
tímto řediteli ZŠ panu Mgr. Radimu Navrátilovi,
který nám umožnil toto setkání v místní škole.
Účastníci si mezi s sebou popovídali při kávě
či čaji a sladkostech. Navštívil nás Mikuláš
a čerti s malými dárečky pro každého. Byla zde
i „veselá“ tombola. Byla to jakási první vlaštovka mezi členy o adventní posezení. Podle
ohlasů se to všem zúčastněním líbilo. Budeme
se tedy těšit společně na příští rok.
Hana Horáková

 Vzpomínky
na lyžařský kurz
V sobotu 16. ledna jsme s naší sedmou
třídou vyjeli autobusem do Horního Maxova.
Po příjezdu jsme se museli vydrápat
do kopce až k chatě, kde jsme se ubytovali.
Z našeho pokoje byl opravdu nádherný
výhled na zasněženou krajinu. Po vyspání na šíleně vrzajících postelích, kdy jsme
se báli, že vzbudíme ostatní, jsme vyrazili
na rozhlednu Královku. Ale jelikož mi výšky nedělají dobře, tak jsem radši zůstala
nohama na zemi. Na zpáteční cestě jsme
se kochali nádherně zasněženou krajinou.
Další dny jsme se učili lyžovat, tedy alespoň
já, protože jsem nikdy nelyžovala a hrozně
jsem se bála. Po dvou dnech jsem se to
však naučila a z původního strachu se stalo
nadšení. Po večeři jsme se vždy scházeli a
měli nějaký společenský program: hry, různé
přednášky a tanec. V pátek byl finálový
závod, vyhodnocení a odhalení dobrých
skřítků (to byla hra, kterou jsme celý lyžák
hráli). V sobotu jsme si už sbalili a po výborném obědě odjeli domů. Doufám, že se
všem pobyt líbil, mně opravdu ano. Když
jsem přijela domů, měla jsem sice zmrzlé
nohy, ale zato spoustu úžasných zážitků.
Adéla Nádvorníková, 7. třída ZŠ

 Tuhé mrazy zapříčinily i konec poříčské cihelny
Období zimy se v průběhu posledních
let všeobecně hodnotí jako neobyčejně
mírné a odborníci se přou, zda nastává
globální oteplování zeměkoule. Ze zápisů v poříčské kronice se však můžeme
dozvědět, že výkyvy počasí během posledních sta let nejsou ničím zvláštním.
Tak třeba zima před devadesáti lety byla
neobvykle mírná, málo mrzlo i sněžilo.
O pět let později počasí v zimě nevykazovalo zvláštních poruch, které by stály
za zaznamenání, a v roce 1936 se o počasí nemůže říct nic pozoruhodného .
Poříčáky ale určitě zaskočila krutá zima
v roce 1940/41, kdy od prosince panovaly
teploty mezi minus 20 až 28 stupňů,
škola byla uzavřena během celého
února a neučilo se, ledové kry ze Sázavy
a Konopišťského potoka roztály až
v květnu.
Neštěstí přinesla zima v roce 1961. Tehdy
ještě v Poříčí působila cihelna, patřící
dříve panu Barešovi a nyní provozovaná MNV. Dodnes nám její existenci připomínají názvy ulic Na Cihelně a Nad
Cihelnou. Materiál na cihly se doloval
ze svahu, který začátkem prosince díky
tuhým mrazům zamrzl. Za pár dní přišla
obleva, práce se obnovily a zaměstnankyně M. Hybková a R. Brabcová při nich
utrpěly dne 15. prosince vážný úraz.
Poříčský kronikář František Novotný
celou událost vylíčil následovně: Při těžbě cihlářské hlíny byla podkopána šikmá
stěna, která se zmírněním mrazů a znač-

ného oteplení sesula. Obě pracovnice,
které natěženou hlínu házely na dopravní pás, byly sesutou stěnou značně
zasypány a obě utrpěly vážná zranění
hlavně v oblasti pánevní. Dopravní pás
byl zdemolován. U obou žen zanechalo zranění i po dlouhodobé nemocniční
léčbě trvalé následky a oběma je vyplácen invalidní důchod. Okresní národní
výbor v Benešově, který ﬁnanční náklady
tohoto neštěstí uhradil, později rozhodl
zastavit výrobu cihel v Poříčí.
Za nejkrutější zimu v novodobých dějinách by pamětníci zřejmě označili tu,
která nastala na přelomu let 1978/79.
Ještě na silvestra odpoledne bylo příjemných dvanáct plusových stupňů, což
se v následujících hodinách a hlavně
během novoroční noci prudce změnilo,
teplota klesla pod minus dvacet. Mráz
pokračoval i v následujících týdnech,
v poříčské škole se neučilo celý leden.
Zima roku 2002 tak trochu připomíná
tu letošní, mrazy nebyly sice až tak třeskuté, ale po mnoha letech zamrzla Sázava
natolik, že se na ní dalo v neděli 24. ledna
bruslit. Pak následovala obleva, teploty
pohybující se pod minus deset stupňů
se během týdne změnily v deset a více
nad nulou. Zima 2015/2016 ještě zdaleka neřekla své poslední slovo a teprve za
pár týdnů si budeme moci s konečnou
platností říci, jaká ve skutečnosti byla.
Aleš Presler

