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V pondělí 30. dubna postavili dobrovolní hasiči na návsi sedmnáctimetrovou májku.
Letos poprvé se u ní pálily také čarodějnice. Příští společenskou akcí bude na návsi pouťová
zábava s hudbou a tancem. Těšíme se na vás v sobotu 23. června!

 Slovo úvodem

 Stavba chodníku zvýší bezpečnost v obci

Vážení a milí čtenáři,

Chodník od Protivínské ulice ke hřbitovu v délce přes 180 metrů postaví benešovská ﬁrma BES s.r.o. Nový chodník naváže na ten stávající na křižovatce ulic
Protivínská a Za Kapličkou a po pravé straně krajské silnice povede až k poslední
vile směrem na Mrač. Na úrovni ulice Na Rubši vybuduje ﬁrma zvýšený přechod
pro chodce a směrem od Mrače brzdný koberec. Součástí stavby bude i dešťová
kanalizace, která vyústí do Konopišťského potoka. Očekávaný termín zahájení
stavebních prací je na přelomu července a srpna. O přesném datu vás budeme
informovat. Krajská silnice bude po celou dobu výstavby s omezením průjezdná.

Léto je pro nás již řadu let vším, jen ne
okurkovou sezónou. A nejinak tomu bude
i letos – nová třída výpočetních technologií
ve škole už se staví, na opravě památníku
obětem 1. světové války se také pracuje
a stavba chodníku ke hřbitovu začne
v polovině letních prázdnin. Osobně mám
ale největší radost z ozeleňování návsi,
do kterého jsme se společně s krajinářskou architektkou a zahradníky pustili.
Snad se drobné změny v centru obce líbí
i vám a kvetoucí růže, keře a stromy vás
potěší pokaždé, když tudy budete procházet!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

Chodník podle frekventované krajské silnice bude nejdůležitější dopravně-bezpečnostní akcí posledních let. Již nyní se ale připravují i další. Dokončena je projektová
dokumentace na stavbu nového chodníku pro chodce od veterinární ordinace
v ulici V Koutech až do ulice U Vrby včetně výhybny pro automobily v nejužším úseku
v poli, a projekční kancelář také zpracovává projekt chodníku od mostu Císaře
Františka Josefa k vilám za benzinovou pumpou. Oba projekty budou připraveny
k realizaci již v následujících letech a seznámit se s nimi můžete na obecním úřadě.
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 Ve škole vznikne moderní učebna
Od června se v budově základní školy staví; v přízemí pod tělocvičnou vybuduje ﬁrma
S-B s.r.o. zbrusu novou učebnu výpočetních technologií. Součástí investice bude i nový
nábytek a především počítače, projektory a další špičkové vybavení pro výuku dětí.
Stávající učebna počítačů v prvním patře se přemění na běžnou třídu, které nám ve
škole chybí. Zatímco řadě jiných škol hrozí kvůli nedostatku žáků rušení nebo slučování,
o docházku do poříčské základní školy je velký zájem. V současné době ji navštěvuje
278 dětí, 1. až 5. třída jsou rozděleny na „A“ a „B“ a dvě první třídy budou otevřeny
i pro školní rok 2018 / 2019. Na běžný provoz školy přispívají každoročně také okolní
obce Nespeky a Mrač. Ty se také pravidelně ﬁnančně podílejí na větších investičních
akcích (nové třídy, výměna oken apod.).

 A co čeká školu v blízké budoucnosti?
O docházku do poříčské mateřské školky i školy je tradičně velký zájem. Zatímco v roce 2008
ji navštěvovalo 246 dětí, v letošním školním roce je to již 356 chlapců a dívek z Poříčí i okolních
obcí. Jazykové pobyty v zahraničí, pestrá nabídka kroužků včetně atletiky na moderním hřišti,
dramatického kroužku, kroužku znakové řeči, rodinná atmosféra a profesionální sbor zaměstnanců, to vše oceňují generace dětí i jejich rodičů. Od roku 2006 naše obec investovala mimo
jiné do zateplení a výměny oken, přístavby 2 oddělení MŠ, výstavby podkrovních tříd, vybavení
školní kuchyně, atletického hřiště či nové střechy. V současné době jsou připravovány další
nezbytné investice, mimo jiné tyto:
• Modernizace školní kuchyně a jídelny
• Dostavba dalších tříd v podkroví školy
Pravidelně je také investováno do běžné údržby budov. Každý rok je vymalována část tříd
a chodeb, probíhá výměna osvětlení ve třídách. S Římskokatolickou farností navíc jednáme
o majetkoprávním vypořádání, konkrétně o směně méně potřebných obecních pozemků za
církevní pozemky, které dohromady tvoří rozlehlý školní sad. V něm by pak v budoucnu mohlo
vzniknout zázemí pro další výuku v přírodě a volnočasové aktivity dětí.

 Pokračuje digitalizace
katastru
V loňském roce dokončil katastrální úřad první
etapu digitalizace katastrálních map v naší obci.
Jednalo se především o nezastavěná území –
lesy, louky a pole. Letos v červnu začne druhá
etapa obnovy katastrálního aparátu, která se
zaměří na pozemky uvnitř obce, tedy především
sousedské hranice, zahrady, domy a cesty.
Všichni vlastníci budou písemně pozváni, aby se
vyměřování svých hranic zúčastnili. Zjišťování
pozemkových hranic bude trvat od léta až do
zimy 2018 / 2019. V příštím roce pak vypracuje
katastrální úřad nové mapové podklady, které
budou v září 2019 vyloženy k nahlédnutí na
obecním úřadě, katastrálním úřadě i na internetu. Po jejich vyložení bude následovat
30denní lhůta na odvolání v případě, že vlastník
nebude s nově vytyčenými hranicemi, nebo
nově vypočtenou výměrou svého pozemku,
souhlasit. V lednu 2020 pak budou mít všichni
majitelé nemovitostí povinnost zohlednit nové
výměry v přiznání k dani z nemovitosti.

 Vodovod i kanalizace
se stále rozšiřují
Rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě patří
dlouhodobě k nejdůležitějším úkolům obce.
V loňském roce se podařilo na obecní vodovod
a kanalizaci napojit 27 nemovitostí v ulici Pod
Lutovem a dalších 21 v ulici K Zádušnímu.
Celkový rozpočet činil přibližně 9 mil.Kč. V obou
ulicích byl zároveň položen nový asfaltový
koberec. A další projekty jsou již nyní připraveny.
Na prodloužení inženýrských sítí na Lutov
a Hvozdec je vydáno pravomocné stavební
povolení, stejně jako na výstavbu vodovodu
a kanalizace v Žižkově ulici. V současné době
se také zpracovává projektová dokumentace
na napojení obyvatel v Pražské ulici za benzinovou pumpou. Tato místní část bude napojena
přes řeku přímo k čistírně odpadních vod. Zároveň
ve spolupráci s VHS Benešov s.r.o. připravujeme
dotažení vodovodu ve Sportovní ulici před fotbalovým hřištěm. Bližší informace o všech těchto
akcích vám rádi poskytneme na obecním úřadě!

 Děti navštívily
botanickou zahradu
 Závod horských kol se jel již pojedenácté
V sobotu 12. května odstartoval na závodišti Homolka již 11. ročník závodu horských kol BIKE
TRANS POŘÍČÍ, aneb o pravý Žižkův kalich. Hlavní trasa měřila 44 kilometrů a zavedla cyklisty
až do hlukových konopišťských lesů. Vítězství v hlavní kategorii vybojoval Pavel Gonda, z žen
byla nejrychlejší Alžběta Stunová. Do závodu se letos přihlásilo přes 100 závodníků, o zábavu
se starala poříčská hudební kapela DVB.
Množství fotograﬁí ze závodu najdete na internetových stránkách obce.
Foto: František Vnouček

Žáci šesté třídy spolu s přírodovědným kroužkem navštívili ve středu 2. května Botanickou
zahradu v Praze Tróji. Hlavním cílem exkurze
byla výstava tropických motýlů, o kterých si
děti vyslechly hodinovou přednášku, následovala prohlídka skleníku Fata Morgana. Poté
prošly i část venkovních expozic botanické
zahrady a jejích prostor.
Mgr. Iveta Červenková

 Programy primární prevence ve škole
Žáci 2. stupně základní školy se i v letošním školním roce účastní programů primární
prevence. Ty zajišťuje Centrum Magdaléna o.p.s. Jejich cílem je předcházet vzniku
rizikového chování a zvládnout náročné období dospívání. Zároveň posilovat vztahy
a komunikaci ve třídě. Programy jsou vybírány podle věku a aktuálních potřeb třídy
a věnují se všem tématům rizikového chování.
V letošním školním roce se uskutečnil blok s tématy Vztahy ve třídě v 7. třídě a Moje
hranice a pravidla v 8. třídě. Ten se věnoval vztahu k autoritám, hranicím a pravidlům,
které v životě musíme dodržovat a zdravému řešení konﬂiktů. V 9. třídě, kdy se žáci
rozhodují, kde budou ve studiu pokračovat, proběhl program s názvem Co teď? Druhý
blok s tématy zaměřenými na virtuální svět a sociální sítě nebo otázce šíření předsudků
je naplánován do konce školního roku.
Programy probíhají formou diskuse a řešení modelových situací. Základní myšlenkou
preventivních programů je především podpora zdravého životního stylu a nedrogový
způsob života.
Na 1. i 2. stupni ZŠ proběhly preventivní programy uspořádané Městskou policií Benešov k tématům – Dopravní výchova, Bezpečné chování, Šikana, Trestní zodpovědnost
a Domácí násilí.
Ve vybraných třídách 1. stupně ZŠ probíhá i preventivní program Kočičí zahrada, který
se zaměřuje na vztahy a chování v kolektivu, ve třídě.
Mgr. Milena Novotná

 Škola uspořádala
další ročník soutěže
Talent 2018
Do letošní dovednostní soutěže Talent
2018 se přihlásil rekordní počet účastníků.
O vítězi rozhodla desetičlenná porota,
ale díky tajnému hlasování do poslední
chvilky nikdo nevěděl, jak vše dopadne.
Nejvíce bodů a hlavní cenu – dort – získala
taneční skupina chlapců z 2.A s písničkou
Můj auťák. Děkujeme všem, kdo našel
odvahu přihlásit se do soutěže a před
zraky svých kamarádů i rodičů ukázal, co
umí. Pro žáky 1.stupně pořádá žákovský
parlament.
Jaroslava Škvorová

 Projektové dny připravují děti i na krizové situace
Již tradičně proběhly na naší základní škole projektové dny. Díky pěknému počasí se letos mimořádně vydařily. Den s názvem „Já chodec, já cyklista“
se uskutečnil ve dvou termínech, a to 20. dubna pro žáky 4. – 8. ročníku a 4. května pro děti z prvních, druhých a třetích tříd. Žáci byli rozlosováni
do skupin, v nichž plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na kole či koloběžce, jízdu podle dopravních značek, testy,
poskytování první pomoci, dodržováních pravidel při chůzi obcí i další úkoly z dopravní výchovy. Každý zjistil, jaké jsou jeho silné stránky a v čem by
se měl do příštího roku zlepšit. Projektový den proběhl hladce i zásluhou deváťáků, kteří se podíleli na jeho organizaci.
7. května jsme využili k uspořádání projektového dne „Zachraňujeme, pomáháme“. Ráno jsme si vyzkoušeli cvičnou evakuaci školy, která proběhla
hladce a rychle. Poté žáci pracovali ve třídách pod vedením svých učitelů a věnovali se tématům, která souvisejí s ochranou člověka v případě
mimořádné události. Žáci si pomocí hry, zábavných úkolů, videí, práce s informacemi i praktických činností osvojují modely chování, jak se zachovat,
když... V běžném životě dochází někdy k tomu, že se děti umějí s mimořádnou situací vypořádat lépe než dospělí. O zpestření celého dne se tentokrát
postarali dobrovolní hasiči z Poříčí nad Sázavou, kteří nám ukázali své zásahové vozidlo s cisternou i další vybavení a také zodpověděli všechny dotazy.
Mgr. Iva Červenková

 Z čeho máme radost
y Na sázavském nábřeží najdete tři nové lavičky pro příjemné posezení u vody. Nová lavička je také „u křízku“ pod lipami
v Bukovanské ulici.
y V průběhu dubna se uskutečnily dvě pracovní porady zastupitelů na téma plánovaného domu s pečovatelskou službou,
a to i za účasti projektanta. V červnu předloží projekční kancelář první architektonické návrhy, o kterých budou dále diskutovat jak odborníci, tak později i veřejnost. Pozitivní je, že budova je ve velmi dobrém technické stavu, což potvrdil i odborný
posudek, který si obec nechala ještě před koupí objektu zpracovat.
y Na návsi podél chodníku vysadili zahradníci u příležitosti 100 let od vzniku samostatné Československé republiky 9 lip. Další
stromy, keře a traviny ozdobí prostor před prodejnou COOP, na dětském hřišti a u železničního přejezdu. Ne vše se nám ale
podařilo podle našich představ – v ostrůvcích podél chodníku nám místo letničkových záhonů v úrodném kompostu dovezeném
od školní jídelny vykvetla bohatá políčka brambor, rajčat i dýní. Zkrátka, není každý den posvícení!
y U dětského hřiště na návsi je trvale umístěno mobilní WC pro návštěvníky hřiště i obce.
y Akademický restaurátor Mgr. Daniel Talavera zahájil v květnu plánovanou rekonstrukci památníku obětem 1. světové války
pod obecním úřadem. Po dokončení opravy umístíme k památníku naučnou ceduli a lavičku.
y V sobotu 9. června odjeli žáci 8. třídy naší základní školy na každoroční vzdělávací zájezd do Anglie. Kromě toho, že v ostrovním
království absolvovali intenzivní jazykový kurz, navštívili také řadu zajímavých míst a památek. .
y V sobotu 23. června se na návsi naproti kostelu sv. Petra uskuteční poříčská svatopeterská pouť. Zveme vás na posezení
s hudbou, tancem a občerstvením! Oceníme, pokud nám šikovné hospodyňky přinesou ochutnat své sladké i slané recepty
(zejména pouťové koláče).
y Podařilo se vysoutěžit dodavatele domácích kompostérů. Českobudějovická ﬁrma MEVA CB je dodá začátkem léta; všichni,
kteří se do projektu přihlásili, dostanou od nás včas zprávu, aby si ten svůj přišli vyzvednout!

 Pozapomenutý čestný občan Poříčí nad Sázavou
V letech 1918–1920 zasedá za lidovou stranu
v Revolučním národním shromáždění, dalších
pět let je senátorem. Z politiky se stahuje po
výnosu papeže Pia XI., který zakazoval kněžím
vykonávat aktivní politickou činnost. Na podzim
roku 1938 organizuje pohřeb spisovatele Karla
Čapka, uštvaného tehdejší politickou situací.
Čapkovi totiž někteří „spoluobčané“ nechtěli
dopřát ani církevní obřad, ani důstojné místo
k jeho poslednímu odpočinku. To všechno se
Zavoralovi podařilo vyřešit.

Vystudoval na kněze, dlouhá léta zastával funkci
opata Strahovského kláštera, byl i poslancem
a později senátorem. Patřil k nejvýznamnějším tuzemským osobnostem prvé poloviny
20. století a před osmdesáti lety obdržel čestné
občanství obce Poříčí nad Sázavou.
Narodil se 28. srpna 1862 v Neveklově pod
jménem Jan Nepomuk Zavoral do chudé rodiny
místního truhláře. Měl ještě sestru Amálii, ale
ta zemřela v dětském věku na tyfus. V deseti
letech přišel i o matku, otec se znovu oženil
a přestěhoval se za svou druhou ženou
Kristinou do jejího bydliště v Poříčí nad Sázavou.
Přesný rok není znám, jisté ovšem je, že poříčské bydliště je uvedeno v Zavoralově žádosti
o prominutí školních poplatků. První dva roky
studoval na gymnáziu v Benešově, pak přešel
na Akademické gymnázium v Praze, kde v roce
1880 maturoval. S macechou měl hezký vztah
a v Poříčí trávil hlavně prázdniny. Naopak jeho
otec ho občas přišel navštívit do Prahy a na
jednu takovou schůzku Zavoral vzpomíná: „Byl
jsem v Praze v konviktě. Mívali jsme jen půl
hodiny volno po škole a hned domů. Jednou
jdu ze školy – a tatínek čeká na mne. Šel celou
cestu z Poříčí do Prahy – 20 krejcarů v kapse,
jen aby mne viděl. Políbili jsme se, pohovořili,
a já: „Tati, já už musím jíti.“ „Jen jdi, jen když
jsem tě viděl.“ A týž den šel zase pěšky domů.
Na cestě ho překvapila bouřka, schoval se do
kupky sena. Přišel pozdě domů, hned musel
do postele, ale protáhl se blaženě: „Přece jsem
ho, kluka našeho, viděl.“

a v jeho závěru už stál hrdě mezi spoluobčany.
Zemřel pět let poté, 30. července 1890. Je
pohřben na hřbitově u sv. Havla, kde mu
Metoděj nechal později postavit náhrobek
a do hrobu přemístil i sestru Amálii. O nevlastní matku Kristinu se staral i nadále. Když
v roce 1899 oslepla, zařídil jí ﬁnanční zaopatření
a zdravotní péči v ústavu pro slepce v Českých
Budějovicích, kde roku 1918 zemřela a na zdejším hřbitově je pochována.

Zavoral pak studuje teologickou fakultu, skládá
řeholní slib a přijímá jméno Metoděj (Method).
V roce 1885 je vysvěcen na kněze a zřejmě svoji první životní mši slouží v poříčském kostele
sv. Havla. I zde nemohl chybět jeho otec, který
se ze strachu, jak to dopadne a zda se jeho
syn před sousedy neznemožní, skrýval za sloupem. Během kázání však získal sebevědomí

Zavoral se po vysvěcení stává na krátkou dobu
kaplanem v Sepekově, pak téměř dvacet let
působí v různých církevních funkcích v Jihlavě. Na vlastní žádost se vrací do pražského
Strahovského kláštera, kde je v lednu 1906
pětatřiceti hlasy z šedesáti pěti možných zvolen
opatem. Je aktivní nejen v církevním, ale i
v politickém, kulturním i společenském životě.

 Na dopravní soutěži
poříčské děti uspěly

 Mateřinka vyrazila za zvířátky

Stejně jako v předešlých letech se tato soutěž
uskutečnila v dubnu v Bystřici. Poříčskou školu
reprezentovala dvě čtyřčlenná družstva. Žáci
byli vybráni na základě výsledků školního kola.
Ve velké konkurenci a při náročných úkolech se
mladší žáci umístili na druhém místě, starší žáci
byli čtvrtí. Soutěž je rozdělena do čtyř oblastí
– první pomoc, jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti, dopravní testy – vše velmi náročné.
V loňském roce, a nebylo to poprvé, postoupili
žáci naší školy z prvního místa do krajského kola.
Jaroslava Škvorová

Metoděj Zavoral zemřel 26. června 1942
a je pohřben v opatské hrobce v pražských
Nebušicích. Hrob jeho otce a sestry se nachází
na hřbitově sv. Havla, vpravo od vstupní brány
a v těsné blízkosti hrobky ministra Františka
Noska. Oba dva se za života dobře znali.
Aleš Presler

V pátek 4.5. vyrazila poříčská mateřská škola na celodenní výlet. Všechny děti stejně jako paní
učitelky a paní kuchařky přišly tradičně v červeném tričku. Vybaveni batůžky se svačinou pak
v 8 hodin netrpělivě vyhlíželi autobus. Cílem výletu bylo Ekocentrum Dvůr Semtín.
Hned po příjezdu jsme se ve třech skupinách vydali na velmi zajímavou prohlídku areálu,
kde jsme viděli mnoho domácích, volně žijících i exotických zvířat a dozvěděli jsme se různé
podrobnosti o jejich životě a o tom, jak se sem tato zvířata dostala. Díky velmi příjemným
a zkušeným průvodkyním byla prohlídka pro všechny velmi zajímavá.
Po procházce areálem se děti v příjemném zázemí restaurace s terasou posilnily svačinou
a pak vyrazily na obrovský dřevěný hrad, kde si mohly dosyta užít prolézání, přelézání
a překonávání překážek a také báječnou skluzavku. Po poledni následovala chvíle odpočinku
v podobě pikniku s pizzou pod rozkvetlými sakurami. Odpoledne se potom děti plné zážitků
a unavené z her vydaly na zpáteční cestu do školky. Počasí se vydařilo a výlet se všem moc líbil.
Lucie Mikulášová

