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V sobotu 22. června se konala neckiáda a pouťové posezení. Přes vydatný déšť se vás na sázavském
nábřeží sešla velká spousta. Společně jsme vyhlásili nejoriginálnější plavidlo, uspořádali soutěž v pojídání
pouťových koláčů a do večerních hodin se dobře bavili. Děkujeme FIT Klubu Poříčí nad Sázavou
a dobrovolným hasičům za organizaci celého odpoledne!

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Téměř třicet let věnoval pan Vladislav Mareš,
poříčský farní kronikář a milovník historie,
badatelské práci a přípravě knihy o dějinách
obce. Výsledkem jeho mravenčí obětavé práce
je kniha “Poříčí nad Sázavou – historie obce”,
která vychází v nakladatelství Naše vojsko
právě v těchto dnech. Je mi nesmírnou ctí,
že se náš úřad mohl na vydání publikace podílet. Slavnostní křest knihy, která je životním
dílem jednoho z našich nejvýznamnějších občanů, se uskuteční 18. července 2019 v 18 hodin
na obecním úřadě. Všichni jste srdečně zváni!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 Nové učebny se dětem otevřou již v září
V pondělí 3. června se do areálu naší základní školy nastěhovala sedlčanská
stavební ﬁrma SB s.r.o., aby v podkroví vybudovala další dvě moderní učebny.
Stavební práce probíhaly zatím pouze na půdě, ihned po slavnostním
zakončení školního roku ve středu 26. června se ale sbíječky, vrtáky a kladiva
zakously také do hlavního schodiště a stropů. Na projekt za přibližně 5,6 mil.Kč
nám statisíce korun přispívají i místní ﬁrmy, nejštědřejším sponzorem je
tentokrát společnost KEMPER s.r.o., která na stavbu daruje 500 000 Kč.
V uplynulém roce školu navštěvovalo 298 dětí, ale protože v září opět
nastoupí dvě první třídy, přehoupne se počet žáků poprvé v historii přes
300; bez nových učeben bychom se proto neobešli. Po dokončení této
přístavby bude mít škola v podkroví již čtyři učebny. V budoucnu nás čeká
výstavba ještě jedné třídy, a to nad jídelnou.
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V sobotu 22. června uspořádal poříčský FIT Klub společně s dobrovolnými hasiči neckiádu a pouťové posezení. Putovní pohár
za nejoriginálnější plavidlo si odnesli nespečtí vodníci. Soutěž
v pojídání pouťových koláčů vyhrál Aleš Drnec těsně před místní
Kristýnou Marinovovou.

V pátek 14. června se ve škole konal projektový den Zachraňujeme – pomáháme. Letos se dětem
představili elitní policisté zajišťující ochranu Letiště Václava Havla v Praze. Kromě psovodů a pyrotechniků
se děti setkaly i se skutečným odstřelovačem.
Dne 21. června navštívily děti z mateřské školy naše dobrovolné hasiče. Velitel sboru dobrovolných
hasičů Zdenda Mikoláš dětem ukázal nejmodernější techniku a předvedl jim, jak se hasí oheň.

Školní rok skončil v Poříčí již ve středu 26. června. Při slavnostním ceremoniálu nám zástupci ﬁrmy
KEMPER s.r.o. předali symbolický šek na 500 000 Kč. Peníze jsou určeny na stavbu půdních učeben.
Děti pak převzaly odměny za svou celoroční práci.

 Tři otázky pro… Vladislava Mareše, autora knihy o historii obce
Jak dlouho jste na knize o dějinách naší obce
pracoval a co pro vás bylo nejobtížnější?
Psát historii obce Poříčí nad Sázavou jsem započal
někdy v roce 1998. Znamenalo to, že někdy mezi
lety 2004–2018 jsem každý rok od měsíce září do
měsíce dubna dalšího roku každý týden jeden den
od devíti do osmnácti hodin pročítal v archivech
zápisy o Poříčí. Často bylo nutné některé písemné
záznamy posoudit a ověřit z více zdrojů. Jejich
dohledávání bylo velmi náročné.
Jaká zajímavá historka vztahující se k dějinám
Poříčí vám utkvěla v paměti?
Vybavuje se mi vzpomínka na jednoho z majitelů
Poříčí, který se jmenoval Mikuláš mladší Karlík z Nežetic. Mikuláš
byl výběrčí daní pro rytířský stav. Protože z této funkce měl známosti v nejvyšších kruzích Království českého, navštěvoval v Praze

hospody a odcházel bez placení. Většinou mu to
procházelo, protože jeho vlivní známí se za něj
často přimluvili, nebo přinutili někoho dalšího,
aby za něj zaplatil. Hostinští na něj často podávali
žaloby, ale bezúspěšně.
Jaké jsou vaše další autorské plány poté,
co jste knihu dokončil?
Plánů je mnoho, ale uvidíme, kolik času mi Pán
Bůh dopřeje, abych něco dalšího dokázal. Jako
první chci sepsat stavební a historický průzkum
kostela sv. Havla, který mám připravený v rukopise,
ale je potřeba doplnit a dokreslit některé obrázky.
Rodina mě také nutí, abych sepsal rodinnou kroniku. Také bych chtěl sepsat historii jednotlivých čísel popisných
do čísla popisného 60. Nevím, zda se mi toto dílo podaří dokončit,
část již mám hotovou.

 Nezapomeňte na nové jízdní řády
Od soboty 13. července zajíždějí autobusy pražské integrované dopravy také do Poříčí. Pro cestující je to velká změna k lepšímu – výrazně
se zvýšil počet autobusových spojů, jízdenky lze využívat napříč všemi tarifními pásmy a konečnou stanicí v Praze je Budějovická, která je
centru metropole blíže než Roztyly. Aby vás nové jízdní řády nezaskočily, přinášíme vám je jako přílohu v tomto zpravodaji. Další informace,
včetně způsobů, jak za cestování ušetřit a jak se orientovat v tarifních pásmech, najdete na internetových stránkách obce a vývěskách
u pošty a na návsi. Jízdní řády si můžete zdarma vyzvednout také na obecním úřadě. Přejeme vám šťastnou cestu!

 Myslivci zachraňují srnčata
Poříčští myslivci v měsíci červnu letošního roku při senoseči odpracovali celkem 47 hodin
při instalaci optickopachových plašičů do travních porostů a dále při vlastním vyhánění
a vynášení srnčat z kosených porostů. Myslivcům se podařilo přímo fyzicky zachránit, tedy
vyhnat, resp. vynést, 18 kusů srnčat, která se podařilo vyhledat pomocí vlastní termovizní
techniky v travních a zejména vojtěškových porostech bezprostředně před sečením, a to
v katastrálním území Poříčí nad Sázavou a Mrač. Domnívám se, že minimálně stejný počet
srnčat si jejich mámy z porostů odvedly v důsledku instalovaných plašičů. Velké poděkování patří i vedení zemědělského podniku Agro Poříčí i jeho jednotlivým pracovníkům
za koordinaci a ohleduplné sečení, stejně tak patří poděkování i samostatně hospodařícím
zemědělcům ze Hvozdce.
Bc. Miloslav Dusil
místopředseda Mysliveckého spolku POSÁZAVÍ Poříčí nad Sázavou

 Ve Sportovní a Žižkově
se bude stavět
V týdnu od 15. července začne podle dosavadních plánů ﬁrma VHS Benešov s.r.o. stavět
vodovodní řad ve Sportovní ulici (před fotbalovým hřištěm) a vodovod a kanalizaci v ulici
Žižkově. Stavební práce nevyžadují žádná zvláštní dopravní opatření, ulice zůstanou po dobu
výstavby průjezdné, přesto dbejte v těchto
úsecích zvýšené opatrnosti. Stavební povolení
máme zároveň vydané také na stavbu vodovodu a kanalizace na Lutově a Hvozdci a projekční
kancelář připravuje projekt napojení vil v Pražské
ulici za benzinovou pumpou.

 Z čeho máme radost...
y Od 29. května má naše obec dva místostarosty, kteří se o své úkoly podělí – pana Tomáše Jeníčka a pana
Jiřího Kremu. Dosavadní místostarostka paní Ing. Marta Prachařová se nově stala předsedkyní ﬁnančního
výboru.
y Na návsi jsme kompletně zrenovovali autobusovou zastávku. Kromě jízdních řádů v ní najdete i knihobudku.
Knihy si z ní můžete zdarma odnášet, stejně jako do ní můžete odkládat tituly, které už jste přečetli a doma
pro ně nemáte místo.
y Vyšla kniha pana Vladislava Mareše o dějinách obce. Každá poříčská domácnost získá jedno vydání zdarma.
Vyzvedávat knihy (případně kupovat další) můžete na obecním úřadě od 19. července.
y O víkendu 27. a 28. července se na Homolce uskuteční Mistrovství zóny střední Evropy v autokrosu.
y V sobotu 24. srpna dopoledne se na rybníce ve Sportovní ulici (za fotbalovým hřištěm) uskuteční 3. ročník
dětských rybářských závodů.

