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V sobotu 29. února si na Homolce dali sraz špičkoví biatlonisté. Alespoň ti z Poříčí a blízkého
okolí. Na trať humoristického závodu se vydali běžci v retro kostýmech, kteří si kromě
rozbláceného terénu museli poradit také s řadou náročných disciplín. Reportáž naleznete
uvnitř zpravodaje, další fotograﬁe pak na webu a Facebooku obce!

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Tento zpravodaj měl původně vyjít 11. března, tedy přesně v den, kdy se
zcela nečekaně uzavřely školy a začala doba mimořádných opatření,
která trvá dosud. V úvodníku jsem vám všem děkoval za úspěchy
ve třídění odpadů a svá slova díků doplňoval několika nesmírně
vzrušujícími čísly o množství sebraných plastů a papíru. Inu, člověk
míní, Pánbůh mění. Již více než měsíc se všichni vyrovnáváme
se situací, kterou nikdo z nás nepamatuje; již měsíc obdivujeme práci
lékařů, záchranářů, hasičů, ale i profesí obyčejnějších, od poštovních
úřednic a doručovatelek po prodavačky v obchodech.
Od samého počátku mimořádných opatření jsme se s kolegy
na obecním úřadě snažili zajistit pro všechny občany obce, ale zejména ty nejzranitelnější, každodenní pomoc. Donáška obědů, nákupy,
vyzvedávání léků z lékárny i distribuce ochranných pomůcek. Veškerá

naše snaha by byla nedostatečná, nebýt pomoci desítek z vás,
dobrovolníků, kteří se hned v prvních dnech epidemie bez ohledu
na vlastní pohodlí, zdraví či bezpečí, rozhodli podat pomocnou
ruku. Neumím dostatečně vyjádřit vděk místním švadlenkám,
které kromě péče o vlastní domácnost a své blízké ušily stovky
roušek i pro své sousedy, seniory, pro celou vesnici.
Právě v této krizové situaci nabylo slovo “obec” svého pravého
významu; obec jako společenství lidí, kteří si pomáhají, kteří
se vzájemně chrání a podporují. V době, kdy píši tyto řádky, nevím,
kdy stávající opatření a omezení skončí. Vím ale, že bez ohledu
na délku jejich trvání si v Poříčí poradíme s jakoukoliv nesnází.
Zkrátka proto, že je mezi námi tolik skvělých a obětavých lidí…
Děkuji vám!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce
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 Kam se obrátit v době mimořádných opatření
Obecní úřad Poříčí nad Sázavou:
Obědy pro seniory, nákupy,
roušky a dezinfekce:
Starosta obce:
Vyzvedávání léků:

317 779 415, obec@poricinadsazavou.cz
770 644 335
724 375 244 (nepřetržitě včetně víkendů)
733 741 046

Obecní úřad funguje v současné době v běžném režimu, přesto pro vlastní bezpečí
zvažte, zda je nutné vydávat se na úřad osobně. Rádi Vám poradíme a pomůžeme
i telefonicky nebo emailem na výše uvedených kontaktech.

 Plasty a papír už třídíme jen doma
V první polovině letošního roku z většiny
veřejných prostranství zmizí nevzhledné
kontejnery na plasty a papír. Proč? Třídění
se v uplynulých letech přesunulo přímo
do domácností. Kontejnery na ulicích pak
dle našich zkušeností i záznamů kamerových systémů místní občané využívají jen
minimálně. Většinu odpadu na separační
místa vozí v rozporu se zákonem podnikatelé (stavební ﬁrmy, obchodníci, restaurace
a další) a také „přespolní“, tedy lidé
z okolních měst a vesnic nebo ti, kteří obcí
jen projíždějí.
A co dělat, když doma vytřídíte více odpadu,
než kolik se vejde do domácí popelnice?
Je to jednoduché! Plasty můžete v den

 Co do které popelnice?
Pomůže letáček

svozu nechat v zavázaném pytli i vedle
popelnice. Stejně tak vedle modré nádoby
odkládejte kartony / papír, který se už
dovnitř nevešel. Myslete jen na to, že
krabice je třeba rozšlapat nebo složit.
A věděli jste, že do žluté nepatří jen plasty?
Ano, společně s plastovým odpadem můžete třídit také čisté kovy (např. plechovky od nápojů), které se následně oddělí
na třídící lince. A to stále není vše! Na víko
libovolné popelnice (nebo vedle ní) můžete v uzavřených PET lahvích odkládat také
fritovací oleje. A pamatujte – obecní úřad
je tu pro vás. Pokud je odpadu přespříliš
a vy si nevíte rady, zavolejte. Rádi vám
pomůžeme!

Třídění je věda, ale nikterak složitá.
Ve spolupráci se svozovou firmou
Marius Pedersen vám přílohou v tomto
vydání Poříčského zpravodaje přinášíme přehledný leták, s jehož pomocí
snadno překonáte všechny nástrahy
odpadového hospodářství! Že jste na
letáčku něco nenašli a nevíte si rady?
Zavolejte nebo napište na obecní úřad.
Rádi poradíme!

 Na úřad nově
i s platební kartou
Přišli jste si na obecní úřad pro úředně
ověřený podpis, výpis z rejstříku nebo
známku na popelnici, ale neměli jste
drobné? Platili jste bankovkou a odcházeli
obtěžkáni rozměněnými mincemi? To
už se příště nestane! Od února můžete
i na našem obecním úřadě platit bezhotovostně platební kartou. Přijímány jsou
všechny obvyklé značky, např. VISA,
Mastercard, Maestro a další.

 Zdravotně postižení a senioři se sešli na schůzi
V sobotu 29. února se v sále hostince v Mrači sešli členové Sdružení
zdravotně postižených základní organizace Poříčí nad Sázavou ke své
výroční schůzi. Předsedkyně sdružení paní Miloslava Suchá ve své
zprávě zhodnotila činnost za uplynulé období a další členky výboru
přednesly zprávy ﬁnanční a plány do dalšího období, jako například
různé zájezdy či rekondiční pobyty. Jako hosté vystoupili zástupci
projektu Obce blíže lidem. Hlavně paní Klára Dvořáková hovořila
o sociální práci terénního pracovníka, pomoci v obtížných životních
situacích nebo zdravotních problémech. S velkým zájmem si přítomní

vyslechli starostu obce Poříčí pana Jana Kratzera, který nejenže
popřál mnoho zdaru do činnosti organizace, ale hlavně seznámil
s tím, co obec pro své občany připravuje. Zejména podrobně představil plány na přestavbu bývalého průmyslového objektu KLENOTY
na bytový dům se službami lékařů. V KLENOTECH najdou v blízké
budoucnosti moderní a klidné bydlení především senioři z Poříčí nad
Sázavou. Na závěr při pohoštění a všem pro radost a dobrou náladu
vyhrávala svižná dechovka, která rozezpívala celý sál.
Bohumila Nádvorníková

 Z čeho máme radost...
y V únoru jsme na Krajský úřad Středočeského kraje podali žádost o dotaci. Více než 100 tis.Kč žádáme na úhradu škod
způsobených v obecních lesích kůrovcem.
y Kamerový systém, který jsme u vybraných kontejnerových stání v obci nainstalovali vloni, už přináší ovoce. Výrazně
se snížilo množství odpadu pohazovaného kolem kontejnerů a největší hříšníci dostali od Městského úřadu v Benešově
vysoké pokuty.
y Poříčské SENIOR TAXI se těší značné oblibě. Od začátku roku jsme vydali již 80 průkazek.
y Na přelomu roku se podařilo dokončit projektovou dokumentaci na prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu pro
část obce Ve Vilách v Pražské ulici. Potrubí povede přímo od čistírny odpadních vod podvrtem přes řeku Sázavu až k vilám.
Stavební povolení vydal stavební úřad letos v březnu. Termín realizace zatím není stanoven.
y Máte zájem o velký zahradní kompostér o objemu 1400 litrů zdarma? Kontaktujte obecní úřad. Další kompostéry
máme skladem!

 Nabídka palivového
dřeva

 Pomáhají obci v těžké době
Současná doba mimořádných opatření vyvolala vlnu solidarity nejenom mezi dobrovolníky,
kteří již více než měsíc roznášejí seniorům obědy, roušky a dezinfekce a šijí roušky pro
své sousedy, ale i mezi podnikateli a zájmovými sdruženími. Na boj s pandemií, pomoc
občanům a další rozvoj obce jsme získali tyto ﬁnanční dary:
• Firma EB Systems s.r.o. darovala obci 50 000 Kč, které byly použity na nákup
dezinfekcí pro poříčské domácnosti v prvních dnech epidemie.
• Firma VHS Benešov s.r.o. a poříčští dobrovolní hasiči darují obci 15 000 Kč,
které vodohospodářská ﬁrma hasičům původně věnovala na organizaci
oslav 135 let od založení sboru. Oslavy se měly konat v červnu.
• Manželé Ing. E. a M. S. z Poříčí nad Sázavou darovali obci 10 000 Kč jako
poděkování za pomoc, kterou obecní úřad a dobrovolníci občanům obce
v době pandemie poskytují.
• Sdružení dětí a mládeže Duhová kulička se rozhodlo obci vrátit ﬁnanční dar
ve výši 5 000 Kč, který na svou činnost od zastupitelstva dostalo v březnu.
Pro stejný krok se rozhodli organizátoři cyklistických závodů Bike Trans Poříčí,
které se konají na Homolce každý rok v květnu. Cyklisté darují obci 7 000 Kč.
Děkujeme vám!

 Městská policie nám pomáhá již 3 roky
Již od roku 2017 pomáhají v naší obci strážníci Městské policie Benešov. Jejich
původním posláním bylo regulovat dopravu u základní a mateřské školy v ranních
hodinách, vzájemná dobrá spolupráce se ale postupně rozšířila i na další činnosti.
A kde můžete policisty potkat nejčastěji? Několikrát týdně pomáhají našim asistentům
v dopravě převádět děti na frekventovaných přechodech pro chodce na návsi a regulují
dopravu v ranní špičce u základní školy. Kromě toho zajišťují pro naši obec v souladu
se zákonem také odchyt toulavých psů a jejich převoz do útulku. Strážníci pravidelně
asistují i u velkých sportovních akcí, například při mistrovských závodech v autokrosu
nebo cyklistických závodech. To ale není zdaleka vše. S městskou policií velmi úzce
spolupracuje i naše základní škola – policisté se pravidelně účastní projektových
dnů pro školní děti, seznamují s prací složek záchranných systémů, učí první pomoci
a v neposlední řadě vedou také hodiny dopravní bezpečnosti. Výuka probíhá nejenom
přímo v Poříčí, ale také na moderním dopravním hřišti v Benešově, kam naše škola
dojíždí. Za činnost městské policie platíme ročně necelých 150 tis.Kč. Zřízení vlastní
obecní policie by přitom stálo kolem 2 mil.Kč ročně. Městu Benešov i městské policii
pod vedením pana Radka Stulíka děkujeme za vynikající spolupráci!

Topíte v kamnech nebo krbu? Nabízíme
smrkové palivové dřevo z obecních lesů.
Cena dřeva je 450 Kč/m3, dřevo je nařezáno na kusy v délce cca 170 cm a v ceně
je i dovoz k vám domů. V případě zájmu
kontaktujte obecní úřad na telefonním
čísle 317 779 415, nebo emailem na adrese obec@poricinadsazavou.cz. Dřevo
dodáme obratem. Možný je také prodej
většího množství dřeva v kládách, pokud
si zájemce zajistí odvoz.
Stejně jako celou Českou republiku i poříčské lesy zasáhla v uplynulých měsících
a letech kůrovcová kalamita a rekordní
sucho. Z celkem více než 70 hektarů
obecních lesů bylo proto prozatím nutné
vytěžit přibližně 1000 m3 napadeného a
suchého dřeva. V současné době probíhá
úklid lesních mýtin po těžbě (zejména na
Lutově a na Hvozdci) a příprava na montáž oplocenky a sázení nových porostů.
K úklidu lesa využíváme nejenom vlastních zaměstnanců, ale také osob, kterým
soud uložil trest výkonu obecně prospěšných prací. Velmi cenná je také pomoc
místního Mysliveckého spolku Posázaví
pod vedením pánů Škramlíka a Dusila.
Členové spolku zorganizovali v sobotu
7. března velkou brigádu spojenou s pálením
větví a dřevního odpadu. V únoru letošního
roku jsme navíc krajský úřad požádali
o ﬁnanční příspěvek na hospodaření
v lesích zasažených kalamitou.

 Finanční podpora
místním sdružením
Na svém veřejném zasedání dne 4. března
rozhodli zastupitelé o ﬁnanční podpoře místním zájmovým a sportovním
spolkům. Peníze na svou činnost získali
například myslivci, Duhová kulička, sdružení zdravotně postižených, FIT Klub,
automotoklub, dobrovolní hasiči, ale také
jezdecký spolek. Prostředky na nákup
pingpongového stolu dostane také Sportovní spolek Poříčí, který s dětmi pracuje
v místní sokolovně. Zastupitelstvo již
mnoho let podporuje ﬁnančně i materiálně také dětské a mládežnické oddíly
fotbalového SK Posázavanu. V loňském
roce zakoupila obec ze svého rozpočtu
všem malým fotbalistům značkové dresy
za více než 100 tisíc Kč. Fotbalisté také
ze všech místních sdružení využívají nejčastěji moderní školní tělocvičnu. V uplynulém školním roce v ní zcela zdarma
odcvičili více než 200 hodin.

 Osobní vzpomínka
na Josefa Topola
Pamětníci a přítelé vzpomínají na poříčského
rodáka Josef Topola, významného spisovatele
divadelních her, básníka a dramaturga, který
se narodil 1. dubna před 85 lety. Zemřel v roce
2015. Josef Topol napsal také mnoho básní,
hlavně lyrických. Jednu z nich nazval “Poříčí”.
Začíná hezky… “Měl jsem za to, že je to Sázava
/ řeka mého života…”. Z mnoha úspěšných her
jmenujme hru “Konec masopustu”, která čerpá
z tradičních maškarních průvodů. Měla premiéru
v roce 1963 a patří stále mezi nejlepší. Hrála se
i ve Vídni. Vinohradské divadlo ji znovu uvedlo
na scénu v roce 2018 na počest výročí republiky.
Další úspěšné hry – Půlnoční vítr, Jejich den, Slavík
k večeři, Hlasy ptáků a další se stále hrají i v oblastních divadlech. Některých premiér jsme se
zúčastnili v “autobusovém” zájezdu a byli jsme
na autora pyšní. V současné době ještě jeho spolužáci i další občané vzpomínají, jak s Josefem
Topolem hráli ve školních hrách jako Princezna
Pampeliška či Radúz a Mahulena. Jako pamětníci
vzpomínáme také na jeho hraní a spolurežírování
s místními ochotníky ve hrách M.D. Rettigová,
Zdravý nemocný a také ve veselohře C.K. Polní
maršálek, kde si “zařádil” místní učitel Stanislav
Hamr s ostatními účinkujícími a muzikanty.
V roce 2018 vyšla kniha Sezóny srdce, kterou sepsal
Karel Hvížďala jako rozhovory s Josefem Topolem.
I zde se našlo a poznalo mnoho místních občanů,
kteří nyní nejlépe vzpomínkou uctí významného
rodáka.
Bohumila Nádvorníková

 Biatlon na Homolce opět potěšil
V sobotu 29. února se uskutečnil 2. ročník MS (místní soutěž)
v biatlonu na blátě na poříčské Homolce. Odvážlivce, kteří se na běžkách vydali na rozbahněnou autokrosovou trať, neodradilo ani horší
počasí. I když slovo horší je relativní. Biatlon v podání organizátorů
z BK Poříčí je trochu jiný, než na jaký jste zvyklí z televize. Běhá se na
blátě, protože motto BK zní: Na sněhu to umí každý. Ráno dokonce
sněžilo, což si nikdo nepřál (nebylo by to ono :-), naštěstí se sníh
postupně přeměnil na déšť a těsně před závodem přestalo i pršet.
Ovšem na trati to byly bahenní lázně. Počasí bohužel na poslední
chvíli řadu potvrzených běžců odradilo, ale i tak se na Homolce
sešla solidní účast „biatlonistů“ nejen z Poříčí a dorazili i fanoušci.
S náročnou tratí se všichni účastníci popasovali se ctí a po absolvování tří okruhů (muži běželi jedno velké kolo po celé autokrosové
trati a dvě menší, ženy tři menší) a dvou zastávek na střelbu
ze vzduchovky (vleže i vstoje) úspěšně dorazili do cíle. Dokonce ani
technické problémy některé závodníky neodradily, aby do cíle došli
po svých s běžkami v ruce.
Tři nejlepší v každé kategorii obdrželi nádherné medaile s logem BK
klubu a rokem pořádání akce, ti ostatní pak „ﬁdorkové“ medaile
za statečnost! Za rok na Homolce opět v plné parádě na startu!
Výsledky - ženy:
1. Martina Doupovcová, 2. Radka Šimečková, 3. Lenka Kunstová.
Muži: 1. Jan Cháb, 2. Petr Mikulanda, 3. Richard Puška.
Členové BT Poříčí
Foto: Lucie Krošová

 Zima v mateřské školce
Pojďte nakouknout za dveře mateřské školky. Jaká byla zima a jak se tam všem daří. Zima letos nebyla skoro žádná. Boby na sníh zůstaly uskladněny, dětská hrabla nebyla použita a o sněhulákovi se nám mohlo jen zdát. Některé děti měly možnost si zalyžovat na Chotouni, kam dojížděly
se školkou na týdenní kurz Hravé lyžování. Ostatní děti se věnovaly ptačím krmítkům, aby v nich bylo dostatek potravy pro ptáčky. Svému zdraví,
na co nesmí zapomínat a co musí dodržovat, aby měly před chřipkou náskok a odzbrojily ji svou imunitou posílenou vitamíny. Děti v Beruškách
si takovou vitamínovou bombu připravily a ochutnaly ji doma s rodiči.
Motýlkové děti si rozvíjely předčtenářskou gramotnost pomocí svých nejoblíbenějších knížek, které si z domova přinesly a povyprávěly o nich
svým kamarádům ve třídě. Děti ze Sluníček a Žabiček udělaly velký pokrok v samostatnosti při jídle a oblékání. V zimních měsících je to obzvlášť
důležité, aby to děti zvládaly samy nebo s malou dopomocí.
Při příchodu do dětských šaten, máte hned hezčí den. Na nástěnkách a sítích visí veselá výtvarná díla a výrobky dětí. Nechybí ani dekorace, která
ladí s ročním obdobím. Hudbou, barvami a dětským smíchem se nesl 27. únor, kdy ve školce vypukl maškarní rej. Uzavřeli jsme zimu smíchem
a veselím a teď už se těšíme na jaro. Začneme zahřívat zeminu, pozorovat semínka a uvidíte, jak nám ta školka rozkvete. Krásné jaro všem!
Milena Bejlková

