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POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Na Smrtnou neděli přivítali lidé jaro
Na 22. března připadla letos
Smrtná neděle. U této příležitosti se proto mateřská školka ve spolupráci s místními
hasiči a dalšími nadšenci
rozhodla již poněkolikáté
přivítat jaro a „vynést Moranu“.
Přátelské setkání s živou
hudbou a tancem začalo na
návsi, odkud se opentlený
průvod za zvuků lidových
písní přesunul k řece. Do ní
byla paní Zima slavnostně
vhozena.
Přítomní se mohli na místě
také občerstvit a nedělní
odpoledne jim zpříjemnil
školní divadelní soubor, který
pro všechny secvičil a sehrál
krátké představení. Za rok,
Zimo, opět na shledanou!

Příprava projektů a další zprávy z obce
Dále pokračuje příprava
investičních projektů, o kterých informovalo již lednové
vydání Poříčského zpravodaje.
V dubnu posoudí hodnoticí
komise nabídky firem na
prodloužení vodovodního
řadu v ulicích K Zádušnímu a
Na Kopečku (1. etapa), a
také na vystrojení posilovací
vodovodní tlakové stanice
U Vrby. Obě akce by po souhlasu zastupitelstva obce
měly být realizovány v létě
letošního roku.
Rada obce nechala také
vypracovat technickou dokumentaci k opravě kamenné
zídky po pravé straně Pavlíkovy ulice od návsi směrem
k bývalému obchodu u Kuče-

rů. Zídka je ve velmi špatném stavu a opravu se chystají provést v rámci brigády
místní hasiči.
Po dlouhých úpravách vydal
v březnu MěÚ Benešov stavební povolení na prodloužení vodovodu a kanalizace do
ulic Pod Lutovem, Lutov a
Hvozdec a stavební povolení
na prodloužení vodovodu a
kanalizace v Žižkově ulici.
Na jaře byla dokončena projektová dokumentace na
novou hasičskou zbrojnici,
která by měla vyrůst pod
svahem vpravo za prodejnou
na návsi. Projekt zbrojnice si
zájemci, kromě obecního
úřadu, mohou prohlédnout
také na internetových stránkách obce.

 Rada

obce připravuje
opravu silnice v Protivínské ulici, o které rozhodli
zastupitelé.

 V březnu byla podána

žádost o dotaci ve výši
1,2 mil.Kč na nové užitkové vozidlo, velkokapacitní
kontejnery a další vybavení k likvidaci bioodpadů
(tráva, listí, větve apod.) v
obci.

 Policie

ČR informovala
obec o výsledku svého
šetření, které prokázalo,
že anonymy na žlutozelených papírech před volbami v říjnu 2014 psal a
rozesílal někdejší starosta
obce pan Jaroslav Přenosil
(Sdružení nestraníků).

 Obce Nespeky a Mrač

přislíbily, že se budou
podílet celkovou částkou
200 tis.Kč na vybavení
první třídy pro školní rok
2015 / 2016. Děkujeme!

 Obec získala prostřednic-

tvím úřadu práce dotaci
od Evropské unie a ČR ve
výši přes 450 tis.Kč na
mzdy pro 5 zaměstnanců.
Ti budou od dubna do
října uklízet, sekat, hrabat
a čistit obec.

 Ve čtvrtek 30. dubna bu-

de na návsi v 17 hod.
postavena májka. Poté se
účastníci přesunou na
kopec, kde bude připraveno pálení čarodějnic s
hudbou a občerstvením.
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LEDEN - BŘEZEN

Na přelomu roku začali pracovníci obce a dobrovolní
hasiči provádět prořezy náletových dřevin. Kromě prostoru u mostu v Potoční ul. se
podařilo zkrášlit také ulice
V Koutech, Pavlíkovu a Sportovní.
V sobotu 24. ledna uspořádali místní hasiči další ročník
taktického cvičení pro dobrovolné i profesionální hasiče.
Zúčastnilo se na 100 hasičů.
Ve čtvrtek 29. ledna nastoupili žáci ZŠ v Plzni ke kvalifikaci na republikové finále ve
florbalu. Ačkoliv do finále
nepostoupili, jejich účast v
kvalifikaci je historickým
sportovním úspěchem místní
školy.
Děti ze základní školy také
připravily jarní výstavu, která
od března zdobí prostory
obecního úřadu (foto vpravo
dole).

Desítky dalších fotografií z akcí pořádaných v
obci naleznete na veřejném facebookovém
profilu obce:
Obec Poříčí nad Sázavou
(Komunita)

VE FOTOGRAFII

Ve středu 4. února přijelo do
Poříčí Putovní kino Českého
rozhlasu. Pohádku Tři bratři
si nenechalo ujít na
107 diváků, kteří tak vytvořili
rekord putovního kina.
Děti z mateřské školy se v
průběhu celé zimy v chotouňském areálu učily lyžovat pod
dohledem zkušených instruktorů.
Na Smrtnou neděli 22. března jsme s písničkou a zvesela přivítali jaro. Průvod odnesl Moranu z návsi až k řece,
do které byla hadrová paní
Zima vhozena. Součástí akce
bylo i divadelní představení
pod širým nebem, které sehrály děti ze školního dramatického kroužku.

Podpora sdružením

Jezdecký oddíl v Poříčí

Dne 12. března schválili
zastupitelé finanční podporu
pro místní zájmová sdružení.
SK Posázavan, Sporttenis,
Automotoklub Poříčí, SDH
Poříčí nad Sázavou, Jezdecký
oddíl Poříčáci a Občanské
sdružení zdravotně postižených obdrží na svou činnost
po 15 tisících Kč.
FIT Klub Poříčí získá požadovaných 10 tis.Kč, Duhová
kulička 3 tis.Kč na organizaci
dětského dne a cyklistický
klub na organizaci jarního
závodu BIKE TRANS POŘÍČÍ
7 tis.Kč.
Místní sdružení kromě toho
dále od září do června zdarma využívají moderní tělocvičnu základní školy.

Náš oddíl má 15 členů a
několik příznivců, kteří
rádi vypomůžou při úpravách
areálu a pastvin. Snažíme se
zdokonalit naše členy oddílu
v jízdě na koni a připravujeme je i koníky na závody v
parkurovém skákání.
Naše čtyřnohé kamarády uvidíte mimo jiné
30. května na dětském dni
na Homolce, kde ochotně
povozí Vaše ratolesti. Někteří
z Vás nám již delší dobu nosí
usušené pečivo pro koně,
proto jsme k zeleným vratům
areálu u statku p. Marka v
ulici V Koutech dali plastovou popelnici, do které můžete kdykoliv pečivo dát.
Předem moc děkujeme!
Autorka: Andrea Růžičková

Občanské sdružení zdravotně postižených v Poříčí n.S.
uspořádalo v rámci celosvětové akce „Týden trénování
paměti“ osvětovou přednášku o využívání mozkové kapacity a možnostech posilování paměti.
Ve středu 18. března 2015
se tak pozornými účastníky
zaplnila učebna základní
školy, kde nám i ochotně
zapůjčili techniku k doprovodnému promítání.
Paní lektorka Eva Kubínová
přednesla srozumitelnou
formou, jak si nejen trénovat
mozek, přinutit se k lepší
paměti, ale i do této činnosti
zapojit celé tělo.
Všichni si odnášeli mnoho

poučného, jak si poradit s
naším druhem paměti a
zbytečně se netrápit, když si
momentálně nemůžeme na
něco vzpomenout, protože za
chvíli nebo později si určitě
vzpomeneme. Vždyť trénovat
paměť si má každý člověk, ať
je mu dvacet nebo osmdesát
let.
Občanské sdružení ještě
jednou děkuje všem pracovníkům školy za umožnění
této přednášky a je potěšitelné, že to není naposledy, kdy
nám bude umožněno využít
prostor školy k dalším akcím.

Školní rej

Zápis do MŠ

v parlamentu, je za námi
první společné rozhodnutí,
kdy všichni navrhli a poté
zvolili název školního časopisu. První větší akcí byla
úspěšná spolupráce při organizaci dětského karnevalu ve
školní družině. Žákovský
parlament o sobě pomalu
začíná dávat vědět. Vyhlásili
jsme dovednostní soutěž
1. stupeň má talent, která se
uskuteční dne 17. dubna
v tělocvičně. S vedením školy
řešíme realizaci prvních návrhů a postupně plánujeme
zapojení ,,parlamenťáků“ do
akcí pořádaných školou nebo
obecním úřadem.

Každým rokem školní družina v Poříčí nad Sázavou slaví
čas masopustu diskotékou v
maskách.
Tradiční karneval, který se
tentokrát nesl v duchu džungle, se uskutečnil 4.3.2015 v
tělocvičně, o jejíž výzdobu se
postaraly děti ze školní družiny. Celé odpoledne bylo plné
zábavy, tance a soutěží a
jistě se všem líbilo. Sešlo se
116 dětí z 1. stupně. Nechyběla ani oblíbená tombola.
Děkujeme žákům ze školního parlamentu a žákům z
9. třídy za pomoc při organizaci karnevalu a těšíme se
na příště.

Autorka: Jaroslava Škvorová

Autorka: Nikola Veselá

Zápis do mateřské školy pro
školní rok 2015 / 2016 se
uskuteční v pondělí 11. května od 8 do 16 hodin.
Rodiče se do školky dostaví s
dítětem, jeho rodným listem,
vyplněnou přihláškou dítěte
s potvrzením od lékaře
(včetně potvrzení o povinných očkováních) a dále s
potvrzením o trvalém pobytu
dítěte (vystaví obecní úřad).
Přihlášky si rodiče mohou
vyzvednout od 7. dubna v
mateřské škole.
Mateřská škola má v současné době 3 oddělení pro více
než 80 dětí. V loňském roce
obec požádala o dotaci na
dostavbu 4. oddělení, o té
zatím nebylo rozhodnuto.

Ve škole si zvolili parlament
V lednu tohoto roku zahájil
svou činnost dvanáctičlenný
žákovský parlament. Volba,
ve které rozhodli všichni žáci
4. – 9. tříd o svých dvou
zástupcích, proběhla již
v prosinci za spolupráce
Nadace Karla Janečka. Slavnostní jmenování a složení
slibu nově zvolených členů
žákovského parlamentu se
konalo dne 7. ledna 2015 na
obecním úřadu v Poříčí nad
Sázavou. Sešli jsme se zatím
čtyřikrát, seznamujeme se,
učíme se navzájem spolupracovat, komunikovat se spolužáky, učiteli a vedením školy,
zjišťujeme možnosti pro naši
činnost. Ač to zatím není
znát, na schůzkách nezahálíme. Rozdělili jsme si role

Nejenom senioři trénovali paměť

Čím se na jaře baví děti ve školce
Rok 2015 začal v naší mateřské škole ve znamení
sportu.
Stejně jako v loňském roce
se 21 malých lyžařů zúčastnilo již tradičního týdenního
kurzu Hravé lyžování.
Ačkoli byla letošní zima
v našich končinách na sníh
velmi skoupá, po celý týden
nás čekal perfektně připravený svah ve skiareálu Chotouň.
Děti dělaly velké pokroky,
poslední den si zazávodily a
zcela zaslouženě získaly

sladké odměny a medaile.
Další, u dětí velmi oblíbenou
akcí, byl únorový maškarní
karneval.
Ve třídách se to hemžilo
princeznami, vílami, piráty,
zvířátky a jinými veselými
postavičkami. Všichni jsme si
užili povedený den plný soutěží, tance a legrace. Na
začátku března začaly děti ze
třídy Berušek jezdit do benešovského bazénu na předplavecký výcvik.
Děti jsou z her ve vodě nadšené a těší se na každou

lekci plavání. V současné
době u nás ve školce vrcholí
přípravy na svátky jara –
velikonoce.
Ve všech třídách se malují a
zdobí vajíčka, tvoří se krásné
jarní dekorace a samozřejmě
nezapomínáme ani na básničky, písničky a hry s jarní
tématikou. Zkrátka u nás ve
školce se nenudíme. Každý
den je jiný, plný společných
zážitků a radosti.
Autorka: Martina Vojtíšková

Autorka: Bohumila Nádvorníková

Recitační soutěž
V březnu se uskutečnila
recitační soutěž pro žáky
základních škol, které se
zúčastnily i poříčské děti.
Ze školního kola do kola
oblastního, které se konalo
18. března v sále U Jelena v
Bystřici, postoupili tito žáci:
Lucie Pohunková (2.tř.),
Marie Žáková (5.tř.), Kateřina Buřičová (7.tř.) a Jakub
Rajdl (9.tř.).
Postup do krajského kola si
svým výkonem v Bystřici
zasloužila Maruška Žáková z
5. třídy. Gratulujeme!

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ

Výročí konce 2. světové války: vzpomínky z poříčské kroniky
V květnu si připomeneme
70. výročí od konce II. světové války. Válečné období bylo
velmi těžké i pro Poříčí, zvláště po roce 1943, kdy došlo
ke vzniku německého vojenského výcvikového prostoru
a část obce vpravo od silnice
na Benešov a podél břehů
Konopišťského potoka musela být zdejšími občany vyklizena. V jejich domech se
usídlili okupační vojáci, převážně
dobrovolníci
z Ukrajiny, Lotyšska, Estonska a Polska.
První nepřímou obětí války
v Poříčí se stal již v roce
1938 desetiletý Vlastík Vojtíšek, syn místního krejčího.
Tehdy se po mnichovském
diktátu stahovala československá armáda od hranic a
přes obec přejížděla těžká
bojová technika, kterou mnozí zdejší občané viděli poprvé
v životě a silnici v hojném
počtu obklopili z obou stran.
Vlastík seděl na patníku
poblíž Markova statku, když
se těžký tank dostal do smyku a chlapce zcela rozdrtil.
Muselo se jednat o krutý
zážitek, nejprve se vůbec
netušilo, o koho jde, identifikovat se jej podařilo až podle
neporušených novin, pro něž
si ho otec poslal.
Samotné německé vojsko
projelo Poříčím 16. března
1939 a usídlilo se
v benešovských kasárnách.
Zima onoho roku patřila ke
krutým, docházely potraviny
a okupanti se ještě snažili
před místními udržet přátelský ráz, zřídili tzv. „zimní
pomoc“ a vydávali zdarma
polévky. V obci se nenašel
nikdo, kdo by se takto stravoval, akce skončila neúspěchem. Až do začátku roku
1943 žilo Poříčí vcelku běžným životem, znepříjemňovaným okupačními nařízeními.

Z rozhlasových přijímačů
muselo být vymontováno
zařízení pro příjem krátkých
vln, aby se zamezilo poslechu zahraničních „stanic,
zvláště Londýna, lístkový
systém omezoval nákup
potravin, konfekce a průmyslového zboží, mladí dostávali
příkaz na totální pracovní
nasazení nejen v tuzemských
továrnách, ale i v Německu.
Tvrdý zlom nastal v roce
1943, kdy došlo k vyklizení
poloviny obce v důsledku
zřízení výcvikového prostoru
SS. Rody, které na svých
statcích a pozemcích pracovaly i několik století, je musely nuceně opustit. Dostaly
sice neadekvátní náhradu
v protektorátních korunách,
ale neobešlo se to bez slz a
bezmocného vzteku. V tom
roce, v březnu 1943, kráčela
šestiletá Jarmilka Kodetová
po benešovské silnici, kde ji
srazil německý vojenský
náklaďák a ona svým zraněním namístě podlehla. Benešovský okresní soud shledal
jednoznačně vinu na straně
dívenky.
Asi nejvážnější střet mezi
okupační mocí a Poříčáky se
stal v únoru roku 1944, kterou kronikář Bedřich Vlček
nazval „Krvavou nedělí třináctého“. Ten den se konal
pohřeb významného občana,
nájemce čerčanského statku
Františka Heřmana, a smuteční kar se konal v hostinci
U Plachých, dnes restaurace
Homolka. Hrála hudba,
v sále se nacházeli i vojáci
německé armády, dle kronikáře nejspíš Ukrajinci. Mezi
nimi a Poříčáky vypukl spor,
místní vojáky z hospody vyhnali a zdálo se, že tím vše
končí. Nestalo se tak. Po
nějaké době přijely
z Benešova posily, lokál
obklíčily a začalo jít do tuhé-

ho, kdo mohl, prchal. Nejschůdnější cesta vedla přes
kuchyni, odkud se z okna
skákalo do dnešní ulice
V uličkách. Němečtí
(ukrajinští?) vojáci pak naháněli místní všemi směry,
ozývala se střelba. Na místě
zůstal ležet mrtvý František
Doležal. Tyto události popisuje kronikář Vlček následovně: Josef Doležal utíkal s Fr.
Doležalem
společně
z hostince. Z hlavního východu se dali vlevo a pak chtěli
cestou, které se říká „uličky“,
prchati dále. Když byli u
domu, kde bydlel p. Antonín
Mareš, krejčí, křičel za nimi
někdo „stůj!“. Ale oni utíkali.
Vyšlo několik ran a jedna
zasáhla Doležala zezadu do
plic. Popoběhl asi dvacet
kroků, svalil se a na místě
skonal.
Pohřeb Františka Doležala se
konal následující středu za
přímého dozoru gestapa,
včetně rodinných příslušníků
se jej mohlo zúčastnit maximálně dvacet lidí. Mnoho
účastníků bitky v hostinci U
Plachých bylo následně zatčeno, někteří se dostali do
koncentračního tábora, ale
po válce se všichni vrátili
domů.
Květnové povstání roku
1945 začalo v Poříčí čtvrtého
dne měsíce strháváním německých nápisů. V obci během války neexistovaly odbojové skupiny a ani v květnu
nedocházelo k ozbrojeným
akcím. Poslední pokus o
zvrat učinili zřejmě jedinci
z řad hitlerjugend, patnácti
až sedmnáctiletí mladíci,
kteří vzali několik občanů
jako rukojmí. Nebránili jim
v útěku a nakonec se stáhli
sami směrem ke Praze. Šestého května se v Poříčí ustanovil Národní výbor a řídil
záležitosti obce do okamži-

ku, kdy 9. května navečer
přijela Rudá armáda. Mimo
jiné NV zajistil 520 lahví
lihovin, jež zde zůstaly po
německé armádě, a dne
8. května je odeslal do Prahy. Jejich další osud není
znám.
V blízkosti Poříčí před sedmdesáti lety neprobíhaly žádné
vojenské operace, přesto je
na novém hřbitově pomník
padlých rudoarmějců, zřízený
v roce 1952, na kterém jsou
uvedena dvě jména. Kronikář František Novotný se
v roce 1975 pídil po jejich
osudu a podařilo se mu zjistit, že jeden ze zahynuvších
zemřel až v červnu, kdy nešťastnou náhodou spadl
z tanku a byl rozdrcen jeho
pásy. O osudu druhého nezjistil nic.
Závěrem uveďme i jednu
pikantní noticku, kterou
zaznamenal kronikář Vlček
pod názvem Vliv doby na
mravnost: Jako každá přítomnost vojínů, tedy i přítomnost příslušníků Rudé armády, nezůstala bez následků.
Některá děvčata chodila
veřejně s příslušníky RA, jiná
tajně, že o tom téměř nikdo
nevěděl. Jako v západních
Čechách se narodilo mnoho
„černých“ dětí“, i v Poříčí se
narodily děti, jejichž matky
označily za otce Rusy. Stalo
se tak zjevně ve dvou případech.
Od konce druhé světové
války uplynulo sedmdesát
let. Není to bezvýznamné a
prázdné výročí, je třeba si
připomenout, že mír a svoboda jsou tím nejdůležitějším
statkem, který máme.
Autor: Aleš Presler

