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 Slovo úvodem
Milí čtenáři,
Když jsme v listopadu 2006 poprvé rozsvěceli
vánoční stromeček, sešlo se nás na návsi jen
několik. Tato adventní setkání si ale získávají
rok od roku větší oblibu a vloni byl našim trhům
téměř malý i park u dětského hřiště. Je to pro
mě důkazem vaší chuti žít pospolitě, přátelsky
si popovídat a sdílet radost z blížících se svátků.
Věřím, že ani letošní advent v Poříčí vás nezklame.
V dnešním Zpravodaji naleznete kromě obvyk-

 Co nás čeká
v nejbližší době?
• V sobotu 28. listopadu v 18 hodin bude
na návsi již podesáté rozsvícen vánoční
strom. V 17 hodin začnou tradiční předvánoční trhy. Od dopoledne budou na návsi
připravovány zabijačkové hody.
• Od 1. prosince 2015 bude na obecním
úřadě instalována výstava ručně kreslených
novoročních a vánočních pohlednic a přání.
Výstava bude přístupná každý všední den.
• V sobotu 5. prosince se na obecním úřadě
uskuteční tradiční vítání občánků. Rodiče
dětí narozených v období od prosince
2014, kteří mají zájem se vítání občánků
zúčastnit, nechť kontaktují obecní úřad.
• Ve stejný den projde obcí Mikuláš s čerty
a anděly. Přejete-li si pohádkovou skupinu
zavolat ke svým dětem domů, přihlaste se
na obecním úřadě nebo tel. 777 068 702.
Zajišťují naši dobrovolní hasiči.
• V sobotu 12. prosince od 17 hodin se
v kostele sv. Havla uskuteční vánoční
koncert žáků a učitelů Základní umělecké
školy Čerčany. O týden později, v sobotu
19. prosince, se v kostele od 17 hodin
koná každoroční adventní koncert vokálního
kvarteta Agnatha.
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lých článků také informace o prodeji vánočních
stromků, program adventních setkání a koncertů
v Poříčí, ale i novou rubriku Tři otázky pro…,
ve které bychom vám postupně rádi představovali naše sousedy a spoluobčany, kteří
se nějakým pozitivním způsobem podepisují na
každodenním životě v obci.
Ne vše nás ale v Poříčí těší. Před několika týdny
dostali mnozí z vás domů několikastránkové
letáky, které se čtenáře snažily přesvědčit
o tom, že obecní úřad jedná v mnoha věcech
nečestně, nezákonně a rozhoduje proti vůli vás,

občanů obce. Nepovažuji za nutné lži v letáku
obsažené zdlouhavě vyvracet. Jejich cílem je
pouze škodit a vytvářet atmosféru nepřátelství.
Autor letáku by si měl uvědomit, že na zášti
a zlobě se spokojená a prosperující obec vybudovat nedá.
Vám všem ostatním přeji krásné prožití adventu,
Vánoc a mnoho spokojenosti a zdraví do nového
roku 2016. Těším se, že se setkáme na některé
z řady předvánočních akcí v Poříčí!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 Benešovskou ulicí tehdy a dnes
V říjnu začala nezbytná oprava chodníku
v Benešovské ulici od přechodu k mateřské škole po křižovatku s ulicí Sportovní.
Na špatný technický stav chodníku si mnozí
z občanů oprávněně stěžovali, špatně se po
něm chodilo, v zimě se dal jen velice obtížně
udržovat.
Stavební práce začaly v týdnu od 19. října
a skončily v první polovině listopadu. Počátkem příštího roku bude ještě vyměněno zábradlí podél chodníku, a to v celé délce. Obec
také připravila projektovou dokumentaci na
prodloužení chodníku od kapličky k poslední
vile na pravé straně silnice směrem na Mrač,
včetně bezpečného přechodu pro chodce
ke hřbitovu. Tento projekt by měl být realizován v následujících dvou až třech letech,
v závislosti na ﬁnančních možnostech obce.
Zajímavostí je, že oprava chodníku v Benešovské probíhá přesně 85 let po stavebních
úpravách silnice a úzkokolejky, která v těchto
místech kdysi vedla z kamenolomu v Měsíčním údolí na vlakové nádraží. Fotograﬁi
ze srpna 1930 nám laskavě poskytl pan
Jaromír Pilát.
Děkujeme!

 Podařilo se
•
•
•
•
•
•

Díky dotaci přes 2 miliony Kč byla dokončena přístavba 4. oddělení mateřské školy pro 22 dětí. Na akci přispívá částkou 300 tis.Kč také obec Mrač.
Základní škola získala dotaci 200 tis.Kč na vybavení dílen.
V sobotu 24. října uspořádali dobrovolní hasiči devátý ročník drakiády. Na nebe nad Homolkou se vzneslo několik desítek draků.
V Benešovské ulici byl opraven chodník pro pěší. Nové zábradlí bude instalováno na začátku roku 2016.
FIT Klub uspořádal 9. listopadu na Homolce další ročník úspěšného Lampionového průvodu pro děti i jejich rodiče.
Obec uspěla se svou žádostí a získala dotaci 780 tisíc Kč na vytvoření 5 pracovních míst úklidových pracovníků až do konce října 2016. I v následujícím
roce tak bude v obci vždy posekáno a uklizeno.
• V prosinci letošního roku uhradí obec Státnímu fondu životního prostředí po více než 10 letech poslední část půjčky na stavbu kanalizace.
V rozpočtu obce se tak ročně uvolní cca 800 tis. Kč na jiné důležité projekty
KONTAKTUJTE NÁS!
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 Mateřská školka má nové oddělení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhovělo naší žádosti z loňského roku a přiznalo
nám dotaci ve výši přes 2 miliony Kč na dostavbu 4. oddělení mateřské školy.
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
vyhrála podáním nejnižší cenové nabídky ﬁrma
STAVOS Benešov s.r.o. a práce byly zahájeny
v pondělí 3. srpna. Nové oddělení pro 22 dětí
vzniklo přestavbou původního učitelského bytu
v prvním patře budovy a kapacita školky se realizací projektu zvýšila na 100 dětí. Do školky
docházejí kromě dětí z Poříčí také děti z Mrače,
Nespek a dalších obcí.
Bohužel, ministerstvo zároveň nevyhovělo naší
žádosti o dotaci na nutnou půdní vestavbu 2 ateliérových tříd v základní škole, a protože fyzická
kapacita základní školy je již nyní naplněna, bude
v následujících letech nezbytné ve spolupráci s
okolními obcemi realizovat i tuto akci.
Děkujeme všem správním zaměstnancům školy a školky i rodičům dětí za trpělivost, s jakou
snášeli stavební práce. Obci Mrač děkujeme za
slíbený příspěvek 300 tis.Kč na tento projekt.

 Tři otázky pro…
…pana Martina Janatu, faráře Římskokatolické farnosti
Poříčí nad Sázavou
Jak probíhá Váš běžný pracovní den?
Je těžké vybrat typický pracovní den, protože jinak vypadá neděle a jinak
pondělí, každý den je trochu jiný a právě rozmanitost mého povolání mě
baví. Protože odpovídám na vaše otázky v pondělí, popíšu dnešek. Ráno
jsem zpracovával úřední věci, odpovídal na maily a řešil jednu „krizovou“
záležitost. Dopoledne jsem strávil v Čerčanském hospici u nemocných.
Pak jsem jel do Teplýšovic učit náboženství. Až dopíšu tento mail, mám
dvě bohoslužby a pak asi hodinový rozhovor s jedním človíčkem o jeho
problémech. Po osmé bych se mohl dostat k breviáři a už budu mít volno.
Podobně to jde každý den, kromě úterý, kdy mám volno a víkendů, které
jsou naopak zaplněnější.

Jak nejčastěji „hřešíte“?
Protože většinu dne sedím u počítače a v autě nebo u stolu s lidmi,
potřebuji si trochu protáhnout tělo. Přes léto jezdím na kole, v zimě
plavu v Benešově, to vše pochopitelně rekreačně, nejsem žádný borec.
Letní dovolenou trávím na horských trecích, to mě baví. Největším mým
koníčkem je hra na violu. To jsou takové větší housle a houslisté violisty
pohrdají, ale viola je krásný nástroj a nedám na ni dopustit. Mou „neřestí“ je dýmka. Rád si večer zapálím v křesle, s knihou v ruce. Někdy se
sejdeme za tímto účelem s kolegou evangelickým farářem ze Soběhrd.
Ve dvou to lépe táhne (dýmky).

Co se Vám na poříčské farnosti líbí nejvíce?
Poříčská farnost zahrnuje území o devíti kostelích, každá obec je trochu
jiná. Pokud mluvím o Poříčí, zdůrazňuji soudržnost farníků a jejich schopnost bavit se, slavit, ale i modlit se a pracovat společně. A pak to krásné
bydlení! Areál fary s kostelem, luxusní výhled na řeku, upravený park.
Co víc si přát?

 Ztrácíte televizní signál?
Řešení nic nestojí
V létě jsme Vás na stránkách Poříčského zpravodaje informovali
o spuštění nového vysílače rychlého internetu (tzv. LTE) na budově
řeznictví. Spuštění vysílače mohlo v některých případech způsobovat výpadky signálu pozemního televizního vysílání. Obraz
se v takovém případě „kostičkuje“, zamrzá nebo se ztrácí úplně.
V září letošního roku byl LTE vysílač spuštěn i v sousedních
Nespekách, a problém se proto mohl vyskytnout i u domácností,
které dosud televizi sledovaly bez obtíží. Pokud patříte mezi
postižené i Vy, obraťte se na Český telekomunikační úřad,
jmenovitě pana Ing. Jiřího Štorkána na tel. 224 004 504, e-mail
storkanj@ctu.cz nebo podatelna@ctu.cz. ČTÚ zdarma zajistí
přeměření a v případě, že bude problém skutečně způsoben
vysílačem LTE, provede zdarma opravu u Vás doma.

 Místní poplatky na rok
2016 uhraďte do března
příštího roku
Od pondělí 4. ledna 2016 je na obecním úřadě
možné hradit místní poplatek za svoz komunálního odpadu. Pokud zastupitelé nerozhodnou jinak,
ceny se nezmění a domácnost, která si nechá
vyvážet popelnici 1x za 14 dní, zaplatí pouze
50 Kč na osobu a rok. Týdenní svozy budou
stát 350 Kč na osobu a rok. Domácnosti bez
trvalého pobytu a rekreační chaty zaplatí 800 Kč,
senioři nad 70 let jsou od poplatku osvobozeni.
Poplatek za psa obecní zastupitelstvo zrušilo
již vloni, přesto doporučujeme při návštěvě
obecního úřadu pejska nahlásit pro případ, že
se ztratí. Poplatky můžete platit v hotovosti na
obecním úřadě, a to každý všední den. Využít
můžete také bezhotovostní platbu na účet číslo
320105389/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné rodinného domu, případně
číslo evidenční u chat. Splatnost poplatku je
do 31.3.2016.

 Rozpočet obce
na rok 2016

 Den stromů
v základní škole
Na tomto týdenním projektu spolupracovala všechna oddělení školní
družiny, prolínal se všemi činnostmi
a děti si hravou formou osvojily znalosti ze světa stromů (lesa). Seznámili jsme se s celosvětovým
významem tohoto dne, poznávali jsme stromy, sbírali materiál pro další činnost, hráli jsme hry
na prohloubení znalostí, zazpívali jsme si písničku Stromy Z. Svěráka a J.Uhlíře, atd.
Celý týden jsme tvořili společný strom - jabloň. Proč právě jabloň? Jabloň je krásná v každém
ročním období, a protože roční období jsou čtyři, stejně jako počet oddělení v naší družině, bylo
rozhodnuto. Los určil rozdělení ročních období a dál záleželo jen na fantazii vychovatelek a dětí.
Aniž bychom se předem dohodly, zvolila každá vychovatelka jinou výtvarnou techniku a výsledný
celek předčil naše očekávání.
Symbolickou tečkou za tímto zdařilým projektem bylo zasazení hrušně - prvního stromu školního sadu.
Jaroslava Škvorová

 Volby do žákovského parlamentu

V posledním čtvrtletí letošního roku budou
zastupitelé schvalovat rozpočet obce na rok
2016. Připravený návrh rozpočtu zohledňuje mimo jiné výstavbu další etapy kanalizace
a vodovodu v ulici K Zádušnímu, výměnu zábradlí podél chodníku v Benešovské ulici, nákup
nové sekačky a křovinořezů k údržbě obce, ale
také ﬁnanční podporu všem místním zájmovým
a sportovním sdružením tak, jako v předchozích letech. Na počátku listopadu disponuje
naše obec na bankovním účtu částkou přes
7 930 000 Kč. Tyto prostředky jsou kromě běžného chodu obce určeny také na významné
investiční projekty, např. opravy silnic, úhradu
spoluúčastí u dotací apod.

 Poříčí má nové
internetové stránky
Na přelomu října a listopadu byly na známé
adrese www.poricinadsazavou.cz spuštěny
nové internetové stránky obce. V moderní
graﬁcké úpravě najdete vždy ty nejaktuálnější
informace z obce a obecního úřadu, elektronickou úřední desku, všechny zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce od roku 2006, rozpočet
obce, zprávy auditorů o kontrole obecního hospodaření, pozvánky na kulturní a sportovní akce
v obci a také bohatou fotogalerii. Od října má obec
(tj. i obecní úřad) také novou e-mailovou adresu
tohoto znění: obec@poricinadsazavou.cz.
Internetová prezentace doplňuje oblíbený obecní proﬁl na Facebooku, ale také další informační
kanály, SMS Infokanál a E-mail Infokanál. Chcete
dostávat čerstvé zprávy z obce zdarma do svého
mobilu nebo e-mailu? Kontaktujte pracovníky
obecního úřadu, rádi Vám pomůžou!

Žákovský parlament při ZŠ a MŠ Poříčí nad
Sázavou je opět kompletní. Dnes již středoškoláky Veroniku a Jakuba vystřídala Eliška
Chábová a Jonáš Novotný ze 4. třídy. Předsedkyní parlamentu pro školní rok 2015/16
byla zvolena Tereza Navrátilová (9. třída).
Již na začátku září jsme se vrhli do práce. Prvním úkolem bylo vytvoření loga parlamentu.
Vypsali jsme soutěž, do které se s návrhy přihlásilo 43 žáků z 2. - 9. třídy, z toho jich 10 postoupilo do dalšího kola a zvítězil návrh Natálie
Bartákové (4. třída). Tento návrh je zpracováván
grafikem, s jeho podobou Vás seznámíme
v příštím vydání Poříčského zpravodaje.
V současné době připravujeme společně
se školní družinou prezentaci školy na adventních trzích v Poříčí.
Jaroslava Škvorová

 Prodej vánočních
stromků
Jako každý rok i letos si budou zájemci
v Poříčí moci zakoupit vánoční stromky.
Prodej bude probíhat v sobotu 12. prosince
2015 od 8 do 12 hodin na návsi vedle
dětského hřiště. Od středy 9. prosince
až do 24. prosince pak budou stromky
prodávat manželé Kudrnovi na adrese
V Radešovkách 296. Od pondělí do pátku od 14 hodin, v sobotu a v neděli po
celý den. V nabídce budou letos borovice
(200 Kč / kus) a smrky (180 Kč / kus).

 Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden… elektrický proud
„To byl ten slavný den, kdy k nám byl zaveden
elektrický proud,“ zpívá ve své slavné písničce
Zdeněk Svěrák. Dnes je pro nás elektřina naprosto samozřejmou záležitostí a začne nám
chybět až v okamžiku, kdy dojde k jejímu výpadku. Před sto lety to však vypadalo úplně jinak.
Zuřila světová válka, lidé trpěli nedostatkem
základních potřeb a zvláště na venkově měli
úplně jiné starosti než přemýšlet o elektrickém
osvětlení. To se změnilo až po uzavření míru.
Vznikla samostatná Československá republika,
která nejprve musela řešit zásadní existenční
problémy, teprve pak se mohlo přejít k běžným
záležitostem.
V létě roku 1919 se konaly v Poříčí obecní volby,
z nichž vzešlo šestnáctičlenné zastupitelstvo,
které 29. prosince jednomyslně rozhodlo, aby
se v obci zřídilo veřejné osvětlení. Přípravné

práce trvaly téměř celý rok, až 3. října roku 1920
se rozhodlo o přidělení zakázky na instalaci veřejného osvětlení pražské vysočanské ﬁrmě
Ryšan a Ryska za cenu 18 000 korun. Proud měl
dodávat ing. Vilém Vainer z Městečka, kde svůj
mlýn předělal na vodní elektrárnu. Z projektu
vyjmul část obce Na Hrázi a Protivín, neboť se
zde přihlásilo málo zájemců o tento nový zdroj
energie, a nevyplatilo se ho tak zasíťovat. Na
stejném říjnovém zasedání rozhodli zastupitelé
o nové „elektrické“ dani pro poříčské občany,
kterou se měli podílet na ﬁnancování stavby:
z litru piva se platilo 4 haléře, z litru kořalky 20,
k vínu 25% přirážka ke státní dani a z každé
taneční zábavy 50 korun. Navíc si Poříčí půjčilo
20 000 korun v benešovské záložně na 5,2% úrok.
Práce probíhaly rychle, den D nastal 12. ledna
1921, kdy se poprvé Poříčí rozzářilo elektrickým

světlem. Za jeden kWh se platilo 3 koruny (od
1. ledna následujícího roku 5 Kč). Jen pro srovnání – v roce 1920 stál litr mléka 2 koruny, stejně
jako vejce, kilo cukru 9 Kč, másla 45, mouky 10,
kilo hovězího masa 20 a vepřového 36 korun,
pár bot přišel na tři stovky. Co je však zajímavé,
jedna obyčejná vosková svíčka stála dvě koruny,
takže elektřina z tohoto ohledu vycházela levněji. Průměrný plat švadleny tehdy činil 300 korun,
lesního zaměstnance 500, dělníka ve výrobě (ale
třeba i začínajícího učitele) 600 až 700, úředníka
v soukromých službách 1 300 korun.
Připomínkou této téměř sto let staré události
je osamělý železný sloup, stojící uprostřed pole
nedaleko městeckého jezu. Teprve až mnohem
později začala do Poříčí přicházet elektrická
energie z centrálních zdrojů.
Aleš Presler
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