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První zářijovou sobotu se v Poříčí konaly dožínky. Více než 20 hospodyněk přineslo na ochutnání
sladké i slané dobroty. Vystaveno bylo 7 moderních zemědělských strojů a 2 chovná telátka.
Své domácí výrobky nabízelo 10 prodejců z blízkého okolí. Vypilo se 6 sudů piva, snědlo se
na 200 klobás. A dohromady se jednalo o jedno příjemně strávené odpoledne u řeky!

 Slovo úvodem
Milí čtenáři,
Kamenný most přes řeku Sázavu patří společně s kostely sv. Petra a Pavla a sv. Havla k nejvýznamnějším památkám v naší obci. A přesto ho po dlouhá desetiletí pod jeho původním
názvem málokdo znal. Byl to zkrátka jen „kamenný most“. Jen si představte, že bychom
naše kostely nerozlišovali jejich historickými jmény, ale říkali jen „ten červený kostel“ nebo
„ten starší kostel“. Jak neuctivé by to bylo.
Slavnostní odhalení pamětní desky, kterého se ve čtvrtek 29. září zúčastnil i hejtman Středočeského kraje pan Ing. Miloš Petera, bylo završením badatelské práce pánů Vladislava Mareše
a Aleše Preslera, kteří se nezávisle na sobě dlouhá léta nezištně věnují dějinám naší obce.
Oběma váženým pánům se v archivech podařilo nalézt dobové dokumenty dosvědčující,
že most byl pojmenován po slavném habsburském císaři s jeho výslovným souhlasem
v roce 1849.
Vrátit mostu jeho zapomenuté jméno je pak nejenom vyjádřením úcty oběma historikům,
ale především projevem uznání a obdivu k práci našich předků, jejichž dílo nám slouží již
166 let. Tak pamatujte, že až se příště vydáte směrem k Nespekům, nepůjdete jen po
„kamenném mostě“, ale stejně jako generace našich předků budete kráčet po „Mostě císaře
Františka Josefa“.

Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 JEDNOTA prodává
dál, rekonstruovat se
ale nebude
Obec budovu JEDNOTY na návsi, která
stojí na pozemku ve vlastnictví obce, zatím
nekoupí. Benešovské družstvo sice obci
stavbu nabídlo, prodej ale zároveň podmínilo garancí nájmu na dobu neurčitou bez
možnosti výpovědi po dobu min. 15 let
a nájemným ve výši 3 tis.Kč měsíčně.
Takto nevýhodné podmínky obec nemůže
akceptovat i proto, že by tím mohla porušit
zákon. Odkládají se tak i plány na celkovou
rekonstrukci objektu, kterou jsme se chystali provést - kromě moderního obchodu
s potravinami měly v budově vzniknout
také společenské prostory pro setkávání,
výstavy či koncerty, a také venkovní terasa
s posezením u dětského hřiště.
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a při vynášení rakve z kostela. Bohužel,
zvon umíráček v kostele sv. Havla byl
odebrán v době první světové války pro
vojenské účely. Druhý zvon umíráček
v kostele sv. Petra a Pavla je rozlámaný,
proto se zvoní na zvon Petr. Během
pohřbu v kostele sv. Havla se zvoní na
zvon Havel.
Pojí se s poříčskými zvony nějaká
zajímavost?
Ve farní kronice v roce 1756 pan farář
Raﬁus o kostele sv. Petra a Pavla zaznamenal tuto pověst „Ačkoliv o tom chrámu
páně od hodnověrných a pravdomluvných
řečeno bylo, že před tím velkým morem
samy od sebe zvony zvonily“.
Rozhovor vznikl s přispěním
pana Vladislava Mareše.

 Tři otázky pro…
…pana Luboše Sedláčka, zvoníka od
kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Havla
Kolik zvonů se v obou poříčských
kostelech dohromady nachází,
a jak se jmenují?
V obou kostelech v Poříčí nad Sázavou
se nacházejí čtyři zvony, z nichž v každém
kostele je jen jeden funkční. V kostele
sv. Havla se jeden jmenuje Havel a je
vysoký 0,64 m a spodní průměr je 0,83 m.
Druhý se jmenuje Václav a je 0,51 m vysoký a spodní průměr je 0,66 m. Na tento
zvon nám diecézní kampanolog zakázal
zvonit. Oba byly vyrobeny v Praze mistrem Mikolášem Lőwem v roce 1673,
přelitím poškozených zvonů při požáru
kostela v roce 1620. V kostele sv. Petra
a Pavla jsou také dva zvony. Ten starší

je od mistra Bartoloměje z Prahy a byl ulit
v roce 1507. Je největší z poříčských
zvonů a jmenuje se Petr. Jeho výška
je 0,78 m a spodní průměr činí 0,98 m.
Druhý je z roku 1599 a používal se jako
umíráček. Jeho velikost je 0,57 m výška
a průměr 0,76 m. Bohužel má zlomené
srdce a spodní okraj je ulámaný, a proto
nelze na něj zvonit. Jelikož všechny zvony
jsou staršího provedení, památkáři dovolují
pouze ruční zvonění (tahání za provaz).
Při jakých příležitostech v kostelích
vyzváníte?
V současné době se zvoní v neděli a
o svátcích nebo o pouti před začátkem
mše svaté. Jinak také při různých příležitostech, jako na památku obětí válečných
konﬂiktů, nebo také při oslavách nějaké
význačné události. Rovněž při začátku zádušní mše svaté, když je pohřeb v kostele

 Práce na novém
územním plánu
V září schválilo zastupitelstvo obce zadání
nového územního plánu, podle kterého se řídí
veškerá výstavba v obci. Dokument vymezuje nejenom plochy určené ke stavbě rodinných domů, ale také například zemědělských
objektů, veřejně prospěšných staveb nebo
výrobních areálů. Kromě toho obsahuje i další
podmínky výstavby v mezích zákona, např.
maximální zastavěnost pozemku.
Územní plán, podle kterého se v současné
době v obci staví, pochází z roku 1998,
a protože již neplní ty nejaktuálnější zákonné
ani technické požadavky (mimo jiné musí být
dostupný v elektronické podobě), musí zastupitelstvo do roku 2020 pořídit územní plán
nový. Náklady na pořízení územně-plánovací
dokumentace přesahují částku 600 tis.Kč.
S veškerými podklady se může veřejnost
seznámit na internetových stránkách obce
nebo na obecním úřadě.

 Volby do krajského zastupitelstva
Ve dnech 7. a 8. října se uskuteční volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. V Poříčí bude volební

místnost tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu na adrese Sázavská 57. Voliči, kteří se do volební
místnosti nemohou dostavit např. ze zdravotních důvodů, můžou požádat o donesení volební
urny až domů. Donášku objednávejte na telefonním čísle 317 779 415 nebo emailem na adrese
obec@poricinadsazavou.cz.
O voličský průkaz může volič osobně požádat nejpozději 5.10.2016 do 16 hodin na obecním úřadě. S voličským průkazem je možné volit pouze na území Středočeského kraje (nikoliv např. v zahraničí). Volební
místnost bude otevřena v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky voleb za naši
obec naleznete na webu obce www.poricinadsazavou.cz nebo www.volby.cz v sobotu po 18. hodině.

 Z čeho máme radost…
 V červenci začala stavba nové hasičské zbrojnice na návsi. Projekt podpořilo dotací 1,7 mil.Kč Ministerstvo
vnitra. Do nových prostor se náš sbor dobrovolných hasičů přesune v polovině října. Slavnostní předání budovy hasičům se uskuteční v sobotu 29. října odpoledne s požehnáním pana faráře Martina Janaty
a za účasti představitelů hasičského sboru Středočeského kraje.
 Od srpna se v základní škole pracuje na přístavbě dvou nových podkrovních tříd, kabinetu učitelů a únikového
schodiště. Na projekt přispívá dotací bezmála 3 mil.Kč Ministerstvo ﬁnancí. Finančně náročnou stavbu podporují
také obce Mrač a Nespeky, a to celkovou částkou přes 630 tis.Kč. Nové třídy se dětem otevřou v listopadu.
 Římskokatolická farnost Poříčí získala dostatek ﬁnančních prostředků a zahájila nutnou opravu čelní fasády
kostela sv. Havla.
 Od září využívá většina poříčských rodin domácí svozy tříděného odpadu. Vývozy plastu a papíru se konají jednou měsíčně a zapojeno je do nich již 250 domácností. O svoje dosavadní zkušenosti se s námi můžete podělit
např. na emailové adrese odpady@poricinadsazavou.cz.

 Turistické známky
v prodeji
Novinka pro všechny sběratele, poutníky
a turisty. Od pondělí 5. září 2016 si na
obecním úřadě v Poříčí nad Sázavou můžete zakoupit turistické známky s motivem
obce. Známka o průměru 6 cm je oboustranná - z jedné strany je kostel sv. Petra
a Pavla, z druhé kostel. sv. Havla. Obrázky
jsou doplněny vlnkami, které symbolizují
vztah naší obce k řece Sázavě. Cena
známky je 28 Kč. Zájemci si
na obecní úřad můžou dojít
také pro turistické razítko
se stejným
motivem.
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 Svoz velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu
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 Děti opět překonávaly samy sebe
Ve čtvrtek 15. září se na naší škole uskutečnil projektový den s názvem „Překonej sám
sebe“. Žáci si v rámci tohoto dne zasportují a porovnají své výkony v různých disciplínách
se svými výkony v předchozím roce. Vidí tak, v čem se zlepšili, a kde by na sobě měli
ještě zapracovat.
Letošní den byl netradiční tím, že jsme nesportovali ve školním areálu, ale vydali jsme se
na atletický stadion TJ Spartak Vlašim. Žáci si mohli nejen prohlédnout pěkně vybavený
atletický stadion, ale i si vyzkoušet některé disciplíny na vlastní kůži. Děti mohly posoudit své výkony ve skoku dalekém a skoku do výšky, v hodu míčkem a ve sprintu. Starší
žáci si vyzkoušeli i štafetový běh. Všechny výkony byly pečlivě zaznamenány a uloženy
u třídních učitelů, aby bylo v příštím roce s čím srovnávat. S organizací na jednotlivých
stanovištích pedagogům vydatně pomáhali deváťáci.
Celý den se vydařil i díky krásnému slunečnému počasí. Všichni sportovci byli pochváleni
za vzorné chování i za snahu a výkony. Děkujeme za poskytnutí prostor stadionu atletickému klubu TJ Spartak Vlašim a fotbalovému klubu FC Grafﬁn Vlašim.
Jiří Frantl
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V sobotu 12. listopadu se od 8 do 9 hodin
uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Do přistavených nádob mohou
občané ukládat např. starý nábytek, koberce,
hračky, ale také televize, počítače, lednice,
mrazáky, zahradní nářadí nebo barvy a laky.
Do kontejnerů nelze ukládat stavební sutě,
střešní krytiny a pneumatiky s disky. Naopak
přivézt můžete i staré železo.
Protože někteří lidé nerespektují naši opakovanou žádost, aby se odpad na náves navážel
pouze ve vyhrazený čas od 8 do 9 hodin,
a nepořádek sypou k prodejně již den předem,
bude tentokrát celý prostor střežen pomocí
fotopastí. Odložení odpadu mimo vyhrazenou
dobu bude řešeno podle příslušného zákona
jako nedovolené nakládání s odpady a zakládání černé skládky, a pokutováno.

05.08.

16 10
:46

 Podpora sportujícím dětem
Od letošního podzimu bude již pátou sezónu místním sportovcům
zdarma otevřena tělocvična základní školy. Ve školním roce 2015 /
2016 odcvičili fotbalisté, ﬂorbalisté, hasiči, maminky s dětmi i další
ve škole dohromady téměř 600 hodin.
Kromě toho se zastupitelé na svém zasedání v září dohodli, že pro
nejmladší fotbalisty místního klubu SK Posázavan zakoupí dvě
kompletní sady dresů, a to v barvách klubu a se znakem obce.
Součástí dresu jsou trenýrky, triko a štulpny. Náklady na pořízení
50 značkových dresů ADIDAS s potiskem činí téměř 100 tisíc Kč.
Přejeme nejmenším sportovcům mnoho úspěchů!

 Školní družina má letos pět oddělení
Začátek školního roku 2016 / 2017 přinesl další změny v provozu
školní družiny. Díky velkému zájmu z řad veřejnosti o umístění dětí
do poříčské školy byly otevřeny opět dvě první třídy. Co to pro nás
znamená? Školní družina má od září pět oddělení. Jedno oddělení
družiny má samostatnou místnost, čtyři další oddělení se dělí o svůj
prostor se školou.
Také pro letošní školní rok plánujeme několik celodružinových projektů, budeme se podílet na organizaci adventních trhů a na dalších
akcích pořádaných ve spolupráci s třídními učiteli nebo se žákovským parlamentem.
Jaroslava Škvorová

 Na co se ještě letos můžete těšit

 Školka už zase zní smíchem
Prvního září se po prázdninovém volnu opět naplnila školka dětmi. Ze tří
tříd zněl nejen dětský smích, ale někdy i pláč. Pro některé děti jsou první
dny ve školce náročné a odloučení od maminky snášejí hůře než ostatní
a tak často dojde i na slzičky. Nové prostředí, děti, učitelky, jiný režim dne
než doma - s tím vším se musí nově nastupující děti vyrovnat. Všechny
paní učitelky se samozřejmě snaží dětem tuto velkou životní změnu ulehčit a zpříjemnit, a tak hned od prvního dne společně zpíváme, kreslíme
a hrajeme si. Teplé a slunečné počasí prvních týdnů nám umožnilo trávit
velkou část dopoledne na zahradě školky, kde si zejména mladší děti užívaly hry s pískem a ti starší potom hry s míčem, nakupování v dřevěném
obchůdku a samozřejmě došlo i na oblíbenou klouzačku.
Tématem těchto dní je vzájemné seznamování dětí ve třídě, poznávání
prostředí školky, společné domlouvání třídních pravidel chování. Kromě
toho budeme také pozorovat a poznávat podzimní přírodu a plody, které
nám dává. Čekají nás první vycházky do lesa, na louku, sběr přírodnin
a vyrábění z nich, básničky, písničky, malování... Zkrátka, nudit se jistě
nikdo nebude.
Martina Vojtíšková

V týdnu od 15.10.2016

Dobrovolní hasiči uspořádají na Homolce drakiádu. Termín organizátoři upřesní
několik dní předem podle počasí, sledujte proto úřední vývěsky
a internetové stránky obce.

16.10.2016

Posvícení v kostele sv. Havla.

29.10.2016

Pan farář Martin Janata ve 14 hodin požehná nové hasičské zbrojnici na návsi.
Hasičský sbor oﬁciálně převezme klíče od budovy.

14.11.2016

FIT Klub pořádá ve sportovním areálu Homolka lampionový průvod pro děti.
Začátek v 17 hodin.

26.11.2016

Zahájení adventu na návsi, rozsvěcení vánočního stromku a vánoční trhy.
Opět se můžete těšit na výrobky školních dětí i dobroty štědrých hospodyněk.

30.11.2016

Mikulášské posezení seniorů v jídelně základní školy. Začátek ve 14 hodin.
Jako již tradičně pořádá toto setkání občanské sdružení zdravotně postižených.

1.12.2016 – 20.12.2016

Výstava dětských vánočních přání na obecním úřadě.
Práce dětí si můžete prohlédnout každý všední den.

3.12.2016

Na obecním úřadě proběhne tradiční vítání občánků.
Rodiče dostanou písemnou pozvánku, přesto doporučujeme,
aby se zájemci o účast sami přihlásili na obecním úřadě!

5.12.2016

Dobrovolní hasiči se vydají do obce v přestrojení za čerty, anděly a Mikuláše.
Objednávat budete moci na obecním úřadě.

10.12.2016

Od 17 hodin se v kostele sv. Havla uskuteční vánoční koncert žáků
a učitelů Základní umělecké školy Čerčany.

17.12.2016

V sobotu 17. prosince od 17 hodin zahraje opět v kostele sv. Havla
týnecké kvarteto Agnatha nejznámější české i světové koledy.

