Číslo 50

Duben 2017

V pondělí 27. března navštívila naši základní školu ředitelka společnosti WRIGLEY v České
republice paní Suzanne Lake, a předala nám symbolický šek na více než 2,5 milionu korun!
Více se dočtete v tomto Zpravodaji.

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Vítejte u jubilejního 50. vydání Poříčského
zpravodaje! Letos tomu zároveň bude
kulatých 10 let, co obecní časopis pod tímto
názvem vydáváme.
Jaro je konečně tady, sluníčko hřeje a příroda
kolem nás se začíná probouzet ze zimního
spánku. Na jaro chystáme i naši malou vesničku – nové kované ohrádky v oknech obecního úřadu budou snad zanedlouho přetékat
barevnými květy, v sobotu 8. dubna společně
vyrazíme na úklid obce v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko a v plné práci jsou
i naši zaměstnanci, kteří od zimy zkrášlují
hřbitov i další veřejná prostranství. Snad se
vám výsledky práce budou líbit.
Kolem nás se toho ale děje mnohem více.
A co? O tom už si přečtěte sami v tomto
padesátém vydání Poříčského zpravodaje!
Příjemné jaro vám všem!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 Seniory odveze do Benešova speciální TAXI
Od dubna můžou senioři využívat novou službu obecního úřadu, tzv. SENIOR
TAXI. Jak služba funguje? Každý občan naší obce, který již dosáhl věku
65 let, nebo držitel průkazu ZTP (bez omezení věku), může požádat obecní úřad
o vydání průkazky SENIOR TAXI. Tato průkazka ho opravňuje přivolat si
až 5krát měsíčně taxislužbu a nechat se odvézt do Benešova na některé
z předem určených míst (nemocnice, poliklinika, městský úřad, autobusové
nádraží, ﬁnanční úřad, smuteční síň Karlov, správa sociálního zabezpečení
a parkoviště obchodních domů LIDL, KAUFLAND a PENNY MARKET).
Kolik se za svezení platí? Za každou jízdu taxíkem zaplatí senior (nebo držitel
ZTP) řidiči na místě pouze 20 Kč, zbývající náklady uhradí obec. Měsíčně
může zákazník absolvovat pět jízd v každém směru, tedy celkem 10 jízd.
Tento zkušební režim potrvá do září. Poté fungování služby vyhodnotíme
a případně upravíme.
Kdo službu nejvíce ocení? Zejména lidé, kteří potřebují dopravit k lékaři nebo
na větší nákup, ale mají např. pohybové obtíže, které jim znemožňují cestovat
autobusem (taxi přijede až před dům, a zaveze vás přímo na místo určení),
nebo nevlastní osobní automobil, ale potřebují udělat větší nákup ve městě.
Smluvním partnerem obce je RADIOTAXI HÁJEK z Benešova. Více informací
poskytnou ochotně pracovníci obecního úřadu!
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 Miliony od cukrovinkářské firmy poslouží dětem!
Více než 2,5 mil.Kč. Právě tolik peněz darovala společnost WRIGLEY Confections ČR naší obci.
Slavnostního předání symbolického šeku se v pondělí 27. března kromě ředitele školy a starosty
obce zúčastnily také všechny školní děti i pedagogický sbor. Spojení se základní školou je v tomto
případě velice důležité, protože ﬁnanční prostředky bychom se souhlasem zastupitelstva rádi použili
na stavbu víceúčelového venkovního hřiště ve školním areálu. Spolupráce obce s ﬁrmou WRIGLEY
je dlouhodobě na vysoké úrovni. Například v roce 2012 jsme díky statisícovému daru vybavili
nové oddělení mateřské školky, v roce 2013 nám pak společnost věnovala strategický vodovodní
přivaděč z Podmračí, ze kterého dnes celá obec čerpá kvalitní pitnou vodu z Želivky. Letošní dar
je největším ﬁnančním příspěvkem, jaký kdy obec od soukromého subjektu získala. Děkujeme!

 Pražská hromadná doprava míří do Poříčí
Počet autobusových spojů z naší obce ve směru na Prahu a z Prahy se v dohledné době
zvýší. V únoru nás krajský úřad seznámil s deﬁnitivním plánem na rozšíření linek až do
Poříčí tak, jak jsme o to opakovaně žádali několik let. V současné době končí trasa pražské integrované dopravy v sousedních Nespekách. Nejzazším termínem pro prodloužení
autobusových spojů až do Poříčí je třetí čtvrtletí roku 2018, zástupci kraje s námi ale nyní
spolupracují na možnosti dřívějšího spuštění. O přesném termínu vás budeme informovat.

 Kompostéry za kontejnery

 Hasiči na Homolce
cvičili již posedmé

 U školy vyroste
moderní sportoviště

V sobotu 21. ledna se na Homolce za třeskutých mrazů uskutečnil již sedmý ročník
taktického cvičení dobrovolných hasičů
Poříčská zima. Teploty přes den klesly až
k -12 stupňům Celsia, to nicméně neodradilo osm sborů z okolí, aby si procvičily své
dovednosti pod dohledem profesionálních
záchranářů. Ani letos nechybělo hašení
hořícího vozu, vyprošťování osob zraněných
při autonehodě, slaňování z pětimetrové
věže, záchrana tonoucího z rybníka a mnoho dalšího. Fotograﬁe z této povedené akce
naleznete na internetových stránkách a Facebooku obce.
Na nejvyšší bodové hodnocení nakonec dosáhlo ženské družstvo ze Zbořeného Kostelce.
Děkujeme poříčským hasičů, že se této
prospěšné činnosti každoročně věnují!

Na přelomu roku dokončila architektonická
kancelář projekt nového víceúčelového hřiště
u základní školy. Hřiště má vzniknout na místě toho stávajícího, které je po desetiletích
provozu ve velmi špatném stavu. Součástí venkovního sportoviště bude plocha pro
házenou, košíkovou, vybíjenou, atletiku a další sporty o rozměrech 44 x 22 metrů, rovná
běžecká dráha z tartanu dlouhá 70 metrů,
rozběhová dráha s doskočištěm, klopený
atletický ovál v délce 150 metrů i prostor pro
vrh koulí. Kvůli ﬁnanční náročnosti je projekt
rozdělen na několik etap, a bude proto realizován postupně. Věříme, že venkovní sportoviště
bude dobře sloužit generacím dětí z Poříčí,
Nespek, Mrače a dalších obcí.

V roce 2015 bylo na území obce umístěno 11 hnědých kontejnerů na bioodpad. Po dvouletém provozu
se nicméně ukázalo, že toto nákladné řešení není ideální – ke kontejnerům mělo přístup pouze velmi
omezené množství obyvatel (většinou pouze ti, kteří žijí v těsné blízkosti), a nádoby se navíc vždy
naplnily ihned po vývozu, a po zbytek týdne už v nich odpad pouze tlel a zapáchal. V nádobách navíc
často končil odpad, který do nich v žádném případě nepatřil. Od jara byly proto tyto kontejnery zrušeny.
Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového množství
komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně
podporovat systém domácího kompostování.

 Kotlíkové dotace Středočeského kraje
Od 20. dubna 2017 přijímá Krajský úřad Středočeského kraje žádosti o dotaci na výměnu
starých kotlů v rodinných domech. V rámci
této dotační výzvy budou rozdělovány ﬁnanční
prostředky na tepelná čerpadla a kotle spalující
výhradně biomasu (pelety, dřevěné brikety,
dřevo či jiná biomasa). Žadatelé musejí kromě

Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela zdarma kvalitní domácí kompostér, který bude zakoupen z ﬁnančních prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry.

 Ukliďme Česko!

Máte zájem o zahradní kompostér zdarma? Vyplňte níže uvedený anketní lístek, a odevzdejte ho
nejpozději do 20.4.2017 na obecní úřad (můžete zaslat i mailem):

V sobotu 8. dubna se připojíme k celorepublikové akci Ukliďme Česko.
Na jarní úklid obce se vydáme v 8 hodin
z návsi. Každý, kdo přijde, dostane
od nás pracovní rukavice a pytle na
odpadky. Procházkou se pak můžete
vydat libovolným směrem po obci.
Odpadky budeme sbírat z veřejných
prostranství (ulice, meze, škarpy, lesy
apod.). Máte zájem se zúčastnit a pomoci nám? Přijďte v sobotu 8. dubna
v 8 hodin na náves!

 MÁM ZÁJEM O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR ZDARMA
VELIKOST (zaškrtněte jednu možnost)

800 litrů
1050 litrů
1400 litrů
2000 litrů
Jméno a příjmení:

Pro zahrady cca 800 m2
Pro zahrady cca 1000 m2
Pro zahrady cca 1400 m2
Pro zahrady cca 2000 m2

Ulice a čp. / osada a e.č.
Podpis:
Průzkum zájmu využijeme jako podklad pro podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí v dubnu letošního roku.
Nadále platí, že si zájemci můžou zaplatit hnědou popelnici o objemu 120 l nebo 240 l. Více informací poskytnou ochotně
pracovníci obecního úřadu.
Průzkum je určen pouze majitelům nemovitostí na katastru obce Poříčí nad Sázavou. Zapojit se můžou vlastníci rodinných domů
i rekreačních objektů.

vlastní žádosti předložit také posudek energetického specialisty a na domě provést další
mikroopatření (např. zateplení půdy nebo střechy,
zateplení stropu sklepních prostor, dílčí zateplení konstrukcí domu – severní fasáda, oprava
fasády, dílčí výměna oken, výměna vstupních
a balkonových dveří apod.). Během jara plánuje

kraj žadatelům rozdělit celkem 51 milionů Kč.
Podle informací krajského úřadu bude navíc
v létě vyhlášena další výzva, kde bude možné
žádat také o dotaci na kondenzační plynové
kotle. Více informací naleznete na internetových
stránkách www.kr-stredocesky.cz nebo na webu
obce.

 Hřbitov bude díky úpravám hezčí
Pokud jste v posledních týdnech navštívili poříčský hřbitov na Rubši, všimli jste si možná
drobných úprav, které tam pracovníci obce od zimy provádějí. Největší proměnou prochází
prostor u bazénku s vodou a studnou. Starou plastovou nádrž a hadici vyvedenou přímo ze
země nahradila samočinná pumpa, přibyl kovaný věšák na konve a odpadkový koš. Celý
prostor byl také vydlážděn a stejně jako v dalších částech hřbitova, i zde je umístěna nová
lavička pro seniory s vyšším sedákem a opěrkami rukou pro pohodlnější vstávání.
Výraznou změnou je odstranění velkoobjemového kontejneru, který stál léta u márnice.
Místo něj stojí u vstupní brány klasický kontejner, který se vyváží pravidelně každých čtrnáct
dnů. V létě pracovníci obce obnoví nátěry na márnici a opraví střechu.
Na jaře jsme navíc od Ministerstva obrany ČR získali dotaci na obnovu památníku Rudoarmějců, který pochází z roku 1952. Projekt opravy, včetně kamenických a písmomalířských
prací, zpracoval akademický sochař a restaurátor pan Mgr. Daniel Talavera, který je mimo
jiné autorem restaurovaného památníku obětem válek u gymnázia v Benešově.

 Z čeho máme radost…
 Od Nového roku šetří obec dalších statisíce korun na provozu veřejného osvětlení, a to díky nově vyjednané dohodě
s provozovatelem, ﬁrmou ELTODO! Zatímco ještě v roce 2014 jsme za osvětlení ulic zaplatili 490 tis.Kč ročně, letos to bude
už jen 269 tis.Kč. Úspěšně tak pokračuje snaha o snižování provozních výdajů obce.
 Získali jsme dotaci přes 300 tis.Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na zpracování nového územního plánu.
 Od Ministerstva obrany jsme získali dotaci na obnovu památníku Rudoarmějcům na hřbitově. Obnova proběhne pravděpodobně v letních měsících.
 Úřad práce nám s platností od dubna do října prodloužil dotaci na zaměstnání úklidových pracovníků.
 Daří se spolupráci obce s ﬁrmami a podnikateli. O daru ve výši 2,5 mil.Kč od WRIGLEY píšeme v tomto čísle, 10 tis.Kč
na lednové cvičení hasičů na Homolce darovala společnost VHS Benešov s.r.o.; hasiče částkou 6 tis.Kč podpořila i ﬁrma
KEMPER s.r.o.; ﬁrma PRORATIO darovala na konci roku 2016 škole 25 tis.Kč. Manželé Černí darovali obci 10 tis.Kč, za které
jsme nakoupili nové lavičky na hřbitov. Všem velice děkujeme!
 V pátek 10. března jsme se připojili k akci Vlajka pro Tibet. Vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu jsme podpořili
myšlenku ochrany lidských práv.

 Pohádkové divadlo ve škole
Na základní škole v Poříčí jsou různé zájmové
kroužky; jeden z nich, dramatický, úspěšně
vede již několik let paní učitelka Hanka
Pášová. A že děti do „dramaťáku“ chodí
rády, jak od těch nejmenších až po vyšší
třídy, je vidět na školních představeních,
a také v obci, kde s úspěchem vystupují při
různých akcích pořádaných obecním úřadem.

Paní učitelka Pášová je také učitelkou ve IV. B,
kterou vede od první třídy, a vždy před Vánocemi uspořádá se svými žáky velice hezkou
besídku pro rodiče a další rodinné příslušníky.
Pokaždé je jiný program a jiné oblečení apod.
Naposledy byly děti převlečené za skřítky
a předvedly hezké pásmo plné básniček,
písniček, tanečků a dalších uměleckých

výstupů. Potlesk a uznání od všech přítomných
a často i dojatých babiček nebralo konce.
Nyní se už zase všichni žáci pilně učí. Od
všech rodičů či prarodičů patří velký dík paní
učitelce Hance Pášové. Těšíme se, čím nás
na besídce v letošním roce překvapí.
Bohumila Nádvorníková

 Pestré vzpomínky bulharského básníka na pobyt v Poříčí
Předem si přiznejme, že o bulharskou literaturu se v Čechách
nikdy neprojevoval přílišný zájem. K výjimkám nepatří ani Kiril
Christov, který v letech 1929 až 1938 působil jako lektor bulharského jazyka na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Napsal několik básnických sbírek a divadelních her, do češtiny
je přeložila jeho druhá manželka Noemi Molnárová. Na sklonku
dvacátých let minulého století strávil Christov dvoutýdenní
dovolenou v Poříčí nad Sázavou a své zážitky popsal v Národních
listech. I téměř po devadesáti letech od jejich vzniku nám zanechávají cenné svědectví o tehdejším životě v naší obci.
Kromě krás poříčské krajiny zaujala bulharského básníka hospoda,
nacházející se hned za mostem v dnešním Markově statku:
Je to nejlepší restaurace ve vsi. V přízemí, které lze nyní nazvat
podzemím, poněvadž ulice je znovu tak nasypaná, že chodník
se proměnil v hluboký příkop pro dešťové stoky, je umístěn
hostinec, řeznictví a uzenářství. Na dvoře kravín. V horním
patře na jedné straně biograf, na druhé straně pošta a byt.
Restaurační kuchyně je skvělá (dvakrát či třikrát v týdnu kuřata!), ceny slušné, hostinský hezký a příjemný typ dobráckého
Čecha. Zrovna před hostincem se pracuje na nové betonové
silnici k Benešovu a v poledne je celá řada stolů obsazena dělníky.
Jedí a pijí tak, jak si málokterý český básník může dovoliti.
Popisovaným hospodským byl zřejmě Karel Šnajberk, který měl
tehdy hostinec v pronájmu.
Básník Christov se rozhodl navštívit i biograf v patře, měli dávat
německý ﬁlm Královna světových lázní. I zde ho čekalo překvapení, začátek byl stanoven na půl devátou večer, ovšem nic se
nedělo. Když provozovatele na tuto nedochvilnost upozornil,
dostalo se mu vysvětlení, že se čeká, až budou všechna místa
obsazena, což se stalo o hodinu později. Ani pak nevycházel
z údivu, neboť úzké zákoutí za poslední řadou sedadel naplnilo
se jako krabička sardinek diváky k stání, kteří se pevně tiskli
na záda návštěvníků nejdráže zaplativších. Pokusíš-li se opřít
o svou židli, nejenže ruce a lokty se od ní neodtáhnou, ale uslyšíš také zavrčení některého nespokojence. Při zamilovaných
výlevech, zvláště při hubičkách, z mnoha stran sálu nejen muži,
ale i ženy reagují takovými poznámkami, že se ozývají výbuchy
smíchu. Takového divadla jsem už dlouho neviděl, od doby
prvního kina v Soﬁi.

zejména krásně modelovanými rty a moudrýma výraznýma
očima. Ani stopy po selskosti – jak my Bulhaři ji chápeme –
oné selskosti, která se nesetře, i když její nositel absolvoval
gymnázium či univerzitu.

Christov se samozřejmě věnoval i chování a vizáži poříčských
občanů. Ocenil, že ho všichni zdravili jako starého známého a
zvláště u dětí se podivoval nad jejich rysy, které nazval aristokratickými: Některé obličeje vzbuzují údiv svými jemnými tahy,

S těmito slovy pozapomenutého bulharského básníka lze zcela
souhlasit i dnes.

Kiril Christov (pro pořádek uveďme, že v dobovém tisku se jeho
křestní jméno psalo jako Kyrill a žil v letech 1875 - 1944) si ve
svých poříčských vzpomínkách postěžoval na ubytování. Podle
svých slov si pronajal dvě místnosti v nejjižnější chaloupce obce
u vstupu do konopišťského údolí a vadila mu paní domácí, která
neustále mluvila, těžko ji šlo zarazit a navíc jí musel zaplatit
dvojnásobek domluvené ceny. To však nezkalilo jeho celkový
dojem z dovolené, takže vyprávění zakončil velkou pochvalou:
V Poříčí je čarokrásný romantický svět a zdá se být hříchem
odtrhnout se od něho.

Aleš Presler

