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Druhý květnový týden vyrazily děti z naší základní školy na vzdělávací a poznávací zájezd
do Anglie. Kromě mnoha jiných památek a zajímavostí navštívily také slavný Stonehenge.

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Letos si připomínáme 75 let od jednoho
z nejtemnějších období českých dějin
– heydrichiády. A ačkoliv by se mohlo
zdát, že jsou týdny a měsíce následující
po úspěšném atentátu na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha
zmapovány detailně, stále se objevují
nové a dosud neznámé skutečnosti, které
nás překvapují a připomínají nám, v jak
klidné době dnes žijeme (ač si to mnohdy
sami nepřipouštíme). A právě se dvěma takovými silnými příběhy vážícími se
k naší obci se díky badatelské práci pana
Aleše Preslera seznámíte v tomto vydání
Poříčského zpravodaje.
Příjemné jaro vám všem!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 Městská policie ochrání ty nejslabší
Známe to asi všichni: dopravit dítě do základní nebo mateřské školy bývá často
o zdraví; řidiči parkují všude, couvají do protisměru, nerespektují příkazové
značky a dětem s maminkami mnohdy nezbývá než mezi všudypřítomnými
vozy kličkovat. Podobné je to i na některých jiných místech v obci, a to nejenom
ráno. Libovolný počet dopravních značek na mnohdy bezohledné řidiče neplatí,
a jedinou možností je tak dodržování předpisů důsledně vymáhat. Nejenom
s tím nám nově pomůže benešovská městská policie.
Vozy městských strážníků vídáte v našich ulicích od poloviny května. A jaké
úkoly bude u nás policie plnit? Úkolem strážníků bude především chránit ty
nejzranitelnější – chodce, cyklisty, děti, seniory. Po předchozí dohodě s městem
se strážníci můžou podílet také na zajištění bezpečnosti na významných akcích,
například při autokrosu nebo fotbalových utkáních, ale přispějí také k ochraně
majetku (hlídky v obci i v chatových osadách).
Dohoda s městem Benešov je výjimečná, žádná jiná obec na našem okrese
se nemůže pochlubit spoluprací na takové úrovni. Zastupitelstvu města Benešov
i městské policii děkujeme. Věříme, že činnost městské policie přispěje k větší
bezpečnosti a ochraně těch, kteří to nejvíce potřebují!
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 Na koních bezpečněji
Členové jezdeckého klubu Poříčáci se dne
8.4.2017 zúčastnili akce „Ukliďme Česko“
v parádních reﬂexních bundách, které našemu sdružení zakoupila obec Poříčí nad
Sázavou. Tímto bychom moc rádi poděkovali zastupitelstvu obce za sponzorský dar
a podporu našeho spolku, moc si podpory
ceníme. Bundy využijeme především při
našich pravidelných projížďkách na koních
po obci i okolní krajině.
Dále bychom za celý spolek Poříčáci rádi
poděkovali všem občanům, kteří nám nosí
pro koníky tvrdé pečivo. Jsme za to moc
rádi a děkujeme.
Andrea Růžičková

 Školní děti se učí
pravidlům silničního
provozu
Ve čtvrtek 20. dubna jsme se zúčastnili projektového dne Já chodec, já cyklista. My,
žáci 9. třídy, jsme vypomáhali na stanovištích. Tento den byl určen pro žáky 4. - 8. třídy.
Začínal ráno v osm hodin, kdy se žáci rozdělili do skupin a dostali kartičku, kde měli
napsáno, kdy mají být na kterém stanovišti. Byla různá stanoviště - například jízda
zručnosti, poznávání dopravních značek,
zdravověda, popis kola, bezpečná chůze po
obci. Za výkony na každém stanovišti mohla
skupina získat až 10 bodů. Na konci projektového dne se každému družstvu sečetly
body a vyhlásili se vítězové. Projektový den
se vydařil. Nejlepší žáci reprezentovali naši
školu 27. dubna na okresním kole Dopravní
soutěže v Bystřici a byli úspěšní. Družstvo
mladších žáků zvítězilo a postupuje do krajského kola, starší žáci obsadili třetí místo.
Žáci 9.třídy

 FIT Klub informuje o činnosti
V měsíci květnu 2017 ukončujeme cvičební
rok, který byl od října 2016 do května 2017.
Cvičební hodiny byly v pondělí pro děti a ve
středu pro dospělé. Využívali jsme prostory
Základní školy Poříčí nad Sázavou, kde se
nám pěkně cvičilo, za což vedení školy moc
děkujeme.

průvod. Obě akce se vydařily a zase se budou
opakovat.
V pondělí 15. května jsme absolvovali závěrečný turistický výlet s dětmi do Konopiště,
čeká nás ještě Neckiáda (9. července 2017)
a na podzim opět Lampionový průvod
(6. listopadu). Srdečně Vás zveme.

Dále jsme uspořádali veselé akce, jako je
Neckiáda na řece Sázavě a Lampionový

Renata Novotná

 Zájem o kompostéry předčil očekávání
V průběhu března a dubna jsme formou ankety zjišťovali váš zájem o zahradní
kompostéry. Celkem se do projektu přihlásilo 227 majitelů nemovitostí (rodinných
domů i rekreačních chat). Největší zájem byl o kompostéry o objemu 2000 litrů
a 800 litrů. Výsledky ankety nyní použijeme při zpracování žádosti o dotaci
na Státní fond životního prostředí. V případě, že bude naše žádost vybrána,
budeme kompostéry pořizovat ještě v letošním roce. Pokud by SFŽP naší
žádosti nevyhověl, budeme o nákup kompostérů usilovat z vlastních prostředků,
ale postupně. O stavu projektu vás budeme informovat v dalších zpravodajích
a na internetových stránkách obce.

 Do školky se slétly čarodějnice
Ve čtvrtek 27.4. 2017 se všechny děti a paní
učitelky z mateřské školy proměnily v čarodějnice, ježibaby, kouzelníky a mágy a společně
si užily tradiční slet.
Děti ze třídy Motýlků zvládly skolit medvěda,
treﬁt kbelík koštětem, dofoukat pavouka až
na pavučinu a nosit mouchu na špachtlích.
Nebojte se, moucha byla plastová a medvěd
namalovaný - žádné zvířátko netrpělo. K dispozici byla i překážková dráha, kde se děti „praly“
hlavně se svými čarodějnickými klobouky.

Tradičním rituálem byla i návštěva základní
školy, kde se děti z celé školky předvedly
svým starším sourozencům a kamarádům.
Čarodějnický rej vyvrcholil tancováním pod
taktovkou Šmoulů.
Den plný čarovné zábavy si všichni užili. Škoda
jen, že nám nepřálo počasí a nemohli jsme si
užít rejdění na zahradě.
Lenka Nováková a Věra Pokorná

 Malí zdravotníci
zachrání i lidský život

 Děti oslaví svůj svátek
na Homolce

Zdravotnický kroužek funguje na naší škole
pátým rokem. Děti se seznamují se zásadami
první pomoci, zkouší ošetřit různá zranění improvizovaným i standartním materiálem, učí
se transportovat a resuscitovat zraněného.
Každým rokem se v květnu koná celostátní soutěž Hlídek mladých zdravotníků 1. a 2. stupně
pořádaná Červeným křížem, které se také vždy
účastníme.

V sobotu 3. června pořádají Duhová kulička,
dobrovolní hasiči a jezdecký oddíl Poříčáci
dětský den na Homolce. Děti se jako každý rok můžou těšit na celou řadu soutěží
o ceny, projížďky na motorovém člunu, na
koních nebo střelbu z paintballové pistole.
Dětský den začíná ve 14 hodin.

 Talentová soutěž zná
své vítěze
Dne 28. dubna 2017 se uskutečnila ve škole dovednostní soutěž pro žáky 1. stupně
Talent 2017. Malířské, hudební, taneční či kouzelnické dovednosti předvedlo 26 jednotlivců
v šestnácti vystoupeních.

Proto jsme letos velmi uvítali, když pro nás
Červený kříž připravil v dubnu ještě soutěž
nanečisto. Konala se v neděli 23.4.2017
již od rána v ZŠ Slivenec na Praze 5. Akce
byla velmi dobře zorganizována, děti se ani
chvilku nenudily. Ošetřovaly profesionálně
nalíčená zranění a vždy se ihned dozvěděly,
co udělaly špatně, proč a jak měly zranění
ošetřit jinak a hlavně byly pochváleny za to,
co udělaly správně. K pohodové atmosféře přispívali i tři pejsci – vlčáci, vycvičeni
pro Červený kříž, kteří se nechali od dětí
stále ochotně hladit, dostatek jídla i pitný
režim. Pro někoho byla velkým zážitkem
i cesta dopravními prostředky, hlavně vlakem
a tramvají, kde se několik dětí učilo poprvé
si tisknout jízdenku. Hlavně si ale děti přivezly zkušenosti, které se jim budou v životě
hodit, i když by ovšem bylo nejlepší, aby je
nemusely nikdy použít.
Šárka Fremutová, Petra Zemanová

Desetičlenná porota složená z „parlamenťaků“
a dvou hostů neměla jednoduchý úkol. Vítězem s největším počtem získaných bodů se
stala čtveřice dívek ze 3.A se svým tanečním
vystoupením. Akci pořádal žákovský parlament
ve spolupráci s vychovatelkami školní družiny.
Jaroslava Škvorová

V neděli 30. dubna postavili naši hasiči
na návsi májku. A protože letos ji přes noc
i poctivě hlídali, vydržela!

 Množství vytříděného odpadu roste
Od loňského září mají všechny poříčské domácnosti možnost využívat domácích
popelnic na plasty a papír. A jaké jsou po více než půl roce výsledky nového systému nakládání s odpady? Nad očekávání dobré! Tak například, zatímco v lednu
2016 jsme v obci vytřídili 2,17 tuny papíru, letos v lednu už to bylo 3,5 tuny!
V březnu 2016 odvezli popeláři z Poříčí 1,85 tuny plastu, v březnu 2017 už to ale
bylo 2,72 tuny této cenné suroviny. Skvěle vyznívá také srovnání odvezeného
netříděného komunálního odpadu. Posuďte sami: v lednu 2016 jsme společně
do černých popelnic vyhodili 31,58 tun odpadků. V lednu 2017 už to bylo jenom
20,24 tuny směsného odpadu, který končí na skládce! Obdobné je srovnání i za
ostatní měsíce, ale ta hlavní sezona – léto – nás teprve čeká. Příroda se raduje…
a vám všem patří poděkování, že vám na ní záleží!

 Z čeho máme radost
 Poříčí má poprvé v historii více než třináct set obyvatel (přesněji 1306).
 V květnu začíná největší investiční akce posledních let – stavba vodovodu a kanalizace v ulici
Pod Lutovem.
 V druhé polovině letošního roku se obyvatelé ulice K Zádušnímu dočkají nové silnice. Kompletní
oprava by měla začít v září.
 Během dubna si průkazky SENIOR TAXI vyzvedlo na 40 seniorů a držitelů ZTP. Děkujeme za váš zájem
o tuto službu!
 V sobotu 13. května se jel na Homolce již 10. ročník závodu horských kol Bike Trans Poříčí, aneb
o pravý Žižkův kalich. Zúčastnilo se téměř 120 závodníků z celé republiky.

 Neznámé poříčské oběti heydrichiády
Před pětasedmdesáti lety byl v Praze proveden atentát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha. Stalo
se tak 27. května a ihned ten den večer
došlo k vyhlášení výjimečného stavu,
jehož druhý článek obsahoval smrtelnou výhrůžku: Kdo osoby, které měly
účast na spáchání atentátu, přechovává
nebo jim poskytuje pomoc, anebo, maje
vědomost o jejich osobě, nebo o jejich
pobytu, neučiní žádné oznámení, bude
zastřelen se svou rodinou. Téměř okamžitě
začaly zasedat stanné soudy, u nichž neměl
obviněný právo na obhajobu, neprobíhalo
žádné vyšetřování a soudci měli jen dvě
možnosti – odsoudit k smrti, anebo osvobodit. V drtivé většině případů se přiklonili
k první možnosti a poprava zastřelením se
konala pár hodin po vynesení rozsudku,
odsouzený neměl právo na odvolání ani
možnost zažádat o milost. Jeden z nejtragičtějších úseků našich novodobých dějin
se dnes nazývá heydrichiádou.
V zápisech poříčské kroniky z roku 1942 není
o atentátu na protektora ani zmínka. Kromě
jiného se v ní píše, že k živelním pohromám
nedošlo, pan Josef Bukovský naměřil 418 mm
ročních srážek, obec v rámci kraje patřila
k těm nejlépe ﬁnančně zajištěným, patřily
jí obecní lesy, pozemky, louky, kamenné
i písečné lomy a dva činžovní domy. Ovšem
jedna poznámka se z poklidného a věcného tónu vymykala. Cituji doslova: Farnímu
úřadu v Poříčí bylo oznámeno, že byl v Praze
zastřelen František Lecjaký, soukromý
úředník, stár 58 roků, dne 20. června 1942
o 18 hod 45 min (oznámení zaslalo policejní
ředitelství v Praze). František Lecjaký neměl
domovskou příslušnost ve zdejší obci, ale
po mnoho let jezdíval se svojí rodinou v létě
do naší obce.

byl odsouzen k trestu smrti zastřelením,
k jeho provedení došlo ten samý den večer
na kobyliském popravišti v Praze. Jméno
Josefa Lecjakého je uvedeno na tamním
pomníku mezi 535 oběťmi heydrichiády,
která trvala od 27. května do 3. července
1942, kdy došlo ke zrušení výjimečného
stavu. Dobový tisk každodenně otiskoval
seznamy popravených, například Lidové
noviny ve svém vydání ze dne 22. června
1942 zveřejnily jméno Josefa Lecjakého,
technického úředníka, bytem v Poříčí nad
Sázavou. Jeho vina spočívala v tom, že
obstarával falešné doklady „nepřátelským
osobám“.

Tehdejší kronikář Bedřich Vlček, povoláním
učitel na měšťanské škole v Poříčí, se však
zmýlil nejenom ve jméně. Pan Lecjaký se
nejmenoval František, ale Josef, v obci sice
neměl domovské právo, ale trvalé bydliště
ano, v té době se tyto dvě kategorie rozlišovaly. Také je nejasný pojem soukromý
úředník, když u stanného soudu ho označili
za úředníka technického.

Druhou obětí heydrichiády, spojenou
s Poříčím, je Josef Steindler, který se in
memoriam stal v roce 2005 čestným občanem Benešova. Narodil se v roce 1891 do
početné (měl dvanáct sourozenců) židovské rodiny, která na Benešovsku vlastnila
značný majetek, např. statek o rozloze dvě
stě hektarů, lihovar, cihelnu či mlékárnu.
Vystudoval benešovské gymnázium, kde
mezi jeho spolužáky patřili i spisovatelé Vladislav Vančura a Karel Nový, pak pokračoval
na hospodářské škole v Chrudimi. Během
první světové války se ocitl na balkánském
bojišti, odkud ho otec vyreklamoval kvůli
řízení rodinných podniků.

O samotném Josefu Lecjakém se mi podařilo zjistit jen málo. Narodil se 19. března
1884 v Chrudimi, jeho manželka se jmenovala Anna, rozená Krausová. Rozsudkem
stanného soudu ze dne 20. června 1942

Josef Steindler se kromě podnikání věnoval
i společenskému a politickému životu. Byl
členem Sokola, hasičského sboru, předsedou Svazu obcí a také předsedou Československo-jihoslovanské ligy, za což obdržel

od jugoslávského krále Alexandra I. Řád
bílého orla. Největší pozornost však věnoval svému rodišti, v letech 1926-1937
zastával funkci benešovského starosty,
v níž se zasloužil mimo jiné o stavbu průmyslové školy v Husově ulici, chirurgického
pavilonu a kasáren v Dukelské ulici
atp. Po obsazení českých zemí Němci
a vzniku protektorátu v roce 1939 se Steindler kvůli svému židovskému původu stal
náhle nežádoucím a oﬁciálními místy mu
byla nabídnuta emigrace, což ovšem zároveň znamenalo ztrátu čtvrtiny majetku.
Steindler se rozhodl zůstat, jeho manželka
totiž pocházela z ryze české rodiny a žili tak
v tzv. smíšeném manželství, což ho podle
tehdy platných zákonů mělo ochránit před
deportací do ghetta či koncentračního tábora. Stejná nařízení však stanovila, že ﬁrmy
Židů spadaly pod nucenou správu a nesměli
působit v jiných profesích, než manuálních.
A právě na tomto základě začíná životní
tragédie někdejšího prvního muže Benešovska. Došlo k vystěhování celé rodiny do
Poříčí nad Sázavou, kde pracoval jako kočí
a noční hlídač, jeho manželka Anna získala
zaměstnání ve Šnajberkově zahradnictví.
V tomto nelehkém období jim hodně jim
pomáhal poříčský farář Václav Tichý.
Poslední dějství se odehrálo 27. června
1942, v posledních dozvucích heydrichiády.
Tehdy časně ráno přijelo do Poříčí
gestapo, Josefa Steindlera zatklo a převezlo před stanný soud v Táboře. Současně ten samý den došlo k zatčení
dalších významných benešovských osobností (mj. ředitele gymnázia J. Farku,
ředitele nemocnice V. Otavu, ředitele
nemocenské pojišťovny A. Fuksu). Soud
v Táboře všem vyměřil trest smrti zastřelením, rozsudek byl vykonán 1. července.
Poprava měla hlavně zastrašit benešovské
obyvatelstvo. Manželka Anna Steindlerová
s dětmi válku přežily, nicméně po roce 1948
se dočkaly dalších ústrků. To by však bylo
na zcela jiné vyprávění…
Josef Lecjaký i Josef Steindler patří z hlediska
obce Poříčí téměř k neznámým obětem
heydrichiády. Možná ještě žijí pamětníci
anebo jejich potomci, kteří by nám pomohli
určit konkrétní místo pobytu J. Lecjakého
a J. Steindlera v obci a doplnit tak jejich
životopis. Uvítáme každou, byť i nepatrnou
informaci.
Aleš Presler

