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Od 14. února jsme na obecním úřadě ve spolupráci se Svazem ochránců přírody Sezimovo Ústí uspořádali výstavu Momentky z neživé přírody. Jedinečné ukázky nerostů z našeho kraje si za měsíc přišla
prohlédnout spousta milovníků přírody. Na snímku děti naší základní školy.

 Slovo úvodem

 Řidičům se blýská na lepší časy

Vážení a milí čtenáři,

Jaro je za dveřmi a s ním se obce, města i silničáři připravují na opravy místních komunikací. Největší letošní akcí bude již schválená oprava vozovky
v Benešovské ulici od železničního přejezdu na návsi směrem k Mrači,
o které jsme vás informovali v předchozích vydáních zpravodaje. V termínu
do 30. května zde položí ﬁrma BES s.r.o. nový, tichý asfalt a zároveň vybuduje zvýšený přechod pro chodce u hřbitova. Předpokládá se, že po
dobu cca dvou týdnů bude Benešovská ulice zcela uzavřena. O objízdných
trasách budete včas informováni.

Jaro je konečně tady s ním i čas na pořádný
úklid zahrady, dvorku nebo ulice. Rád bych
vás pozval k velkému jarnímu úklidu obce
v sobotu 6. dubna. Stejně jako v předchozích
letech i letos vyrazíme v 8 hodin z návsi.
V březnovém zpravodaji se mimo jiné dočtete o plánovaném navýšení autobusových
spojů od července. Na zařazení naší obce
do systému pražské integrované dopravy
jsme pracovali několik let, a mám proto
radost, že se letos konečně dočkáme. Návrh
nových jízdních řádů najdete již nyní
na webu obce. Více informací pak přineseme
již v příštím vydání zpravodaje. Věřím, že změnu
ocení každý, kdo občas jezdí autobusem!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

To ale nebude všechno – v únoru jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj
podali žádost o dotaci na opravu ulic Lipová, Sportovní (po křižovatku s ulicí
Protivínskou) a Na Place. Celkový rozpočet je přibližně 4 mil.Kč, z toho 70
procent by pokryla případná státní dotace. Pokud by naší žádosti vyhověno
nebylo, bude opravena pouze ulice Lipová. Kromě těchto velkých projektů
se připravují také každoroční opravy děr po zimě. Záplatování vozovek bude
probíhat průběžně od jara.
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 Voda letos doteče
do Sportovní
i Žižkovy ulice
Katastrofální sucho loňského roku zasáhlo
i obyvatele naší obce. Jenže zatímco ty, kteří
jsou již napojeni na obecní vodovod, klesající
hladina spodních vod trápit nemusí, obyvatelé části Sportovní a Žižkovy ulice byli až dosud odkázáni na občasné dešťové přeháňky
nebo dovážení drahé vody do studní. Situace
se změní v letošním roce.
V letních měsících prodlouží společnost VHS
Benešov s.r.o. vodovod z ulice K Zádušnímu
podvrtem pod Konopišťským potokem do
ulice Sportovní, a zároveň vybuduje vodovod
a tlakovou kanalizaci v ulici Žižkově. Celkový
rozpočet akce je cca 1,8 mil.Kč. O přesném
průběhu stavebních prací, včetně dopravních
omezení, budou obyvatelé těchto ulic včas
informováni.

 Stolní kalendář
v mobilu
Stolní kalendář s termíny svozů odpadu,
ale také kulturních a sportovních akcí,
se za tři roky stal nepostradatelným
pomocníkem téměř v každé poříčské
domácnosti. Abychom ještě více zlepšili vaši informovanost a usnadnili vám
orientaci v obecním dění, připravili jsme
pro vás jeho elektronickou verzi, kterou
si můžete zdarma stáhnout do svých
chytrých mobilních telefonů. Aplikace
se synchronizuje s vaším mobilním
kalendářem a telefon vás bude o všem
důležitém včas informovat formou upozornění. Kalendář můžete stahovat jednoduše na webu obce. Nevíte jak na to?
Kontaktujte pracovníky obecního úřadu
– rádi vám poradíme!

 Ukliďme Česko,
ukliďme Poříčí
Máte rádi pořádek a záleží vám na tom, abychom měli v obci hezky uklizeno? Pak se
k nám přidejte v sobotu 6. dubna! Již potřetí
se připojíme ke stovkám obcí a měst v České
republice a zorganizujeme jarní úklid Poříčí.
Oﬁciální sraz účastníků je v 8 hodin na návsi
u hasičské zbrojnice, kde od nás dostanete
pytle na odpad, rukavice a drobnou svačinku. Poté už je jen na vás, kterým směrem
se vydáte uklízet. Chodit ráno ke zbrojnici ale
není nutné – na úklid můžete vyrazit rovnou
z domova. Jen nám pak nezapomeňte zavolat
nebo napsat na číslo 724 375 244 (starosta
obce), kde jste nechali naplněné pytle s odpadky. V minulých letech nám s gruntováním
pomáhali například dobrovolní hasiči, místní
myslivecký spolek nebo členové jezdeckého
oddílu Poříčáci. Těšíme se na vás!

 Poříčská farnost zachraňuje kostely
Kdo na podzim minulého roku projížděl kolem kostela sv. Havla, nemohl si nevšimnout pilné činnosti na jeho střeše. Podařilo se dokončit
její rekonstrukci. Šindelová krytina, kterou památkáři vyžadovali, je drahá, a proto jsme museli opravu střechy rozložit do dvou etap. Loňská
etapa, včetně opravy krovu, stála 1.293.000 Kč. Získali jsme dotaci 797.000 Kč, farnost zaplatila 496.000 Kč. Prostředky jsme získali
z příjmů farnosti, od dárců a také díky příspěvku obce Poříčí ve výši 100 000 Kč v roce 2017.
Letos bychom rádi pokračovali v opravě fasády, věže, bočního schodiště a střechy márnice. Celkové náklady jsou asi 3 miliony korun.
Výhodou je, že opět můžeme dílo rozložit do několika etap, podle velikosti získaných prostředků. Opět žádáme o poskytnutí dotace z kraje.
Součástí žádosti je také příslib obce, že je ochotná participovat nějakou částkou na nákladech. Takový příslib pak získá žádosti významné
body ke schválení příslušnou komisí. Jsem rád, že nám pan starosta pro letošní rok přislíbil pomoc, i když Poříčí nedisponuje takovým
rozpočtem jako například Benešov, který letos přispívá částkou 1,5 milionu na opravu kostela sv. Anny nebo Bystřice, jejíž zastupitelé
každoročně přispívají na opravu kostela částkou 150 000 Kč.
Nemusím připomínat, že kostel sv. Havla je významnou památkou s přesahem daleko za hranice obce. Je dokonce reálná šance, že kostel
bude zapsán jako národní kulturní památka. Už teď lákají naše románské kostely do Poříčí návštěvníky. Dá se předpokládat, že opravený
kostel zájem veřejnosti ještě zvýší. To by mohlo zvýšit nejen prestiž obce, ale i ekonomický přínos pro občany Poříčí. Kostel sv. Havla
tedy není jen prostorem pro bohoslužby, ale má význam pro všechny obyvatele Poříčí.
Martin Janata, farář

 Z čeho máme radost...

y Od 14. února jsme na obecním úřadě hostili výstavu Momentky z neživé přírody zaměřenou na geologii.
Návštěvníci výstavy obdivovali několik desítek vzorků nerostů zejména ze středních Čech.
y V sobotu 9. března proběhlo slavnostní otevření rekonstruované sokolovny. Sokolům blahopřejeme
a těšíme se, že se do prvorepublikové budovy vrátí sokolský sport a zájmová činnost!
y V neděli 10. března jsme na budově obecního úřadu vyvěsili tibetskou vlajku, a připojili jsme se tak
k symbolické akci upozorňující na porušování lidských práv v mnoha zemích světa.
y V březnu jsme na Ministerstvo ﬁnancí podali žádost o dotaci na půdní vestavbu dvou nových učeben
v základní škole. Stavět budeme v letních měsících.
y Do 31. března bylo nutné uhradit místní poplatek za odpad. Zapomněli jste? Platit můžete osobně
na obecním úřadě nebo bankovním převodem.
y V sobotu 27. dubna si nenechte ujít každoroční Vítání ptačího zpěvu! Procházka s ornitology začíná
v 8 hodin v Potoční ulici u mostku k základní škole. Dozvíte se mnoho zajímavého o obyvatelích ptačí
říše a děti si odchycené ptáčky budou moci i pohladit!
y V úterý 30. dubna postaví naši dobrovolní hasiči na návsi májku a zapálí čarodějnici. Začátek tradiční
akce pro celou rodinu v 17:30 hodin. Jste srdečně zváni!
y Od 13. července bude Poříčí součástí pražské integrované dopravy. Těšit se můžete především na vyšší
počet autobusových spojů v obou směrech (Praha, Budějovická – Benešov). Více o nových jízdních
řádech již v příštím zpravodaji!

 Místní sdružení
si rozdělila peníze
Na svém prvním letošním zasedání v březnu
rozhodli zastupitelé o ﬁnančních darech pro
místní zájmová sdružení. Stejně jako v předchozích letech jsme s radostí podpořili činnost
sboru dobrovolných hasičů, FIT Klubu, svazu
zdravotně postižených, jezdeckého oddílu
Poříčáci a Automotoklubu Poříčí (všichni po
15 tis.Kč), dále Duhové kuličky, mysliveckého
spolku, cyklistického klubu a dalších. Nejvyšší
ﬁnanční podporu letos od obce získal fotbalový oddíl SK Posázavan, a to 105 tis.Kč na nákup
sportovního vybavení pro děti a mládež.

 Jarní úklid na zahradě? Nepalte. Volejte!
Opakování je matka moudrosti, a tak si vám i v tomto vydání
Poříčského zpravodaje dovolujeme nabídnout svoz zahradního odpadu zdarma přímo z vaší zahrady! Shrabali jste
listí? Ostříhali větve? Posbírali spadané ovoce? Místo sirek
vezměte do ruky telefon a zavolejte na obecní úřad (317 779
415): rádi vám v dohodnutém termínu na zahradu přistavíme
kontejner a odpad odvezeme. Vy si ušetříte práci a nám všem
se bude dýchat lépe!

 Po Homolce se proháněli biatlonisté
Autokrosová trať Homolka v Poříčí nad Sázavou byla v sobotu 16. února
dějištěm mimořádné sportovní události. Neproháněly se tam buginy,
jak bývá zvykem, ale biatlonisté! Organizátoři z BK Poříčí uspořádali
historicky první MS (místní soutěž) v biatlonu.
Dopředu bylo vyhlášeno, že se bude závodit za každého počasí. A vzhledem k tomu, že v sobotu šplhala teplota kolem poledne k patnácti
stupňům, viděli fanoušci možná poprvé v životě biatlon na blátě.
Motto celé akce navozoval i transparent nad střelnicí s nápisem „Na
sněhu to umí každý“. Závod byl od začátku pojímán v první řadě jako
recese a setkalo se to s velkým zájmem. Ať už ze strany účastníků,
kterých bylo 40, tak ze strany fanoušků. Těch dorazilo na Homolku
hodně přes 100.
Nejdříve se na trať vydaly ženy a desetičlenné startovní pole připravilo
divákům skvělou podívanou. V poledne šlo do akce hned 30 mužů. Na
rozbahněné autokrosové trati to všichni měli pořádně těžké. Odneslo
to pár běžek, bot, ale všichni dokončili.
Na trati byla i občerstvovací stanice, aby nedošlo k dehydrataci. Každý

z účastníků absolvoval střelbu vleže i vestoje. Střílelo se ze vzduchovky
na zavěšené plechovky od piva. Muži běželi jeden celý okruh po autokrosové trati a dva zkrácené, ženy pak tři zkrácené. Po individuálních
závodech ještě následovaly štafety.
K vidění byla řada retro kostýmů, starých běžek obalených bahnem, také
několik pádů, ale vše se obešlo bez zranění. Na tvářích všech startujících
se i po absolvování trasy objevoval úsměv.
„Akci jsme brali jako recesi pro pár nadšenců, ale účast hluboce předčila
naše očekávání. Všechno klaplo na jedničku a hned po závodě jsme měli
samé pozitivní ohlasy. Už teď můžeme slíbit, že za rok se na Homolce
bude biatlon konat znovu,“ řekl za organizátory z BK Poříčí Dan Starec.
Výsledky místní soutěže v biatlonu
Muži: 1. Jan Cháb, 2. Michal Řezníček, 3. Josef Kaška.
Ženy: 1. Andrea Růžičková, 2. Denisa Novotná, 3. Ivana Votýpková.
Text: Jan Krůta, Fotograﬁe: Jana Majerová

 Ženský sokolský sport slaví 100 let
Před sto lety, 18. března 1919, byl založen ženský odbor Sokola Poříčí n.S., patnáct let po vzniku jednoty, kdy cvičili jen muži.
V prvních letech fungování tělovýchovného spolku Sokol v Čechách bylo členství ryze mužskou záležitostí. Dr. Miroslav Tyrš, spoluzakladatel
Sokola, založil v r. 1869 „Tělovýchovný spolek paní a dívek pražských“. Rozvoj v tělovýchovných jednotách nastal až po první světové válce.
Zakladatelkou a propagátorkou ženského cvičení v Poříčí byla Vilma Žáčková – Šachová, která již před tím cvičila společně s muži, kde
její bratr byl cvičitelem. A tak se stala první náčelnicí a cvičitelkou deseti žen. Ona sama cvičila společně s jinými na VII. všesokolském
sletu v Praze v r. 1920. V Podblanické župě byla náčelnicí v letech 1931 až 1948. Ještě v pozdním věku nechyběla na žádné akci konané
tělovýchovnou jednotou a předávala zkušenosti mladším.
Další významnou cvičitelkou a náčelnicí byla po 30 let Marie Pilátová. Vedla nácviky jak na slety, tak na spartakiády a na různé akademie.
Byla všestranně činná a poříčskou jednotu reprezentovala jak v okresních, tak i krajských soutěžích ve stolním tenise a volejbale. Vedla
dětské letní a zimní tábory na Smržovce, hrála v ochotnickém divadle a spoluorganizovala slavné sokolské bály a Šibřinky. Kromě toho
byla dlouholetou členkou výboru a několik let i starostkou. Byla a je stále vzorem pro nynější cvičitelky, které pokračují jak v tělovýchovné
činnosti ve FIT KLUBU, tak i v různých akcích v obci, které se těší velké oblibě, např. Neckiáda na Sázavě, nebo strašidelná Homolka.
Zásluhu na tom mají především Jaroslava Chábová, Renata Novotná, Jitka Kurzová a Eva Dřízhalová. Do dalších sportovních akcí přejeme
všem mnoho zdaru.
B. Nádvorníková

 Oprava Žižkova
památníku

Foto: Poříčské dorostenky pod vedením Vilmy Žáčkové (vpravo) na snímku z roku 1925.
(archiv paní Nádvorníkové)

V noci z 19. na 20. května 1420 se u Poříčí
střetla vojska Jana Žižky z Trocnova s královskými oddíly. Na paměť husitského vítězství
stojí naproti řeznictví u železničního přejezdu
kamenný památník, léta zastíněný přerůstajícími keři. Po opravě památníků obětem
obou světových válek v předchozích letech
jsme se letos rozhodli renovovat i tuto obecní pamětihodnost. V průběhu měsíce dubna
pracovníci obce vyspraví kamennou zídku
a vymění plůtek. V květnu pak akademický
restaurátor Mgr. Daniel Talavera provede
očištění a konzervaci kamene, pozlacení
písma a renovuje a vrátí původní litý znak
s kalichem. Místo pak osázíme květinami
a doplníme informační ceduli.

 Škola a žákovský parlament
Žákovský parlament při základní škole funguje již několik let.
Scházíme se pravidelně jednou týdně, probíráme novinky
ze tříd, plánujeme další činnost, hodnotíme, co se povedlo,
co je třeba zlepšit, kde můžeme být nápomocni. Jsme v kontaktu s vedením obce, úzce spolupracujeme se školní družinou.
A kde se s námi můžete setkat vy osobně? Například ve stáncích
na adventních trzích, kde vám prodáme výrobky školních dětí.
Naše činnost je velmi pestrá. V letošním školním roce jsme
vyhlásili dvě soutěže. Byla to výtvarná soutěž ve spolupráci
se školní družinou na téma Mezinárodní den zvířat, do které
přineslo svůj výtvor 65 dětí. Volba byla anonymní, kdy každý
žák měl jeden hlas v každé kategorii. Parlamenťáci hlasovali
samostatně a ve všech šesti kategoriích se shodli s hlasováním
žáků. Druhá soutěž byla fotograﬁcká na téma Vánoce s mým
zvířecím kamarádem. Fotograﬁi zaslalo 10 žáků. Jak to bývá,
vítězem může být pouze jeden, i když byli odměněni všichni
soutěžící. Mnozí využili naši Valentýnskou poštu. Letos jsme
předali 65 přání.

Počátkem března se uskutečnila ve školní družině diskotéka
v maskách. Program připraví paní vychovatelky, my parlamenťáci zajistíme hudbu, jsme na stanovištích při soutěžích,
pomáháme s hrami při tanci, předáváme odměny.
S pomocí učitelů tělesné výchovy pořádáme i několik sportovních akcí. V dubnu se uskuteční Florbal 2019 – turnaj žáků
druhého stupně školy. Novinkou budou atletické závody.
První letošní turnaj – Vybíjená 2019 se konal ve středu 6. března.
Tato akce je určená pro žáky 4.a 5.ročníků, vítězi letošního turnaje
jsou žáci 5.B. Krásným gestem bylo, když se o výhru podělili
s třídou 2.B, která jim po celou dobu hlasitě fandila. Možná by
si zasloužili navrhnout na Cenu fair play, kterou vyhlašujeme
již několikátým rokem.
Jaroslava Škvorová, koordinátorka ŽP

