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Poslední červencový víkend patřil na poříčské Homolce nejlepším autokrosovým jezdcům
z celé Evropy. Do Poříčí se sjelo bezmála 150 závodníků z Čech, Německa, Lotyšska,
Slovenska a dalších zemí. Místní automotoklub opět dokázal, že umí pořádat závody
špičkové mezinárodní úrovně!

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Léto se překlenulo do své druhé poloviny,
a zatímco mnozí z nás si užívají letních
dovolených, zemědělci prožívají nejnáročnější období roku. Žně jsou v plném proudu
a kombajny, traktory a další zemědělské
stroje se téměř nezastaví, stejně jako
lidé, kteří je obsluhují. Dovolte mi, abych
zaměstnancům místního zemědělského
podniku AGRO Poříčí na tomto místě za
jejich náročnou práci poděkoval. A těším
se, že úspěšné zakončení sklizně všichni
společně oslavíme v sobotu 12. září na
tradičních dožínkách!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 Z dotace postavíme hřiště pro nejmenší
Až se děti 1. září vrátí do naší mateřské školky, čeká na ně velké
překvapení: nové venkovní hřiště z akátového dřeva se spoustou
herních prvků. Obratnost si děti zvýší například na kladině na pružinách, lamelovém mostku, lanové dráze nebo na speciální balanční
desce. Chybět ale nebudou ani houpadla, chůdy nebo duté prolézací
klády. V horkých měsících se děti zchladí u mlžítek nebo ve stínu
akátové venkovní učebny. Hřiště se zároveň rozšíří ze zahrady i pod
mateřskou školku do dosud nevyužívané části areálu. Tam vznikne
mimo jiné pískoviště, lanová cesta nebo prolézací herní sestava.
A to nejlepší na konec - na stavbu za celkem 1,2 mil.Kč se nám
podařilo získat dotaci 950 tis.Kč z Fondu obnovy venkova
Středočeského kraje!
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 Tři otázky pro… Ondřeje Kapasného, nového poříčského faráře
Pane faráři, můžete se našim čtenářům stručně představit?
Narodil jsem se sice v Jihlavě, ale vyrůstal jsem v Praze
Modřanech u cukrovaru, dokud jej nezrušili. V Modřanech jsem
žil do doby, než jsem odešel studovat na kněze v roce 2011. Před
tím jsem vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou
v Praze. Studoval jsem obor Zpracování ropy a výroba paliv.
Studia na kněze jsem absolvoval nejdříve rok v Olomouci,
pak tři roky v Praze a studia jsem dokončil třemi lety v Římě.
Dokonce jsem dvakrát asistoval jako ministrant Svatému Otci.
Po dokončení studia teologie jsem byl vysvěcen na jáhna a působil
jsem v Kralupech nad Vltavou, po roce jsem byl vysvěcen na
kněze a působil jsem v Praze na Smíchově, další rok mě poslali
k vám. Mám dva bratry a dvě sestry. Já jsem ze sourozenců
druhý v pořadí, ale největší vzrůstem. Sestry jsou nejmladší.
První sestra má v této době měsíční miminko.
Jaké byly vaše první týdny v Poříčí nad Sázavou?
Byl jsem farníky i zástupci obce vřele přivítán, takže jsem se cítil
od počátku dobře. Avšak postupně začaly přicházet úkoly, takže
také to nebylo vždy jednoduché. Protože začínám třetí rok služby
a je to mé třetí místo, ještě nemám plně zařízený byt, takže byly
i nějaké překážky k absolutní pohodě, ale spokojený tady jsem
velice. Postupně se seznamuji se službou faráře.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Zatím nemám plány vlastní. Podle rad mnohých kněží i pana
kardinála Duky bych neměl toho moc měnit aspoň jeden rok
v chodu farnosti. Zatím budu pokračovat v úkolech, které už
nemohl dokončit pan farář Martin Janata. Až se po pár měsících
pořádně rozkoukám, budu schopen i sám plánovat. Rád budu
žehnat obci Poříčí i dalším obcím v mé nové farnosti při různých
příležitostech.

 Chodník v Potoční ulici zklidní dopravu
Přes 250 metrů dlouhý a 1,5 metru široký chodník pro pěší vznikne ještě letos v Potoční ulici od bytovek kolem školy až ke křižovatce
s krajskou silnicí v ulici Benešovská. V průběhu školního roku patří tato ulice mezi nejfrekventovanější; děti i jejich rodiče se zde
každé ráno vyhýbají desítkám automobilů dovážejících děti ze širokého okolí, a často zde dochází k nebezpečným situacím. Projekt
chodníku se připravoval řadu let, a to mimo jiné i ve spolupráci s dopravní policií, správcem Konopišťského potoka a Městským
úřadem v Benešově. Stavba bude stát 1,6 mil.Kč včetně DPH a na základě výběrového řízení ji provede bystřická stavební ﬁrma
Petr Šach stavební s.r.o. Stavba bude dokončena v podzimních měsících letošního roku.

 Z čeho máme radost...
y Na jaře letošního roku jsme Generálnímu ředitelství hasičského záchranného sboru podali žádost o dotaci na nový
dopravní automobil pro hasiče. V případě, že s žádostí uspějeme, bude automobil sloužit např. pro rychlé zásahy
u spadlých stromů nebo k dopravě našich spoluobčanů v době povodní nebo jiných krizových situací (během
pandemií k dopravě nemocných k lékaři, k rozvozu ochranných pomůcek atd.)
y Středočeský krajský úřad vyhověl naší žádosti a přiznal nám dotaci ve výši přes 110 tis.Kč na zmírnění následků
kůrovcové kalamity.
y V parčíku na návsi jsou od května 2 nové pingpongové stoly. Stolní tenis si v obci můžete kdykoliv zahrát také
v zahradě obecního úřadu.
y Obec Mrač nám letos přispěla na rekonstrukci WC ve škole, pořízení projektové dokumentace na budoucí nástavbu
učeben a nové dětské hřiště ve školce částkou přes 335 tis.Kč. Děkujeme!
y Zaměstnanci obecního úřadu zrenovovali autobusovou zastávku ve směru na Prahu. Přístřešek má novou střechu
i kompletní nátěry.

 Milionová dotace na opravu silnic
Skvělá zpráva pro obyvatele ulic Lipová, Na Place a Sportovní přišla v červnu
z Ministerstva pro místní rozvoj: ministerstvo vyhovělo naší žádosti a přiznalo
nám dotaci cca 3,5 mil.Kč (tj. 70 procent celkových nákladů) na jejich kompletní
opravu. Obnova komunikací v těchto ulicích by měla proběhnout v jarních a letních
měsících příštího roku poté, co ČEZ Distribuce a.s. dokončí plánovanou rekonstrukci
elektrického vedení. O přípravě akce vás budeme dále informovat!

 Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme
Ačkoliv počet obyvatel obce stále roste, odpadu ubývá. Od roku 2016 se nám společně
podařilo snížit roční produkci netříděného komunálního odpadu o více než 85 tun.
Zatímco před čtyřmi lety jsme do černých popelnic vyhodili 363 tun směsného odpadu,
vloni už to bylo jen 278 tun! Hlavní podíl na těchto dobrých výsledcích má domácí
třídění, které jsme zaváděli jako jedna z prvních obcí již v roce 2015. Modrou a žlutou
popelnici už má dnes každá poříčská domácnost, stejně jako domácí kompostér
na trávu a odpad z kuchyně. Naopak velké kontejnery na papír a plast z veřejných
prostranství postupně mizí; až příliš často v nich končil netříděný odpad, stavební
sutě, a především odpad od některých podnikatelů ze širokého okolí. S tím souvisí
i další opatření, které v obci od loňského roku dobře funguje – kontejnerová stání
jsou nepřetržitě monitorována kamerovým systémem a hříšníci, kteří u popelnic
i jinde zakládají černé skládky, jsou ihned předáváni odboru životního prostředí. Ten již
od loňského roku udělil mnohatisícové pokuty. Zkrátka, dělat nepořádek se nevyplácí!

 Koronavirus v číslech
V březnu vypukla koronavirová pandemie, která téměř na tři měsíce ochromila
život v celé zemi. Do boje s pandemií se
v naší malé obci zapojilo více než 20 členů místního hasičského sboru, 33 dobrovolníků, kteří pomáhali s každodenním
roznosem obědů a nákupů pro seniory
nebo dezinfekcí a v neposlední řadě také
17 žen a dívek, které během několika dní
obětavě ušily více než 600 látkových roušek pro všechny obyvatele obce. Celkem
bylo do domácností rozneseno na 300 litrů
dezinfekce. Od prvních dní mimořádných
opatření až do konce května jsme seniorům dovezli 560 obědů. Celkové přímé
náklady, které nám s pandemií vznikly,
dosáhly částky přes 310 000 Kč. V ní
jsou zahrnuty například nákupy dezinfekcí, pravidelné informování obyvatel
formou SMS a další. Naopak téměř
90 tis.Kč obci na boj s pandemií solidárně
darovali místní občané, soukromé ﬁrmy
i některá místní zájmová sdružení (hasiči,
myslivci a cyklisté).
Horší dopad na obecní rozpočet budou
mít necitlivá vládní opatření, která obce
a města připraví odhadem až o 20 procent

letošních příjmů. V případě naší obce to v
roce 2020 může znamenat pokles příjmů
až o 4 mil. Kč. Vzhledem k velké ﬁnanční
rezervě, kterou se nám podařilo vytvořit v předchozích letech, a dále proto, že
rozpočet na letošní rok schválilo zastupitelstvo již v prosinci 2019 s tehdy plánovaným přebytkem téměř 4 mil. Kč (jako
bychom to tušili!), nejsou zásadní investice v obci ohroženy. Jedinou prozatím
odloženou akcí je stavba nové pěší lávky
přes Konopišťský potok v Bálkovické ulici
a dále drobnější investice (např. rozšíření
kamerového systému, výsadba okrasné
zeleně, nákup vánočního osvětlení nebo
pořízení nového traktůrku na sekání trávy). Naopak příprava stavby chodníku
v Potoční ulici pokračuje dále, stejně
jako rekonstrukce sociálního zázemí
v základní škole nebo rekonstrukce kanalizačních čerpacích stanic v Bálkovické
a V Koutech. Stejně tak se občané nemusí obávat o základní služby, které obecní
úřad poskytuje, zejména SENIOR TAXI
nebo zavážení kontejnerů na zahradní
odpad. O jejich omezování se v žádném
případě neuvažuje!

 Ve škole se přes léto
renovuje
Ani o letních prázdninách neutichl ve
škole čilý ruch, jen děti a učitele vystřídali od července řemeslníci. V budově
základní školy probíhala od začátku
července rekonstrukce sociálního zařízení
– výměny se dočkaly všechny toalety,
pisoáry, umyvadla i vnitřní rozvody
vody, odpadů i dlážděné obklady. Práce
probíhaly jak v přízemí, tak v prvním patře
a skončily v první polovině srpna. Na
začátku letních prázdnin byly také nově
vymalovány některé učebny.
To ale není vše. V současné době je
dokončována projektová dokumentace na
nutnou dostavbu školy. V prostorách nad
jídelnou a kuchyní v budoucnu vzniknou
dvě nové učebny (jedna kmenová pro
28 dětí a jedna jazyková pro 17 žáků)
a kabinet učitele. Na všech těchto akcích se
ﬁnančně podílí také obec Mrač, se kterou
máme od loňského roku uzavřenou
smlouvu o spádovosti a úhradě investičních nákladů.

 Kanalizace se dočká
významné modernizace
Zejména obyvatelé ulic Bálkovická
a V Koutech si v uplynulých letech zvykli
potkávat před svými domy oranžový
opravárenský vůz společnosti VHS
Benešov. V těchto ulicích se totiž nacházejí podzemní čerpací stanice, které
tlačí odpadní vody z celé obce dále do
čistírny odpadních vod. A právě tyto stanice
jsou po téměř 20 letech provozu za hranicí
své životnosti a často u nich dochází
k poruchám. Během letošního září budou
kompletně přestrojeny a vybaveny novou
technologií včetně záložních čerpadel
a dálkového přenosu dat na benešovský
dispečink. Výrazně se tak sníží poruchovost i nutnost nákladných servisních
zásahů přímo na místě. Na modernizaci
kanalizačních stanic jsme v srpnu získali
dotaci 350 tis.Kč od Středočeského kraje!

 Významné výročí připomíná příloha
Letos 19. května uplynulo přesně 600 let od vítězné bitvy Jana Žižky a husitského vojska u Poříčí. Tuto významnou dějinnou
událost připomínáme speciální přílohou, jejímž autorem je přední český odborník na dobu husitství, pan Jiří Motyčka. Další
fotograﬁe z renovace památníku v Žižkově ulici a odhalení pamětní desky najdete na webu obce!

 Dožínky připomenou práci zemědělců i končící léto
V sobotu 12. září od 15:30 hodin se na sázavském nábřeží v ulici V Koutech uskuteční tradiční dožínky. Jako v předchozích
letech i letos se můžete těšit na výstavu moderní zemědělské a komunální techniky, prodejní stánky s medem, medovinou,
regionálními potravinami, ručními výrobky z mýdla nebo keramiky a sladkými i slanými dobrotami od dortíků a zákusků
po žitné placky připravované celetnicí přímo na místě. O zábavu se postará folklorní soubor Benešáček a místní hudební kapela
DVB, na večer je připraveno letní kino. Bohužel, epidemiologická situace se mění každým dnem, a je proto obtížné plánovat
větší společenské akce s delším časovým předstihem. Pokud by vládní nařízení konání dožínek na poslední chvíli znemožnila,
budeme vás včas informovat!

 Autokros na Homolce udělal Poříčí skvělou reklamu
Obyvatelé Poříčí trochu starších ročníků narození určitě pamatují
doby, kdy se na Homolce jezdilo autokrosové mistrovství Evropy
a skoro celou obec zaplavily tisíce fanoušků z řady zemí. Mluvilo se
o nás v celé autokrosové Evropě s velkým respektem. Mistrovství
Evropy se na Homolce jelo naposledy v roce 1988, ale dá
se říci, že se letos poslední červencový víkend ty nádherné chvíle
po více než třiceti letech opakovaly. Sice šlo o závod Mezinárodního
mistrovství ČR a mistrovství zóny střední Evropy, ale protože je
to v tuto chvíli nejvyšší možná soutěž (ME bylo kvůli covid-19
zrušeno), sjela se na Homolku neskutečná konkurence – celá
česká špička a borci z Německa, Rakouska, Itálie, Nizozemska,
Slovenska, Lotyšska a dalších zemí.
Když se člověk rozhlédl po depu, skoro nešlo dohlédnout na
druhý konec. Do závodů zasáhlo celkem 150 aut v nejrůznějších
divizích! K vidění byly klasické buginy, menší buginy pro kartcross,
plechová auta nebo i buginky pro malé děti. Za depem byl ještě
kemp pro fanoušky, kterých se do Poříčí sjelo opravdu hodně,
a po oba dva dny byla skvělá divácká kulisa.
Závody proběhly na jedničku. Ke škodě českých fanoušků se ve
dvou nejsilnějších divizích bugin nedostal na stupně vítězů ani

jeden z českých závodníků, kteří měli i dost smůlu, ale také to vypovídá o tom, jaká konkurence se na Homolce sešla. Řada z těch
zahraničních borců jezdí o nejvyšší příčky v mistrovství Evropy.
Všichni si pochvalovali perfektně připravenou trať, což je z velké
části zásluha patrona poříčského autokrosu Radka Jordáka a jeho
techniky, skvělou organizaci a také doprovodný program. V sobotu
večer po závodech proběhl na Homolce koncert revivalových
skupin Beatles a Queen a také velkolepý ohňostroj. V neděli mezi
závody zase diváky dostával do varu freestyle motokrosař Petr
Pilník Pilát se svou FMX Academy.
Když v neděli po závodech hovořili autokrosaři do televizních
kamer, skoro každý říkal, že to je závod srovnatelný s mistrovstvím
Evropy, že to bylo celý víkend naprosto dokonalé. Při odjezdu
uznale pokyvovali hlavou a vztyčený palec nahoru hovořil za vše.
Poříčí si ten víkend udělalo obrovskou reklamu i jméno, a to hlavně
díky pořadatelům z AMK Poříčí. Je to parta skvělých lidí, kteří
odvádějí neskutečnou práci. A zdaleka nejen ten závodní víkend.
Jsou za tím stovky hodin tvrdé práce během celého roku. Za to
všichni zaslouží velký potlesk.
Autor: Jan Krůta ml.
Fotograﬁe: Jana Majerová

Žně jsou v plném proudu, a letošní úroda je dílem zemědělců z větší části v sýpkách.
Takto zaměstnanci podniku AGRO Poříčí sklízeli 31.7.2020 v ulici Pod Lutovem.

