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Bez adventních trhů, zabijačky, a především společného setkání celé obce; vánoční stromeček
na návsi se letos rozsvítil v tichosti v neděli 29. listopadu. Svátečně svítí také hasičská zbrojnice
a budova obecního úřadu – tak se vydejte alespoň na adventní procházku po obci!

 Slovo úvodem

 V roce 2021 budeme stavět i opravovat

Vážení a milí čtenáři,

Oprava komunikací a výměna veřejného osvětlení v ulicích Sportovní,

Dovolte mi, abych vám jménem svým
i svých kolegů a kolegyň z obecního zastupitelstva a obecního úřadu popřál klidné
svátky vánoční, a především mnoho zdraví a štěstí v roce 2021. Právě končící rok
nebyl klidný pro nikoho z nás, ale jako obec
jsme v náročné zkoušce obstáli; v těžkých
chvílích jsme se semknuli a pomáhali těm
nejzranitelnějším i jeden druhému. Možná,
že všem starostem ještě není konec, ale
přesto věřím, že příští rok bude o poznání
klidnější. A i kdyby ne, pamatujte, že obecní
úřad je tu pro vás v jakékoliv životní situaci.
Ať se vám splní vše hezké, co si přejete!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

Lipová a Na Place, v případě zisku dotací nástavba nových učeben
a kabinetu nad jídelnu a modernizace školní kuchyně v základní
škole, pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče a samozřejmě také zahájení dlouho připravované stavby bezbariérového
bytového domu s ordinacemi lékařů (KLENOTY). To jsou jen některé z akcí, které zastupitelé na svém zasedání 8. prosince zařadili
do rozpočtu obce na příští rok. Kromě toho plánujeme také opravu
kamenné zídky v Pavlíkově ulici nebo další zalesňování ploch
zasažených kůrovcem.
Rozpočet obce na rok 2021 najdete na webových stránkách obce!
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 Obec získala nejvyšší hodnocení finančního zdraví

 Poříčští hasiči mají novou výstroj

Nejvyššího hodnocení A+A+ dosáhla naše obec v hodnocení poradenské společnosti CityFinance s.r.o. Analýza
zkoumala hospodaření obce po všech stránkách a mimo
jiné ocenila dlouhodobě vysoké investice do rozvoje
obce, soustavné udržování majetku a efektivní provoz
úřadu i technických služeb. Pochvalu jsme si zasloužili
také za schopnost rozvíjet obec z vlastních prostředků bez
závislosti na dotacích, které většinu projektů prodražují
a mnohdy obec nepřijatelně zatěžují a svazují dodatečnými podmínkami. Kladně odborná společnost hodnotí
také každoroční přebytky hospodaření (tj. uspořené
peníze), které slouží jako rezerva na horší časy, nebo
právě k dalším investicím a opravám.

Ačkoliv v letošním roce pomáhají naši hasiči především se zvládáním koronavirové
pandemie, plní i celou řadu dalších úkolů – již mnohokrát vyjížděli k technickým zásahům
ohlášeným na linku 150 - odstraňovali spadlé stromy, hasili požáry travního porostu,
ale pomáhali také se zajištěním bezpečnosti na mezinárodních autokrosových závodech
na Homolce.
Stejně jako v předchozích letech i letos jsme proto investovali do modernizace a obnovy
hasičské výstroje. Pořízeny byly dvě špičkové přilby HEROS TITAN s LED svítilnami,
čtyřdílný hliníkový žebřík a nově také dva digitální noktrovizory Bresser; přístroje na noční
vidění využijí hasiči například při pátrání po ztracených osobách v náročném terénu.
To ale není zdaleka vše: na jaře jsme požádali Generální ředitelství hasičského záchranného
sboru ČR o dotaci na nákup dopravního automobilu typu “tranzit” v ceně cca 1,2 mil.Kč.
Generální ředitelství naší žádosti vyhovělo, a schválilo nám dotaci v maximální výši
450 000 Kč. V současné době čekáme na vyhlášení dotačního programu Středočeského
kraje, ze kterého můžeme získat další cca jednu třetinu prostředků potřebných na nákup
vozu. Pokud i u krajského úřadu uspějeme, pořídíme automobil již v příštím roce. Vůz
pak bude sloužit mimo jiné v době pandemií k rozvozu dezinfekčních prostředků, obědů,
nákupů, dovozu seniorů k lékaři apod. Držte palce, abychom dotaci získali!

Odborná analýza nás ujistila, že naše obec je po ﬁnanční
stránce zdravá a silná a přestavba KLENOT ani jiné plánované projekty ji nezatíží ani v době krize způsobené
pandemií koronaviru. Pandemie a s ní související necitlivá vládní opatření sice naše daňové příjmy sníží, ale
dobře nastavené hospodaření je zárukou, že i v této těžké
době se i nadále budou opravovat silnice, modernizovat
školka a škola a zkrášlovat veřejná prostranství.
Máte rádi grafy, tabulky a čísla? Finanční analýzu najdete
na internetových stránkách obce pod záložkou Strategie
a zprávy!

 Moderní a důstojné bydlení, to jsou KLENOTY

 KLENOTY v kostce

Dvoupodlažní bytový dům s bezbariérovými byty a prostorné ordinace lékařů.
Právě tak budou vypadat KLENOTY po dostavbě v roce 2022. Z celkem 16 bytů
bude 11 bytů ve velikosti 1+KK a 5 bytů ve velikosti 2+KK. Všechny byty budou
od počátku disponovat vybavenou koupelnou i kuchyňskou linkou. V každém
ze dvou podlaží vznikne také prostorná společenská místnost pro setkávání
nájemníků, přijímání návštěv, ale také pořádání kulturních akcí pro širokou
veřejnost - např. přednášek, nebo komorních koncertů. Samozřejmostí je výtah,
prádelna i zázemí pro pečovatelskou službu.
Do pravé části přízemí se nastěhují naši lékaři. Každá z ordinací bude mít vlastní
prostornou čekárnu, ordinace dětské lékařky dokonce čekárny dvě: jednu pro
nejmenší děti do 6 měsíců a druhou pro ostatní pacienty. Celá přestavba bude
stát 37,5 mil.Kč a provede ji ﬁrma S-B s.r.o. ze Sedlčan, která ve výběrovém řízení
podala nejnižší nabídku. Obec bude přestavbu hradit z bankovního úvěru s úrokem
0,26 % + 3M PRIBOR poskytnutého Komerční bankou. Splácení úvěru obec nezatíží
a ﬁnanční rezervy, které jsme si vytvořili v předchozích letech, můžeme dále
používat na opravy silnic, modernizaci školy a školky, spoluúčasti k dotacím
a další projekty, na které jste v obci zvyklí. Chcete se s projektem seznámit blíže?
Na internetových stránkách obce najdete kompletní projektovou dokumentaci!

• 16 bezbariérových bytů
ve dvou podlažích
• Pečovatelská služba
• Terasa a zastřešený balkon
s výhledem do zahrady
• 3 ordinace lékařů (dětský,
praktiktický, zubní)
• 2 společenské místnosti
• Termín výstavby:
leden 2021 - září 2022
• Zhotovitel: S-B s.r.o., Sedlčany
• Cena: 37,5 mil.Kč včetně DPH
• Financování: bankovním úvěrem
s úrokem 0,26 % + 3M PRIBOR
• Uvedení do provozu: po kolaudaci
na přelomu let 2022/2023

 Soutěž pro šikovné modeláře
Letos si v Poříčí připomínáme hned dvě významná výročí. Tím prvním bylo květnových 600 let od bitvy Jana Žižky u Poříčí;
tímto zpravodajem pak vzpomínáme 120 let Posázavského paciﬁku. Kromě velkého článku od znalce železniční historie pana
Pavelky vám přinášíme také speciální dárek – papírovou skládačku slavného motoráku 748 v obecních barvách se znakem Poříčí.
A pozor – vyhlašujeme soutěž pro všechny šikovné modeláře! Složte model, vyfoťte ho a snímek pošlete emailem na adresu
obec@poricinadsazavou.cz (předmět PACIFIK). Z došlých fotograﬁí vylosujeme 3 autory, kteří obdrží knihu o modelové železnici
Milované “ENKO” a vstupenky do ráje všech modelářů – pražského Království železnic! Fotograﬁe zasílejte do 30.1.2021.

 V době krize pomůže
domácí rádce
Od počátku letošní roku se potýkáme s koronavirovou pandemií, a více než kdykoliv
v minulosti jsou mnozí z nás odkázáni
na pomoc druhých: senioři, zdravotně
postižení, maminky samoživitelky i lidé
umístění do domácí karantény. Obecní úřad
je tu pro každého z vás – naším mottem
je, že žádný problém není tak složitý, abychom
vám s ním nedokázali pomoct. A abyste
vždy věděli, kam se obrátit, připravili jsme
pro vás domácího rádce pro těžké časy:
letáček formátu A5, kde najdete ty nejdůležitější kontakty pro jakoukoliv životní situaci
(pandemie, povodně, kalamity). Letáček se
bude zejména vyjímat např. v kuchyni na
lednici!

 Podzim 2020 v poříčské základní škole
Školní rok 2020/2021 začal na poříčské základní
škole trochu jinak než obvykle. Doznívaly
pocity z jara, kdy si všechny základní školy,
a nejen ony, prošly něčím úplně novým. Mám
na mysli uzavření škol díky koronavirové epidemii a s tím spojenou distanční výuku v té
době ještě nezakotvenou ve školském zákoně.
Každá škola se s nastalou situací poprala
jinak, vyvolalo to mnoho vášní – pozitivních
i negativních. Zátěž to znamenalo úplně pro
všechny – děti, rodiče i učitele.
V září jsme nastoupili do školy za relativně
dobré epidemiologické situace, přesto bylo
nutné dodržovat hygienická opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR a řídit se
manuálem z MŠMT. Ale byli jsme ve škole!
Brzy po nástupu do školy proběhlo školení
pedagogů v ovládání platformy pro videokonference a současně služby G Suite pro
distanční výuku, abychom byli připraveni
zvládnout vše co nejlépe v případě potřeby.
V krátké době se epidemiologická situace
v České republice zhoršila natolik, že došlo
opět k postupnému uzavření škol. Začalo
období distanční výuky ze zákona. V té době
již učitelé pořádali videokonference pro žáky
na oné platformě, ale ta se ukázala jako
nedostačující, a hlavně jsme chtěli najet
na jednotný systém pro celou školu. To se
povedlo. Bylo to pro nás nové, ale všichni

se úkolu zhostili svědomitě a se zájmem.
Postupně se připojovaly jednotlivé třídy,
kolegyně a kolegové si navzájem pomáhali.
V současné době funguje na G Suite celá
škola.
Od MŠMT jsme obdrželi dotaci na zakoupení IT vybavení jednak pro učitele, jednak
pro zapůjčení žákům, jejichž rodiče nemají
možnost zajistit svým dětem odpovídající
technické vybavení k připojení k videokonferencím s učitelem. Vyhlásili jsme výběrové
řízení na dodavatele výpočetní techniky
a získali tak nové IT vybavení. Než se zrealizovala dodávka vybavení z výběrového řízení,
pomohl nám zřizovatel poskytnutím ﬁnančních prostředků na zakoupení několika kusů
repasovaných, ale naprosto hardwarově
i softwarově dostačujících notebooků pro
tento účel. Našel se i jeden sponzor z řad
rodičů, z jehož ﬁnančního daru jsme mohli
zakoupit další notebook. Rodinám, které nás
požádaly o zapůjčení notebooku pro své dítě,
jsme vyšli vstříc. Jiným rodinám s pevným
počítačem jsme zapůjčili kamery a sluchátka.
Dosáhli jsme stavu, kdy možnost připojit se
k on-line výuce mají všichni žáci školy. Stále
ovšem narážíme na problémy s nestabilním
připojením k internetu v některých rodinách.
To již bohužel ovlivnit neumíme.
Internetové připojení, které je nezbytné

ke komunikaci na dálku, jsme ve škole posílili
připojením k dalšímu poskytovateli internetu.
Škola má kvalitní signál v celé budově, učitelé
mohou pořádat on-line setkání s žáky z domova i ze školy. To vše je výborné, ale druhá
stránka je ta lidská. Nic nenahradí prezenční
výuku, při které vidíte okamžité reakce žáků,
a hlavně jim můžete nahlédnout přes rameno,
když něco řeší, poradit jim a podobně.
Můžete k nim přistupovat individuálně, nikoho
nebolí oči nebo hlava z neustálého hledění
do monitoru, neřešíte něčí odpojení, děti jsou
se svými kamarády. Myslím, že navzdory té
hrůze s šířením nemoci Covid-19 se stalo
něco úžasného – učitelé, žáci i rodiče docenili,
jak skvělé je „chodit do školy“.
Touto cestou chceme poděkovat nejen našim
učitelům a dalším zaměstnancům školy, kteří
přistoupili k distančnímu vzdělávání opravdu
zodpovědně, ale také velmi děkujeme všem
rodičům, kteří nám pomáhají a spolupracují
s učiteli, dohlížejí na účast dětí při on-line
hodinách a na vypracovávání zadaných úkolů.
Bez pomoci zvláště u těch nejmenších dětí
bychom to nezvládli. Věřím, že brzy nastanou
lepší časy a budeme se na sebe ve zdraví
opět těšit do školy na prezenční výuku.
Mgr. Iva Niklesová, zástupkyně ředitele ZŠ
a MŠ Poříčí nad Sázavou

 Z čeho máme radost...

 Na co nezapomenout po Novém roce?

y V sobotu 5. prosince uspořádali naši dobrovolní hasiči tradičního Mikuláše s čerty, i když v netradiční podobě.
Místo návštěv v domácnostech, kterým doba nepřeje, zřídili mikulášskou kancelář přímo na návsi! Fotograﬁe
z pekla najdete na webu a Facebooku obce!
y Od poloviny října do prosince jsme zatím v rámci pomoci seniorům, nemocným a osobám umístěným do karantény
rozvezli na 450 obědů a 15 litrů dezinfekce. Pomoc pokračuje po celou dobu trvání nouzového stavu.
y V listopadu byl dokončen chodník pro pěší v ulici Potoční. Stavba dlouhá přes 250 metrů chrání zejména školáky
a jejich rodiče při ranní cestě do školy.

Neradi vás zahrnujeme povinnostmi, ale pár věcí je s příchodem nového roku potřeba vyřídit! Tak hurá do toho: v lednu si na
obecním úřadě nezapomeňte vyzvednout nový stolní kalendář na rok 2021. Opět v něm najdete termíny všech svozů odpadu,
kulturních, společenských a sportovních akcí (držme si palce, ať se uskuteční!), školních prázdnin a mnoho dalšího. Cestu pro
kalendář spojte s platbou místního poplatku za komunální odpad. Jeho výše se nemění - pro trvale žijící obyvatele je to 50 Kč
na rok, pro chataře a majitele nemovitostí bez trvalého pobytu 800 Kč za nemovitost. Splatnost poplatku je do 31.3.2021 a platit
můžete jak v hotovosti nebo platební kartou na obecním úřadě, tak bankovním převodem. Občané starší 70 let za odpad neplatí.
A když už jsme u seniorů, připomínáme všem občanům starším 65 let nebo držitelům průkazu ZTP, aby si nezapomněli požádat
o průkazku SENIOR TAXI na celý rok 2021. Jste nemocní, špatně pohybliví nebo v karanténě, a na obecní úřad se nedostanete?
Zavolejte! Rádi se za vámi vypravíme osobně a vše potřebné vyřídíme u vás doma!

 Posázavský pacifik slaví 120. výročí
Když vyslovíte Posázavský Paciﬁk, mnohým ještě v uších zazní supění
parní lokomotivy a ucítí speciﬁckou vůni kouře, ačkoliv dnes už je
tato trať doménou motorových lokomotiv a jednotek. Co všechno se
odehrálo za oněch 120 let a jaké zvláštnosti tato malebná železniční
cesta nabízí? Nejdříve nabídněme trochu většinou známé historie.
Posázavský Paciﬁk je obecně vnímán jako spojení dvou tratí: úsek
zvaný Dolní vede z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Čerčan (trať 210),
a odtud pokračuje Horní Paciﬁk do Světlé nad Sázavou (trať 212).
Je téměř neuvěřitelné, že výstavba trati dlouhé 183 km (včetně odbočky
ze Skochovic do Dobříše) v poměrně náročném terénu trvala pouze
sedm let. V roce 1881 byla zahájena stavba první části z Nuslí do Modřan
(zprovozněna 1882), následovalo další prodloužení do Vraného nad
Vltavou a odtud přes Skochovice do Dobříše (dokončeno 1897), zároveň
se další úsek „vydal“ naproti z Čerčan (1895), prozatím do Prosečnice
(dříve Požáry), tady se začalo také jezdit v roce 1897. Z Požár pak trať
pokračovala do Jílového u Prahy, aby v roce 1900 byla dokončena
stavebně nejzapeklitější část mezi Jílovým u Prahy a Skochovicemi.
Ještě dodejme, že bezprostředně po skončení pokračovaly práce
na takzvaném Horním Paciﬁku, jehož část vede po trati Čerčany –
Kolín, přičemž v Ledečku se odklání na Kácov, odkud v roce 1902
zamířila poslední část do Světlé nad Sázavou. Pro obyvatele Poříčí nad
Sázavou je bezesporu zajímavé, že tudy vlaky vůbec jezdit nemusely.
Původní projekt totiž počítal s verzí vedoucí přes Nespeky a podél
řeky Sázavy směřující do Týnce nad Sázavou. Jenže ne nadarmo se
říká, že ... nikdo nemá nikdy nic míti za deﬁnitivní. Konopišťské panství
a zejména následník trůnu František Ferdinand d‘Este měli své zájmy
na dopravu vytěženého materiálu z přilehlých lesů a lomů. Po navržení
nové trasy se pochopitelně ozvaly dotčené oblasti, které tímto přišly
o propojení s železnicí, ale silný vliv Konopišťských dosáhl změny
a nic na tom nezměnila ani větší ﬁnanční náročnost, ani pro železnici

méně vhodný terén. Jen v Poříčí se musel vystavět dvouobloukový
most přes Konopišťský potok, další velká stavba přes Sázavu musela
být vybudována v Týnci nad Sázavou. Místo oblastí, které dle odpůrců
nové verze „... byly krajinou lidnatější a založení a rozšíření průmyslu
vhodnější...“ vedly koleje přes Svárov a Pecerady. Zdali by byla varianta
vedoucí přes Nespeky a údolím Sázavy výhodnější, to už se dnes můžeme jen dohadovat. Poříčí nad Sázavou mělo své vlastní nádraží, nějaký
čas dokonce též vícekolejné, bohužel dnes už v rekonstruované stanici
najdeme jen malou čekárnu, která byla vybudována z bývalých záchodů,
samozřejmě po pečlivé přestavbě. Samotná budova, třebaže by se pro
ní určitě našlo smysluplné využití, po průtazích s ČD zchátrala natolik,
že musela být zbourána. Sousední obrázek pak představuje nádraží
o šest let dříve. Nicméně ke shlédnutí jsou ještě další původní železniční
stavby: dřevěné skladiště s nákladní rampou v prostorách stavební
ﬁrmy, v jejímž areálu je i původní vážní domek; samotná váha už dnes
také neexistuje. Malebně se proplétající vlaky po trati, jejíž součástí
se za více než sto let Poříčí nad Sázavou stalo, jsou opředeny vzpomínkami,
historkami veselými i tragickými, jak dokládá informační deska
s textem Aleše Preslera, umístěná u silničního přejezdu blízko nádraží.
Víkendové spoje často obstarávají historické lokomotivy nebo soupravy,
takže opravdu lze dát vzpomínkám volný průchod. Kdo si chce kousek
nostalgie vzít domů, nalezne ve Zpravodaji papírový model lokomotivy
s bývalým označením T478.1, jíž se říkalo „Zamračená“ či „Bardotka“.
Železniční znalci jistě prominou, že jsme dali naší slavnostní soupravě
obdobně laděný design. Posázavský Paciﬁk dostal své jméno od trampů
dobývajících v meziválečném období krásy přírody. Jezdili často i na
střechách vagónů a psali jeho bohatou historii. Ač na mnoha místech
třeba zmizela, stojí za to si ji připomínat.
Robert Pavelka

Mikuláš s anděly a čerty nás navštívili opět po roce v sobotu 5. prosince 2020. Členové a členky sboru dobrovolných hasičů
si pro hodné i zlobivé děti přichystali na poříčské návsi nebeskou kancelář i peklo. Za tři hodiny se Mikulášovi ze svých hříchů
vyzpovídalo více než 100 dětí!

