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Poslední srpnová sobota patřila v Poříčí hasičům. Na náves před hasičskou zbrojnici se sjely
sbory z širokého okolí, aby společně s našimi “dobráky” a místními obyvateli oslavily 135 let
od založení poříčského sboru roku 1885. Naši hasiči u příležitosti oslav představili také nový
zásahový vůz, na jehož pořízení přispělo dotací Ministerstvo vnitra i Středočeský kraj
Fotograﬁe: Václav Klečka

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Vítám vás u podzimního vydání Poříčského
zpravodaje. Jsem rád, že po více než roce už
na jeho stránkách můžeme opět informovat
také o kulturních akcích, které se dlouho konat
nemohly. Máme za sebou neckiádu, hasičské
oslavy i dožínky. Z ohromné návštěvnosti těchto
akcí lze soudit, že společenský život všem
opravdu chyběl. Neváhejte proto a přijďte i na
další, které již plánujeme, a dočtete se o nich
i v tomto vydání. Těším se na shledání s vámi!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce

 Bukovanská bude již pátou
letos opravenou ulicí
V letošním roce se nám i díky dotacím Ministerstva pro místní rozvoj podařilo
kompletně opravit asfaltové povrchy již ve čtyřech ulicích – Sportovní,
Lipové, Na Place a také v ulici Potoční. V Potoční přitom práce ještě nekončí
– během podzimu stavební ﬁrma odvodní a zatravňovací dlažbou zpevní
celou plochu naproti základní škole, která slouží jako parkoviště pro rodiče
dětí docházejících do zdejší školy. A protože již na jaře byla silničními
obrubníky zpevněna také větší část ulice Bukovanské, rozhodli jsme se práce
zde ještě letos dokončit a ulici opravit celou. Opravovat se bude z návsi
od křižovatky s ulicí Benešovskou. Po obou stranách vozovky budou doplněny
silniční obrubníky, odvodnění a samozřejmě dojde také na pokládku nového
asfaltového povrchu v celé šíři vozovky. Práce bude provádět ﬁrma BES s.r.o.
a hotovo bude v závislosti na počasí a dostupnosti stavebních materiálů
v listopadu. Cena díla činí 2,6 mil.Kč včetně DPH.
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 Zahájení nového školního roku v základní a mateřské škole
Během letních prázdnin probíhala ve škole rekonstrukce školní kuchyně a stropních podhledů ve třídě pod
školní tělocvičnou. Od poloviny srpna se již ve škole pilně uklízelo, připravovaly se sešity, pracovní sešity,
učebnice a paní učitelky zdobily své třídy. V přípravném týdnu se také všichni zaměstnanci školy zúčastnili,
mimo školení bezpečnosti práce a požární ochrany, několikahodinového kurzu první pomoci. Lektory kurzu byli
zkušení záchranáři s mnohaletou praxí. Každý si mohl vyzkoušet práci s profesionálním a kvalitním vybavením
a osvojit si základní pravidla při poskytování první pomoci a záchraně života.
Nový školní rok 2021/2022 byl zahájen ve středu 1. září. V důsledku epidemiologických opatření se však nemohlo
konat tradiční slavnostní shromáždění v tělocvičně ZŠ. Naši noví prvňáčci však o kouzlo prvního školního dne
rozhodně nepřišli. Před třídou je vítali žáci devátých tříd s dárkem – knížkou na památku – Malý princ. Následoval
program s paní učitelkou, dětmi i rodiči. V tomto školním roce jsme opět otevřeli dvě první třídy – 1.A – paní
učitelka Mgr. Jana Hlinovská (19 žáků) a 1.B – paní učitelka Mgr. Lenka Mikolášová (20 žáků). Celkem je v naší
základní škole a mateřské škole 401 dětí.
Začátek nového školního roku byl poznamenán antigenním samotestováním žáků. Děti se musely otestovat ve třech
termínech: 2. -9. třídy 1.,6. a 9. září a 1. třídy 2.,6. a 9. září. Žádný z antigenních testů neodhalil pozitivní dítě na covid-19.
Postup testování jsme znali z předešlých školních měsíců, vše probíhalo hladce a všechny děti je třeba za jejich přístup
a zvládnutí celé situace pochválit! Momentálně se ve škole již děti netestují. Je však stále nutné dodržovat hygienická
opatření, jako je dezinfekce rukou, rouška na obličeji ve společných prostorách, rozestupy, důkladné mytí rukou
a podobně.
Pevně věříme, že tento školní rok bude ve znamení prezenční výuky, sportovních soutěží, turnajů, zápasů
i předmětových olympiád a že ho společně s dětmi prožijeme tak jako dříve v dobách „necovidových“. Fyzická přítomnost žáků, pedagogů i ostatních zaměstnanců ve škole je nenahraditelná. O případných opatřeních
a změnách budeme rodiče neprodleně informovat prostřednictvím třídního učitele, webových stránek školy,
telefonicky, mailem, na nástěnkách i v žákovských knížkách dětí.
V závěru nám dovolte poděkovat všem dětem i rodičům za jejich vstřícnost a pochopení v první polovině září při
vydávání obědových balíčků. Škola i stavební ﬁrma dělala maximum pro to, aby se rekonstrukce školní kuchyně stihla
v co nejkratším termínu. To se podařilo – dokonce o měsíc dříve. V úterý 21. 9. 2021 začaly paní kuchařky opět vařit
a vydávat teplé školní obědy.
Mgr. Jiří Frantl

 SENIOR Taxi sveze i doprovázející osobu
Taxík pro seniory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější služby našeho úřadu,
v letošním roce ho pravidelně využívá více než 90 poříčských seniorů nebo
osob zdravotně postižených. Kartička SENIOR Taxi, kterou na požádání
zdarma vystaví obecní úřad, opravňuje držitele cestovat mezi Benešovem
a Poříčím taxíkem za pouhých 20 Kč. Nově jsme službu rozšířili také na
tzv. doprovázející osobu, tedy toho, kdo seniora nebo osobu zdravotně
postiženou doprovází například k lékaři nebo na úřad. Nejčastěji se jedná
o člena domácnosti. Průkaz opravňuje doprovázející osobu cestovat taxíkem
za zvýhodněnou cenu 20 Kč, vždy ale výhradně společně s držitelem průkazky
SENIOR TAXI. Více informací ochotně poskytnou pracovníci obecního úřadu!

 Hasiči si připomenou
vznik republiky
Ve čtvrtek 28. října 2021 si státním svátkem připomínáme vznik samostatné Československé
republiky. U této příležitosti již tradičně uctí
památku našich předků členové poříčského
sboru dobrovolných hasičů. V 16 hodin položí
čestná stráž věnec k památníku obětem
1. světové války u obecního úřadu (Sázavská
ulice). Poté zazní československá hymna. Přijďte
si s námi připomenout toto významné výročí!

 Rádi se bojíte? Přijďte na dušičkovou přednášku
Pulsoval zde život a přebývali tu lidé. Dnes jsou to opuštěná a ikonická místa, vyhledávaná
“lovci zaniklých míst“, pokud už navždy nezmizela z povrchu zemského. Co bylo
příčinou jejich opuštění a úpadku? Byly to důvody přírodní, etnické, válečné, politické
či průmyslové? Nebo za to mohly i jevy nadpřirozené? Více se dozvíte v tématickém
pořadu Města a místa duchů na dušičkové úterý 2.11.2021 v 18:30 hodin na obecním
úřadě. Programem provází spisovatel a badatel pan Robert Pavelka. Vstupné zdarma!

 Přejezd bude bezpečnější
Již v předchozích vydáních Poříčského zpravodaje jsme vás informovali
o tom, že Správa železnic připravuje zabezpečení železničního přejezdu na
návsi, jehož součástí bude také instalace závor a další signalizace. Během
letních prázdnin vydal Drážní úřad na tento projekt stavební povolení a dle
informací Správy železnic se má s realizací začít na jaře příštího roku. Naše
obec se na projektu od počátku podílí a díky tomu dojde nejen k zabezpečení
vlastního přejezdu, ale také komunikací v nejbližším okolí. Nový přechod
pro pěší vznikne v Žižkově ulici u památníku Jana Žižky a také na křižovatce
ulic Bukovanská a Benešovská. Projektovou dokumentaci si můžete již nyní
prohlédnout na webových stránkách obce v části Projekty!

 Poříčí má nohejbalový tým
Naše obec má od jara roku 2021 registrovaný nohejbalový tým pod názvem TJ Sokol Poříčí
nad Sázavou, který hraje Okresní přebor. „Jsme parta nadšenců různého věku, která si šla
občas zahrát pro radost, ale dospěli jsme k názoru, že pokud nebudeme hrát zápasy proti
kvalitním týmům, těžko se budeme zlepšovat. A tak slovo dalo slovo a na jaře jsme přihlásili
soutěž,“ prozradil jeden z hráčů týmu Petr Volf.
Protože je Poříčí nováčkem a až na jednoho člena před vstupem do soutěže nikdo nohejbal
závodně nehrál, proti daleko lepším soupeřům tým zatím spíš sbírá zkušenosti. „Ale za
necelý rok je znát poměrně velké zlepšení. Mužstvo dvakrát týdně trénuje a v zápasech už
dosahuje dílčích úspěchů. Víme, že je před námi ještě spousta práce, ale máme rádi výzvy
a věříme, že se nohejbal v Poříčí stane tradičním sportem. Rozhodně máme dlouhodobé
plány a jsme plni odhodlání,“ doplnil kapitán Jan Krůta.
Mužstvo hraje své domácí zápasy na hřišti u Sokolovny a nebrání se příchodu nových členů,
ideálně s nějakými zkušenostmi. Pokud by měl někdo vážný zájem, bližší informace se dozví
na telefonu 602 166 673. Sestava TJ Sokol Poříčí: Jiří Krema ml., Matěj Přenosil, Petr Volf,
Václav Matuška, Pavel Bouška, Martin Vnouček, Jan Krůta ml.
Autor: (hk)

 Z čeho máme radost...
y V září se na obecním úřadě uskutečnila přednáška předního českého mykologa Pavla Špinara. Návštěvníci se dozvěděli
mnohé o českých houbách a jejich léčivých účincích.
y Krajský úřad provedl v naši lesích kontrolu zaměřenou na to, zda a jak odstraňujeme následky kůrovcové kalamity. Protože
úřad kontrolou neshledal žádná pochybení, bude nám přiznána dotace na nákup sazenic a výstavbu oplocenek. Další dotaci
ve výši téměř 50 tis.Kč jsme obdrželi na strojové čištění mýtin po kácení.
y Firma ENERGON dokončuje v těchto dnech náročnou rekonstrukci nadzemního elektrického vedení mimo jiné v ulicích Sportovní,
Lipová, Pavlíkova, Strmá a dalších. Elektrické vedení je nově uloženo v zemi a ulice nehyzdí sloupy ani “nástřešáky”.
Podobná akce se již připravuje pro ulice V Uličkách, Sázavská, Pražská a Čerčanská (realizace má začít již příští rok).
y V Pražské ulici u bývalé restaurace Homolka je od léta umístěna výdejní skříň společnosti Alza. Při nákupech v tomto internetovém obchodě s elektronikou si tak můžete zboží nechat dodat i do zdejšího alzaboxu.

 Zahradní odpad nepalte!
Zavolejte raději
na obecní úřad
S příchodem podzimu se mnozí z nás
pouštějí do zahradních prací: poslední
sekání trávy, ořezávání keřů, hrabání listí
a spadaného ovoce. Jak ale vyřešit nerudovskou otázku “Kam s ním?” Zahradní
odpad rozhodně nepalte! Zavolejte
raději na obecní úřad na tel. 317 779 415
nebo pište na obec@poricinadsazavou.cz
Ochotně a zcela zdarma vám až na zahradu
přistavíme kontejner a odpad odvezeme.
Dýchat se bude lépe přírodě i nám všem!

 Školní kuchyně voní
kořením (a novotou)
Dříve než si děti 30. června stačily ze
školy odnést vysvědčení, nastoupili do
školní kuchyně pracovníci stavební ﬁrmy STAVOS Benešov s.r.o. Po celé letní
prázdniny zde prováděli dlouho připravovanou rekonstrukci kuchyně i skladových prostor tak, aby vše odpovídalo
nejnovějším hygienickým předpisům.
Součástí rekonstrukce nebyly jen hrubé
stavební práce, ale také nové rozvody
elektro, plynu, vody i odpadů, izolace
podlah a kompletní rekonstrukce sociálního zázemí. V rámci projektu bylo zakoupeno také nové vybavení, například
konvektomat pro přípravu teplých jídel,
varné kotle, lednice, nahřívače nádobí
a další. Celkové náklady činily necelých
6 mil.Kč; na projekt jsme ale získali dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 4,4 mil.Kč. Na rekonstrukci školní kuchyně se navíc výraznou měrou
ﬁnančně podílejí sousední obce Mrač
a Nespeky. Našim partnerům za jejich
podporu děkujeme!

 Hledáte práci? Přidejte se k nám!
Sháníte pracovní uplatnění? Hledáme nového zaměstnance na úklid a údržbu obce, sekání trávy pomocí pojezdových sekaček
i křovinořezů, hrabání listí, prořezy náletových křovin nebo úklid listí a sněhu. Požadujeme především spolehlivost, pracovitost
a samostatnost. Dále je požadován řidičský průkaz skupiny B, zkušenost s ovládáním sekačky a křovinořezu výhodou. Pozice je velmi
vhodná i pro aktivní důchodce. Termín nástupu dle dohody. V případě zájmu neváhejte kontaktovat starostu obce na tel. 724 375 244.

 V létě se pracovalo v KLENOTECH i ve škole
Výstavba bezbariérového bytového domu s ordinacemi lékařů (KLENOTY) pokračovala i přes léto. Uvnitř je již vyzděno,
hotové jsou vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace i elektřiny, v celém objektu jsou nová okna, pracuje se na zateplení
fasády, přistavuje se terasa a balkon. O letních prázdninách jsme také za téměř 6 milionů Kč díky dotaci Ministerstva
pro místní rozvoj a ﬁnančnímu přispění obcí Mrač a Nespeky kompletně zrekonstruovali a modernizovali školní kuchyni. Obě stavby dokumentují přiložené fotograﬁe!

 Autokrosová paráda na Homolce
Poříčí zažilo v polovině srpna parádní autokrosový
víkend na Homolce. Při závodě Mezinárodního mistrovství republiky a Zóny střední Evropy se sešla skvělá
konkurence: kromě české špičky dorazili i závodníci
z Itálie, Španělska, Nizozemska, Rakouska, Německa,
Švýcarska, Lotyška či Slovenska. A i přes úmorné
vedro přišlo na Homolku několik tisíc fanoušků.
Vychutnávali si parádní souboje na skvěle upravené
trati a přispěli k atmosféře, která podle samotných
závodníků patří k nejlepším v celém seriálu.
Po oba dva dny se bylo rozhodně na co dívat, fanoušci
si užili i doprovodný program v podobě sobotního
večerního koncertu ABBA revival a Karla Kahovce,
v přestávce proběhl velkolepý ohňostroj.
Dík patří především členům AMK Poříčí za perfektní
organizaci, což dokládala i slova chvály samotných
závodníků při odjezdu domů. „Jsou to nádherné
závody, vždycky se do Poříčí těším. Moc děkuju všem,
protože je to tady srovnatelné s mistrovstvím Evropy
a možná i lepší,“ řekl vítěz nejprestižnější kategorie
SuperBuggy Jakub Kubíček.
Velký dík patří poříčským hasičům, kteří byli kvůli
nezbytnému kropení trati s kolegy z okolních vesnic
neustále v permanenci, stejně tak zaměstnancům
Obecního úřadu za pomoc. Pro Poříčí nad Sázavou
to byla znovu skvělá reklama.
Autor: Jan Krůta ml.
Foto: Jana Majerová

 Historický román z Posázaví vyšel před 80 lety
Před osmdesáti lety se našincům asi nežilo nejlépe
– protektorát Böhmen und Mähren byl smutnou
realitou, ale i v této době nelehké si lidé nacházeli své
běžné malé radosti, mezi něž zcela určitě patřila i četba
z bohaté české historie. Zasloužil se o ni spisovatel
Radovan Šimáček (16. 11. 1908 – 25. 6. 1982), pro nějž
umělecká činnost byla téměř povinností: jeho otec
měl nakladatelství stejně jako Matěj Anastasia (strýc
z matčiny strany), děd a sestra rovněž psali (sestra navíc ještě překládala) a další strýc Vladimír byl hercem.
Radovan našel zalíbení v historických románech,
ovšem nespokojil se s pouhým líčením událostí – právě
jeho druhé dílo Zločin na Zlenicích hradě L.P. 1318
můžeme popsat jako středověkou detektivku. Aniž by
to Šimáček tušil, byl rychlejší než královna světové
detektivky Agatha Christie – ta situovala svůj historický
román Nakonec přijde smrt do Egypta, ovšem až čtyři
roky po českém autorovi.
V Šimáčkově knize se přeneseme na konopišťské
panství do dramatických událostí v době vlády Jana
Lucemburského. Autor ale vytváří určitý mikrosvět
s využitím historicky skutečných osob a v jeho středu
se pouští do klasického kriminálního žánru. Pán Oldřich
ze Zlenic sezval na své sídlo okolní šlechtice ve snaze je sjednotit, ovšem Beneš z Konopiště, Zdeslav
ze Šternberka, Ctibor z Kožlí, Ondřej z Hrádku a zeman
Zdislav z Mrače nenajdou společnou řeč. Ráno
je Oldřich nalezen ve své komnatě mrtev, klíč je
zasunut zevnitř v zámku a zdánlivě neexistuje způsob,
jak by se pachatel mohl dostat ven. Jan ze Zlenic
chce vypátrat vraha otce, ale situaci mu komplikuje
jednak vztah k Oldřichově schovance Jitce, přislíbené
Zdislavovi, dále pak nedůvěra všech přítomných. Nakonec se do podezření dostane on sám a jen díky
vstřícnosti královského popravce Oldřicha z Týnce

Hrad Zlenice na dobové rekonstrukci.

může povolat svého přítele Petra Ptáčka z Ledců. Jemu
se podaří nejen vyvrátit obvinění Jana, ale rovněž
narazit na stopu dalšího zločinu, od nějž uteklo už několik
let. Aniž by to on i Jan tušili, dostávají se kvůli
bezskrupulóznímu vrahovi do ohrožení vlastního
života.
Šimáček nejdřív román vydával na pokračování v Lidových
novinách (1940), ale kompletní kniha vyšla o rok
později v nakladatelství Františka Borového – letos tedy
slaví kulaté 80. narozeniny. Vyšla ještě v dalších reedicích, například v sérii Knihy odvahy a dobrodružství
(KOD) či sešitové edici Karavana – v obou případech
mírně upravená. K její popularitě přispěl i televizní
stejnojmenný ﬁlm Věry Jordánové (1971), v němž
si zahráli Jaromír Hanzlík, Petr Kostka, Vlasta Fabiánová,
Karla Chadimová, Jan Zahajský, Rudolf Jelínek, Vilém
Besser, Otakar Brousek st., Jiří Němeček, Ota Sklenčka,
Vladimír Stach či Eduard Cupák.
Pro našince můžeme hovořit o umístění celé detektivky
do důvěrně známého místa, ostatně zřícenina Zlenic se
vypíná nad zákrutem Sázavy mezi Čtyřkoly a Zlenicemi
samotnými. Mračská tvrz, bohužel v současné době
nedostupná, leží v údolí u Benešovského potoka.
To jsou hlavní dva body románu, ovšem jeho hrdinové
musí také putovat do Červeného Hrádku u Sedlčan,
kde na ně číhá další nebezpečí. A jak zní známé rčení
„všechny cesty vedou do Říma“, v tomto případě
musí ať pěšky nebo koňmo téměř vždy putovat Petr
Ptáček a další přes Poříčí. Ačkoliv naše vesnice nehraje
v Šimáčkově románu hlavní roli, je zde několikrát
zmíněna a určitě má právo vzpomenout na netradiční
počin a formu, starou sice osm desítek let, ale dějově
i napětím stále mladou.
Robert Pavelka

Červený Hrádek.

