 Pohlednice oknem do minulosti
Do mé sbírky se mi podařilo získat zajímavou pohlednici.
Jedná se o pohled na naši řeku Sázavu od Poříčí na Městečko.
Fotopohlednice, zpracovaná na šířku, má rozměr 140x90 mm.
První, co nás okamžitě upoutá, je bílá budova mlýna
u jezu. Břehy jsou zarostlé pouze nízkými křovisky. Samotné
Městečko je ztracené za hradbou zeleně a viditelné jsou až
domy na Borové Lhotě. Zde každého zaujmou, oproti dnešní
době, holé hřebeny se sporadickou zelení. Nikde není ani
stopa po chatách, dnes pro tuto oblast tak typických.
Hlavním důvodem, proč jsem si tuto pohlednici pořídil, byl
stroj v pravém středu snímku. Jedná se o plovoucí bagr
(loď) na těžbu písku z řeky. Toto místo je ideální pro tuto
činnost – zátočina přecházející v hlubší vodu před jezem. Jejím
majitelem v 60. a 70. letech byl pan Krčmář. Bydlel v jedné
z vil na křižovatce v polovině cesty mezi Městečkem a Poříčím
nad Sázavou. Prodával vytěžený říční písek do celého okolí.
Oproti dnešní době se tak neustále prohlubovalo a čistilo

koryto řeky. Stavební materiál se také nemusel dopravovat
na velké vzdálenosti.
Pohlednice byla vydána nakladatelstvím ORBIS pod číslem
4852 045126 F 19408. Její cena byla 0,50 Kč. Na poštovním
razítku Poříčí nad Sázavou je datum 17.5.1962. Použita je
Československá poštovní známka v hodnotě 30 h, zelená –
hrad Pernštejn (platná od 30.9.1961; navrhl J.Šváb; vydána
v množství 800 000 ks).
Existuje také dobová pohlednice se záběrem z mostu císaře
Františka Josefa na kopec Lutov (349 m.n.m.) směrem
na Svárov. Na této pohlednici je koryto řeky s hromadami
písku v levé části řeky, po kterých se prochází muž. Bohužel
zde netuším, kdy tato pohlednice vznikla. Předpokládám,
že bude starší. Rád uvítám jakékoliv další zajímavosti a poznatky
týkající se vyobrazení na pohlednici z roku 1962.
Jan Kostrhoun
(Kostrhoun.Ebert@seznam.cz)

Advent ani letos neprobíhá tak, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech. I přesto se v sobotu 27. listopadu
na návsi rozsvítil vánoční stromeček a o týden později, v neděli 5. prosince, si pod ním dali dostaveníčko Mikuláš,
andělé a čerti. Kromě toho jsme v pátek 3. prosince na obecním úřadě hostili přednášku spisovatele a historika
Tomáše Zouzala o životě na Benešovsku za druhé světové války. Přednáška se z velké části věnovala hospodaření
v zemědělských dvorech v Poříčí a na Hvozdci. Mezi nejzajímavější části patřilo předčítání autentických zápisů
z poválečných soudů s šafáři, kteří sloužili německé armádě.
Fotografie: Pavla Tikovská

