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Druhou zářijovou sobotu jsme se opět sešli k oslavě tradičních dožínek. Návštěvníci sázavského
nábřeží obdivovali moderní zemědělskou techniku, nakupovali dárky a laskominy a všichni
se dobře najedli a napili. Dožínkovému věnci požehnal pan farář Ondřej Kapasný. O zábavu
se po celé odpoledne staral folklorní soubor Benešáček. Fotograﬁe: Pavla Tikovská

 Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
Čtyři roky utekly jako voda a vy tento týden rozhodnete svými hlasy ve
volbách o tom, kdo bude naši obec spravovat v letech následujících.
Uplynulé období nebylo pro nikoho z nás vůbec snadné: epidemie
koronaviru nás postavila před výzvy v moderní době nepoznané,
mnozí ztratili své blízké, život všech se změnil k nepoznání. A když
už se zdálo, že je boj se zákeřnou nemocí téměř u konce, rozhořela
se válka a s ní velká ekonomická nejistota.
Naštěstí platí, že v nouzi poznáš přítele. Již třetím rokem soused
pomáhá sousedovi, dobrovolníci se hlásí s nabídkami pomoci
na obecním úřadě, zájemci rozšiřují řady dobrovolných hasičů nebo
zkrátka pomáhají sami ve svém volném čase, aniž by za svou obětavost očekávali uznání nebo odměnu. Obec, ve které žijí tak obětaví
lidé, nemůže čekat jiná než skvělá budoucnost.
Přes všechny nepřízně osudu se nám společně podařilo dokončit
celou řadu projektů. Lékaři i jejich pacienti mají radost z nového

zdravotního střediska v KLENOTECH, kam se do bezbariérových
bytů na podzim nastěhují i první nájemníci. Jen za uplynulé dva roky
jsme s pomocí dotací kompletně opravili hned deset ulic, kanalizace
se letos dočkají i na Hvozdci a železniční přejezd na návsi je díky
závorám a chodníkům po letech bezpečnější, stejně jako přechody
pro pěší v jeho okolí. Děti v základní škole mají nové moderní učebny,
paní kuchařky díky dotaci novou kuchyni. Rozšířit se podařilo také
služby obecního úřadu: na kompostéry a odvoz zahradního odpadu
zdarma si už dávno zvykli místní i chalupáři, SENIOR Taxi využívá
téměř 100 poříčských seniorů a zdravotně postižených a těm, kteří
potřebují další pomoc, je na úřadě už třetím rokem k dispozici
sociální pracovnice.
Rád bych na tomto místě poděkoval vám všem, kteří nezištně
pomáháte s rozvojem naší malé obce a zajímáte se o dění ve svém
okolí. Zastupitelům, kteří vzejdou ze zářijových voleb, pak přeji
mnoho úspěchů a co nejméně starostí. Vám všem pak příjemné
čtení a krásné podzimní dny!
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce
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 Vlakové nádraží projde velkou proměnou
Nevzhledné prostranství vlakového nádraží v Čerčanské ulici je
dlouho bolavým místem centra obce. Změnit se to může již brzy:
protože vlastník pozemků (Správa železnic) je po letech jednání
připraven prostranství od železničního přejezdu až po sokolovnu
převést do majetku obce (z části bezúplatně a z části prodejem),
připravili jsme ve spolupráci s architektonickým ateliérem
Ing. Arch. Jana Vaněčka studii budoucího využití nádraží.
Celý prostor bude po dokončení úprav rozdělen na tři zóny:
travnatý městský park se solitérními stromy, střed s mlatovým

 SENIOR Taxi rozšíří služby
povrchem, lavičkami a zastíněním, určený pro odpočinek
cestujících i k setkávání místních obyvatel, a konečně na upravené
parkoviště. Zcela nově vzniknou přímo naproti řeznictví také tolik
potřebná podélná parkovací stání pro zákazníky místních obchodů,
upraví se také chodník pro pěší. Práce začnou bezprostředně
poté, co pozemky získáme do vlastnictví obce, předpoklad je rok
2023/2024. Kompletní architektonickou studii naleznete na webu
obce a prohlédnout si ji můžete také na vývěsce na návsi.

Praktická i dětská lékařka působí od září v nových prostorách v KLENOTECH ve výrazně rozšířené ordinační době.
Paní MUDr. Blanka Jíšová je v Poříčí čtyřikrát týdně, dětská
lékařka paní MUDr. Zuzana Zelená třikrát týdně. Aby byl

přístup našich občanů ke zdravotnickým službám co nejlepší,
rozšíří se od ledna 2023 také služby oblíbeného SENIOR
Taxi: nově budou poříčští klienti taxíkem cestovat také
do Čerčan k lékárně a zpět.

 Nepalte listí a trávu. Zavolejte na 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 v domluveném termínu přistavíme kontejner a odpad odvezeme. Dýchat se bude lépe přírodě i nám všem!

 Základní škola po prázdninách nabízí výjimečné kroužky

Pohled přes nádraží směrem k řeznictví.

Pohled z nádraží směrem k sokolovně.

 Dotace výrazně
pomohla s opravou silnic

 Kanalizace zlepší život
obyvatelům Hvozdce

Již druhý rok po sobě se nám podařilo
opravit v jedné stavební sezóně hned
pět ulic. Po ulicích Lipové, Na Place,
Sportovní, Potoční a Bukovanské se
letos nových asfaltových povrchů
dočkali také obyvatelé ulic Pavlíkova,
V Chaloupkách, Strmá, Na Hrázi
a Ke Skalce. A stejně jako v roce 2021
i letos jsme byli úspěšní při vyřizování
dotací. Na projekt za téměř 9 mil. Kč
se nám podařilo získat dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ve výši přes
6 mil.Kč. Již nyní se připravuje kompletní oprava dalších ulic: mimo jiné
Za Kapličkou, Souběžné, V Uličkách,
Tiché a několika dalších. Na tyto opravy
budeme opět žádat dotaci MMR.
Děkujeme všem obyvatelům ulic
dotčených letošní stavbou za trpělivost
a pochopení!

Hvozdec zůstává jednou z posledních části obce bez obecní kanalizace. To se nyní
mění. Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. na Hvozdci od června buduje
gravitační kanalizaci včetně samostatné čistírny odpadních vod. Do společného
výkopu je zároveň ukládáno vodovodní potrubí, které se na obecní zdroj vody
napojí v následující etapě v příštích letech. Cena projektu je přibližně 6 mil.Kč
a náklady hradíme z vlastních zdrojů. Poslední místní částí bez kanalizace tak
po letošku zůstane lokalita Ve Vilách v Pražské ulici (za benzinovou pumpou);
i pro tento projekt je ale již zpracována projektová dokumentace včetně vydaného
stavebního povolení.

 Volby do zastupitelstva obce již tento týden
V pátek 23. a v sobotu 24. září budou občané rozhodovat o složení zastupitelstva
na roky 2022–2026. Hlasovat se bude tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu
na adrese Sázavská 57. V pátek se volí od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
Voliči, kteří se např. ze zdravotních důvodů do volební místnosti nedostanou, můžou
na telefonním čísle 317 779 415 požádat o donesení volební urny domů. Hlasovací
lístky najdete ve svých poštovních schránkách nejpozději do úterý 20.9., ale získat
je můžete také přímo ve volební místnosti v den voleb. Výsledky voleb budou známy
v sobotu ve večerních hodinách.

 Elektrické kabely zmizí v zemi
Společnost ČEZ Distribuce pokračuje i letos v rekonstrukci elektrického vedení v obci. V týdnu od 12. září probíhají
stavební práce v ulicích V Uličkách, Sázavská a v části ulice Pražské. Elektrické vedení, vyvěšené nyní na sloupech
a střešních nosičích bude odstraněno a nové kabely budou uloženy do země. To ale není vše. Nevzhledný transformátor umístěný na konci ulice V Uličkách nahradí nové zařízení, umístěné u zahrady KLENOT. V rámci projektu
také dojde k modernizaci veřejného osvětlení. Projekt bude v následujících letech pokračovat v ulici Pražské
směrem k návsi a v celé ulici Čerčanské

Během letních prázdnin se v mateřské škole i základní škole
provádělo několik důležitých oprav a úprav. V mateřské škole
byla v přízemí v šatnách Berušek a Motýlků kompletně
zrekonstruována podlaha a vyměněna krytina – bylo položeno
nové lino. Vyměněn byl i veškerý nábytek, děti tak mají úplně
nové skříňky, botníky a nástěnky. Zasloužené rekonstrukce
se dočkala i kancelář MŠ.
V základní škole proběhla oprava topného vedení a celková
výměna vodovodních trubek v kolektoru pod školou. Byla
provedena výmalba dětských šaten v suterénu školy včetně
kovových “klecí”, výmalba jedné třídy na 1. stupni se současnou výměnou stropních svítidel a v celé škole pak oprava
omítek a nátěrů. Změny se odehrály i ve školním areálu, kde
byla umístěna v okolí atletického oválu dvě nová pískoviště,
za tělocvičnou a u školní jídelny byly zpevněny a osázeny
půdopokryvnými rostlinami stráně nad silnicí, byl rozšířen
výběh pro kozy a beránka v naší školní minizoo, upraven trávník
a ostatní zeleň v celém areálu, ošetřeny a prohlédnuty všechny
vzrostlé stromy.
Školní rok 2022/2023 jsme zahájili tradičně slavnostním
shromážděním ve školní tělocvičně. Přítomni byli žáci,
jejich rodiče i jiní příbuzní, všichni zaměstnanci školy a také
zástupci obce Poříčí nad Sázavou. My všichni jsme mezi
námi za obrovského potlesku přivítali naše nové prvňáčky.
I v tomto roce jsme otevřeli dvě první třídy. V I.A je 18 dětí
a paní učitelkou třídní je Mgr. Eliška Veselá, v I.B
je 22 dětí a paní učitelkou třídní je Mgr. Jitka Morávková. Každý
prvňáček dostal na památku krásnou českou knížku od Josefa
Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce, kterou jim symbolicky
předali žáci z devátých tříd.
Naše základní škola a mateřská škola se neustále rozrůstá.
V mateřské škole jsou čtyři oddělení, 86 dětí a 15 zaměstnanců,

v základní škole je osmnáct tříd, pět oddělení školní družiny,
343 dětí a 65 zaměstnanců. Od března letošního roku jsme byli
plně připraveni na příchod a adaptaci nových ukrajinských
žáků. Stejnou podporu od nás dostanou i v tomto školním roce.
Zaměřovat se budeme na jejich celkovou adaptaci a začlenění
do našeho prostředí, výuku českého jazyka i všech ostatních
předmětů. Během prázdnin opustilo naši školu 10 ukrajinských
dětí, k 1.9.2022 jsme přijali 6 nových. Momentálně máme tedy
celkem 4 ukrajinské děti v MŠ a 20 v ZŠ – napříč všemi ročníky.
I letos otevíráme pro všechny děti z naší školy mnoho zájmových
kroužků a aktivit. Nabídka kroužků je široká a děti o ně mají
veliký zájem. Přihlásit se mohou do různých sportovních kroužků
(ﬂorbal, volejbal, atletika, vybíjená), do kroužků přírodovědného, mysliveckého, včelařského, rybářského, dramatického,
anglického jazyka, výtvarného, robotiky a programování a velice
oblíbenými jsou i kroužky vaření a zpívání. Dále pořádáme
ve spolupráci s panem Karlem Maršálkem a taneční školou
Salta kurz předtaneční výchovy pro žáky devátých tříd.
Nezanedbáváme ani kulturu, děti se mohou stát členy Klubu
mladého diváka a několikrát za rok navštívit různá divadelní
nebo hudební představení. Pro zájemce nabízíme také přípravu
na přijímací zkoušky na střední školy a intenzívní přípravu na
olympiádu v anglickém jazyce a mezinárodní jazykové zkoušky.
Pevně věřím, že všechny aktivity, které jsme pro naše žáky
připravili a připravujeme, i celý náš krásný areál a školu si
budou moct děti užívat během celého školního roku a že se již
nebudeme muset řídit všemožnými covidovými opatřeními,
zákazy a nebudeme muset čelit jiným překážkám a omezením. Celý kolektiv základní a mateřské školy přeje do nového
školního roku všem dětem i rodičům hlavně pevné zdraví
a jen vše dobré.
Jiří Frantl
zástupce ředitele

 Dobrovolní hasiči bojovali s požáry i vichřicí
Letos má za sebou jednotka požární ochrany
poříčských dobrovolných hasičů již 13
výjezdů. Třikrát jsme vyjížděli k požáru lesa,
kdy došlo mimo jiné ke vznícení dřevních
zbytků po lesním pálení. Hasili jsme ale také
počínající lesní požár bez zjevné příčiny,
kde hrál čas velmi důležitou roli. V jarních
měsících jednotka několikrát vyrážela
k požáru polního porostu. S tím nejrozsáhlejším ohněm v ulici Za Kapličkou
po našem boku bojovalo dalších 7 jednotek okolních sborů. Přestože hořelo
v blízkosti rodinných domů, nedošlo díky

rychlému zásahu ke škodám na majetku
ani újmě na zdraví. Ve 3 případech jsme
vyrazili ke spadlým stromům, kromě
obvyklého stromu přes komunikaci jsme
zasahovali také u stromu opřeného
o střechu domu nebo u vzrostlého stromu,
který zcela zdemoloval osobní automobil.
Kromě samotných zásahů v terénu jsme
v naší zbrojnici ve spolupráci s obecním
úřadem a mobilním očkovacím týmem
Středočeského kraje počátkem roku zřídili
provizorní očkovací centrum a pomohli
s očkováním proti covid-19. Při této akci

jsme naplno využili také nový dopravní
automobil VW Transporter, kterým jsme
sváželi seniory a zdravotně postižené. Během
léta proběhla u naší cisterny IVECO
Magirus nutná oprava podvozku. Vozidlo
jsme dostali darem od pražských hasičů v
roce 2017 a letošních 125 tis.Kč za kompletní
repasi rámu tak bylo pro naši jednotku
první investicí do tohoto automobilu. Nyní
je cisterna opět plně připravena k zásahům.
Pavel Mikoláš
starosta dobrovolných hasičů

 Padesát let autokrosu si připomněli na Homolce
Poříčí nad Sázavou se o druhém srpnovém víkendu opět proměnilo
v místo autokrosu zaslíbené. Na Homolce se totiž konal závod mistrovství
republiky a mistrovství zóny střední Evropy s bohatou mezinárodní
účastí. Letos to bylo vyšperkováno tím, že autokros v Poříčí slaví kulatých
50 let a oslavy to byly víc než důstojné.
Kromě domácí špičky dorazili i závodníci z Německa, Rakouska, Itálie,
Slovenska, Slovinska, ale i třeba Španělska. Nejdál to měl právě
španělský jezdec nejvyšší divize SuperBuggy Carlos Hernando Saiz,
který to má do Poříčí 2000 kilometrů. „Jezdím jen španělské mistrovství,
ale Poříčí je moje srdcovka a vždycky sem rád přijedu. Je to jeden
z nejlepších závodů roku,“ řekl Carlos.
Počasí vyšlo na jedničku a fanoušci autokrosu si po oba dny vychutnávali
nádherné souboje na skvěle připravené trati. Za to patří velký dík Radku
Jordákovi a jeho technice, ale třeba i poříčským dobrovolným hasičům
(i hasičům z dalších obcí) za perfektní kropení.
V sobotu večer po závodech si diváci mohli v areálu vychutnat koncert
skupiny RockSet a také tradiční velkolepý ohňostroj.
I v neděli si všichni přišli na své nejen při závodech. Do Poříčí dorazily

na pozvání organizátorů legendy autokrosu. Přijeli například Karel Havel,
Bohumil Křesťan, František Kačírek nebo Ital Angelo Consoli. Všechno
borci, kteří v Poříčí mnohokrát v 80. letech závodili a tehdy patřili do
absolutní špičky. Absolvovali autogramiádu a za stůl s nimi usedl
i Jaroslav Hošek, legenda všech legend. Ovšem ten do Poříčí dorazil
už v pátek, protože je stále aktivním závodníkem, i když je mu už 77 let!
Fronta na podpis legend na parádní plakát, který fanoušci dostávali
zdarma, a také fotku s nimi, byla obrovská…
A pak už došlo na ﬁnálové závody všech kategorií: od nejmenších
bugin, v nichž jezdí malé děti, přes silnější buginy, plechová auta až po
nejsilnější čtyřlitrové autokrosové speciály v divizi SuperBuggy.
„Byly to závody s perfektní organizací na skvěle připravené trati. Fanoušci
vytvořili fantastickou kulisu a všem za to děkuju. Prostě dokonalé
ze všech stran,“ řekl vítěz divize SuperBuggy Petr Nikodém.
My jako organizátoři děkujeme všem jezdcům, fanouškům, partnerům
i vedení obce Poříčí za podporu. A velký dík patří také všem dobrovolníkům, kteří perfektně odvedenou prací přispívají k tomu, že se
na Homolku všichni každý rok rádi vrací.
Jan Krůta

 Filmaři v Poříčí
Nepochybuji o tom, že v naší obci se najde značný počet amatérských
ﬁlmařů, zachycujících nejen její krásy, ale třeba i dění jiného charakteru
- ostatně ležíme na trati Posázavského Paciﬁku a takzvaní „šotouši“
tu najdou jistě hodnotnou potravu.
My se tentokrát zaměříme na mistry dříve celuloidového pásu, dnes
digitálního provedení - na oba materiály profesionálové natáčeli
na území naší obce a také v jejím blízkém okolí. Už jsme si ve Zpravodaji
připomněli poříčské stopy literární, nyní se tedy pojďme podívat
do světa (nejen) stříbrného plátna.
Začínáme kostelem
Moravská básnířka a spisovatelka Božena Benešová (1873-1936)
napsala jako poslední dílo ve svém životě novelu Don Pablo, don Pedro
a Věra Lukášová - vyšla už po její smrti. Příběhu se chopil proslulý
Emil František Burian a kromě divadelní hry jej zpracoval také jako
ﬁlmové drama, pro nějž napsal hudbu a rovněž ho režíroval pod
názvem Věra Lukášová tři roky po knižní podobě. Hned na začátku ﬁlmu
jde hlavní hrdinka, ztělesněná Jiřinou Stránskou, na hřbitov se svou
babičkou položit věnec na hrob jejího otce - děje se tak na hřbitově
před kostelem sv. Petra a Pavla. Využita byla i hřbitovní brána, před níž
babička Věry (Lola Skrbková) přesvědčuje pochybného Lába (Zdeněk
Podlipný), aby jí pomohl s dívčinou výchovou. Není bez zajímavosti,
že ﬁlm byl záhy zakázán kvůli nařčení Buriana ze židomilství. V roce 1966 tutéž adaptaci natočila Věra Jordánová jako televizní ﬁlm v hlavních
rolích s Klárou Jernekovou, Jaromírem Hanzlíkem a Ladislavem Peškem.
Románský kostelík se dostal před ﬁlmovou kameru ještě v seriálu Cirkus Humberto - konkrétně ve čtvrtém díle nazvaném Nový domov
se Václav Karas (Petr Haničinec) se synkem Vašíkem zvaným Dablkau (Pavel Mang) téměř na stejném místě jako v předchozím ﬁlmu hledí
na hrob Karasovy ženy Márinky.
Pojďme k řece
Pomineme-li některé reklamní záběry, jako například České dráhy v prostoru souběhu trati, silnice a řeky mezi Čerčany a Poříčím, mohl by
být ideálním ﬁlmovým místem most císaře Františka Josefa. Tvůrci toto místo využili ale jen okrajově v televizní detektivce Případ pro malíře
(2016). Předlohou byla kriminální povídka Hany Proškové Černé jako smola, kterou autoři přesunuli do současnosti. Proškové hrdina malíř Horác
ve zmíněné pasáži sedí na břehu Sázavy v ulici V Koutech před domem čp. 18, když po rozhovoru odcházejí, dostane se do záběru i zmíněný
most. Štáb pořídil i ilustrační záběry z obou stran mostu na řeku a využil především proplouvající vodáky.
Na skok na kopec...
Na závěr prvního povídání o ﬁlmových místech v Poříčí a okolí se zastavíme v sousední Mrači. Mnozí si možná ještě vzpomenou na bláznivou
porevoluční komedii o svérázné rodině Karaﬁátových, hodlající zprovoznit cestovní kancelář Český ráj. Film začíná návštěvou dědečka v jeho
domě, jehož se Karaﬁátovi pokoušejí přemluvit ke spolupráci - stalo se tak před čp. 55 nedaleko dnešní rezidence Slunce. Jen pro pořádek - šlo
o snímek Trhala ﬁalky dynamitem a režisér Milan Růžička ho natočil v roce 1992.
Rozloučíme se pohledem na křižovatku, z níž se z ulice Benešovské odbočuje na přípojku E55 (silnice 3) směrem na Benešov. Toto místo si vybral
režisér Ladislav Rychman pro úvod svého televizního muzikálu Letní romance. Zajímavé bylo v tom, že nejen písničky, ale všechny dialogy byly
důsledně veršované. Zmíněná scéna zachycuje stopujícího vojáka, přičem dva hlavní hrdinové, náměstek a jeho řidič, projíždějí kolem. Šofér
(František Filipovský) deklamuje: Vidím, ach vidím vojána švarného, on ruku svoji zvedá a mně to zase nedá.“ Jeho nadřízený (Lubomír Lipský)
odvětí: „Zbrojnoš má být v poli, bíti nepřítele, šavlí nebo holí a na zádech tele.“ Opět pouze pro pořádek - hlavní roli ziskuchtivé stopařky
si zahrála Helena Vondráčková a muzikál byl natočen v roce 1975.
Robert Pavelka

