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POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Oprava ulice V Radešovkách

Foto: 1.7. 2014 byla zahájena plánovaná oprava ulice V Radešovkách. Hotovo bude do půlky srpna.

Zásah hasičů
V sobotu 28. června večer
nahlásila skupina vodáků ve
Zbořeném Kostelci, že pohřešuje svého kamaráda,
kterého naposledy viděli
plavat v řece.
Složky integrovaného záchranného systému vyhlásily
pátrací akci, do které povolaly i poříčské hasiče. Ti jsou
vzhledem k poloze naší obce
vybaveni a cvičeni zvláště
pro zásahy na vodě a jejich
spolehlivosti a šikovnosti si
cení i profesionálové z krajského hasičského sboru.
Pátrání na řece trvalo do
pozdních nočních hodin,
pohřešovaný se nicméně po
půlnoci sám přihlásil policii v
Benešově. Našim hasičům
děkujeme za pomoc a obětavost při pátrání.

Úpravy návsi
Ještě v průběhu letních
prázdnin by mohly začít dlouho připravované úpravy poříčské návsi.
Podle projektu budou stávající žluté betonové bloky odstraněny a nahrazeny dlážděným chodníkem. Ten nově
povede až kolem autobusové
zastávky k přechodu u mateřské školy, který bude,
stejně jako přechod u trafiky,
stavebně zvýšen. Mezi autobusovou zastávkou a kostelem vznikne ostrůvek, který
zúží široký profil vozovky.
Kolem nových chodníků
vyroste také několik záhonů
se zelení. O tom, zda se budou stavební úpravy realizovat, by měli rozhodnout zastupitelé na svém příštím
zasedání.

100 let od vyhlášení první světové války: poříčské ozvěny
V naší republice snad neexistuje obec, ve které by se
nenacházel pomník se jmény
padlých v I. světové válce.
Ani Poříčí není výjimkou.
Krvavý konflikt, vypuknuvší
právě před sto lety, se citelně dotkl každé zdejší rodiny.
Válce předcházel atentát na
následníka trůnu Ferdinanda
d´Este. Arcivévoda byl jako
konopišťský pán úzce spjat i
s Poříčím, patřily mu svárovské lomy a lesy, do roku
1897 i Markův statek u mostu. Důsledky Ferdinandova
působení v našem okolí jsou
vidět dodnes, neboť podle
původního projektu měla
vést trať posázavského pacifiku po pravém břehu Sázavy
z Čerčan přes Nespeky do
Týnce a poříčská zastávka by

se tak nacházela na opačném břehu. Konopiště však
mělo rozhodující slovo a jeho
zástupci ve výboru pro stavbu trati prosadili daleko
složitější a dražší stavební
variantu přes Svárov a Pecerady, kde měl arcivévoda své
hospodářské zájmy.
Od atentátu do vypuknutí
války uběhl měsíc, 29. července 1914 vtrhla rakouskouherská vojska do Srbska.
V Čechách, Poříčí nad Sázavou nevyjímaje, začala mobilizace, týkající se všech mužů
do padesáti let.
O tom, jak to ve zdejší obci
probíhalo během válečných
let, nám zanechal svědectví
poříčský kronikář František
Kotršal, učitel na místní šes-

titřídní škole v letech 1912 –
1928. On sám byl odveden
k vojsku hned v září 1915,
v roce 1916 byl na ruském
bojišti zraněn a následně
zajat. V srpnu následujícího
roku vstoupil do čs. legií, ale
velení si více než bojových
schopností vážilo jeho vědomostí, poslalo ho vyučovat
na českou krajanskou školu.
Domů se Kotršal vrátil počátkem prosince 1918 a pustil
se do psaní kroniky.
V první polovině roku 1915
se v Poříčí objevovali čerstvě
mobilizování branci z okolí
v počtu 250 až 350 mužů.
Po krátkém výcviku odjížděli
na frontu, nejvíce jich zde
bylo v jednom okamžiku
téměř osm set.
Pokračování na dalších stranách
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Hřiště u obecního úřadu pro sportovní vyžití dětí i rodičů
U obecního úřadu, v místech
bývalé oplocené zahrady,
bylo v červenci otevřeno
nové veřejnosti volně přístupné hřiště.
Zájemcům o sportovní vyžití
je k dispozici stůl na stolní
tenis a koš s placem na basketball. Prostor je doplněn
dvěma lavičkami, jednou
běžnou a jednou speciální
odolnou, která je určena
především mládeži, která
ráda sedá na opěradlech.
Odpočinková zóna pro děti i
jejich rodiče je součástí pěší
zóny podél sázavského nábřeží, která byla vybudována
v letošním roce.

Email Infokanál

Ahoj, prázdniny!

Dopravní značení

Neckiáda

Po úspěšné službě SMS
Infokanál zavádí obecní úřad
další novinku.
Zájemci, kteří si přejí dostávat zajímavé dokumenty
přímo do své emailové
schránky, mohou úřadu předat svou adresu a zcela
zdarma jim pak budou zasílány např. Poříčské zpravodaje
ještě v den vydání, plakáty a
pozvánky na místní kulturní a
sportovní akce, pozvánky na
zasedání zastupitelstva a
další.
Emailová adresa nebude v
žádném případě poskytována třetím stranám a nebude
na ni zasílána reklama.

Poslední červnovou sobotu
uspořádala místní zájmová
sdružení, spolupracující v
organizaci „místní Agenda
21“, rozloučení se školním
rokem a přivítání prázdnin.
Od 19 hodin na návsi hasiči
grilovali globásy a točili pivo
a limonádu. Od 21 hodin se
na stěnu budovy COOP promítal film Vesničko má středisková a příjemný večer
zakončil po 22. hodině slavnostní ohňostroj.
Radost z přátelského setkání
přítomným nezkazila ani
krátká dešťová přeháňka.
Příští podobnou akcí bude
zahájení Adventu.

V polovině července došlo ke
změně dopravního značení v
ulici V Koutech. Na úseku od
křižovatky u ordinace
MVDr. Lázničky směrem k
ČOV byla provedena úprava
přednosti v jízdě protijedoucím vozidlům. Toto opatření
nahradilo jeden ze zpomalovacích prahů, který byl odstraněn.
Snížení rychlosti instalací
značek je připravováno také
na nepřehledný úsek v osadě Lutov a na příjezdu na
Vrabčí Brod. Nové dopravní
zrcadlo je také na výjezdu z
ulice Tichá do ulice Na Cihelně.

V sobotu 12. července se
konal již třetí ročník úspěšné
poříčské neckiády. Přehlídku
plavidel nejroztodivnějších
tvarů opět uspořádal Fit Klub
Poříčí ve spolupráci s dobrovolnými hasiči.
Na cca 800 m dlouhý úsek
řeky od kostela sv. Havla až
do Koutů se letos vydala
např. posádka amerických
indiánů, piráti, jezdec na
vodních lyžích, Pat a Mat
nebo husité.
V cíli bylo pro všechny připraveno drobné občerstvení.
Fotografie na str.4 a další
snímky na webu obce.

První světová válka v Poříčí … pokračování ze strany 1
Spali po hostincích, stodolách, kůlnách a dokonce i ve
škole. Vařilo se pro ně ve
zvláštních polních kuchyních
a zbývalo hodně jídla, které
vojáci pak rozdávali místním
chudým. Když na frontu odjela poslední jednotka, bylo
Poříčí téměř vyjedené.
V následujících letech tvrdě
dopadly na obec důsledky
válečného hospodářství.
Rekvírovalo se téměř vše –
dobytek, obilí, brambory,
kovy a dokonce i šatstvo.
Mělo dojít i k zabavení kostelních zvonů, ale díky
přímluvě poříčského faráře
P. Tichého zůstaly na svém
původním místě. Začalo

období hladu a bídy,
v širokém okolí se nedaly
sehnat žádné potraviny a
vydávané přídělové lístky
nebyly kryty zbožím. Stát
navíc nutil obyvatelstvo, aby
své peníze investovalo do
válečných půjček, jejichž
návratnost byla značně problematická. Mizerná byla i
úroda, většina mužů bojovala na frontě, koně a potahy
zabavila armáda a pole obdělávaly ženy a děti ručními
nástroji. Nedostatky se zásobováním přetrvaly i v prvních
poválečných letech. Kronikář
Kotršal si také stěžuje, že se
zavíraly pro nedostatek učitelů nejprve jednotlivé třídy a
pak i celé školy, což mělo

neblahý vliv na výchovu mládeže a její mravnost.
Podle počtu jmen na pomníku padlých v blízkosti obecního úřadu zemřelo na bojištích první světové války pětadvacet poříčských mužů.
Kronikář František Kotršal,
který se v roce 1919 stal
starostou obce Poříčí, se
zmiňuje i o legionářích. Vrátilo se jich devět, z toho tři
působili v čs. legiích v Rusku,
jeden ve Francii a šest
v Itálii. Podle F. Kotršala padl
jen čtyři dny před svými
20. narozeninami na italském bojišti 13. 6. 1918
legionář Alois Potůček z čp.
91 a je v Itálii i pohřben.

Záhadou ale je, že jméno
Aloise Potůčka na našem
pomníku chybí. Snad se po
přečtení tohoto textu objeví
někdo, kdo vnese do této
záležitosti jasno.
Pomník padlým v Poříčí byl
slavnostně odhalen 29. října
1920. Peníze na jeho zhotovení pocházely částečně ze
sbírky mezi občany, částečně
z výnosu nejrůznějších zábav. Nedošlo však k utracení
celé vybrané částky, zbylo
zhruba patnáct set zlatých,
které se rozdělily mezi chudé, což vyvolalo vášně a
ostré spory mezi sponzory.
Dokončení na str.4

Vrtulník ve škole?
Tak přesně to zažili žáci základní a mateřské školy
v úterý 10. června.
V rámci každoročně pořádaného projektového dne
„Zachraňujeme, pomáháme“
se dětem představila Policie
ČR. Na školním hřišti přistál
v půl deváté vrtulník, což byl
jedinečný zážitek pro všechny přihlížející. Ani po jeho
odletu se nikdo nenudil. Žáci
viděli v akci vycvičené pejsky, prohlédli si různé zbraně
a prolezli obrněný transportér. Dopoledne jim rychle
uběhlo a ani se jim nechtělo
zpět do školy věnovat se
dalším naplánovaným činnostem. Díky policistům je
tento projektový den pro
žáky nezapomenutelný.

Žáci osmé třídy základní školy navštívili Anglii
Dne 1. června 2014 se celá
8. třída ze ZŠ Poříčí nad
Sázavou vydala na výlet do
Velké Británie. Setkali jsme
se na našem malém náměstí
a čekali na autobus. Byli
jsme připraveni na naše
největší
dobrodružství
v tomto školním roce. Noční
sedmnáctihodinová
cesta
napříč Evropou byla náročná
a nikdo toho mnoho nenaspal. Po plavbě trajektem
z Calais ve Francii do Doveru
v Anglii jsme konečně přijeli
do země Harryho Pottera.
Nejprve jsme navštívili Cantenbury – slavné historické
město s neméně slavnou
katedrálou. Bylo to naše
první setkání s typickou anglickou krajinou a stavbami
tak, jak je známe z knih a
filmů. Potom jsme přijeli do

Hastings, města, ve kterém
jsme byli ubytováni celý týden. Nejprve jsme viděli
zříceninu hradu v Hastings a
Pašerácké jeskyně, potom
jsme šli do centra města a
na pláž. Bylo to prostě nádherné. Nakonec jsme se
setkali s hostitelskými rodinami a večer strávili společně
s
nimi.
Ráno druhého dne jsme
absolvovali výuku v jazykové
škole. Po obědě jsme jeli na
výlet na hrad Bodiam Castle
a do malého městečka zvaného Battle. Tam jsme navštívili expozici Včerejší svět,
kde byly vystaveny typické
anglické předměty, pokoje či
obchody z minulého století.
Na třetí den byl naplánován
celodenní výlet na hrad Leeds Castle a do Rye – pirát-

ské vesnice. Mnoho anglických lidí nazývá hrad Leeds
nejmilejším místem na světě.
Také jsme se dozvěděli, že
Johnny Depp vlastní historický dům v nejkrásnější části
vesnice Rye.
Čtvrtý den po vyučování jsme
navštívili
Mořský
svět
v Brightonu, potom jsme
konečně mohli jít nakupovat,
tak jak již dívky dlouho doufaly.
V pátek jsme v jazykové
škole obdrželi mezinárodní
certifikáty o absolvování
intenzivní výuky anglického
jazyka a odpoledne jsme
strávili procházkou po bílých
útesech zvaných Seven Sisters, tyčících se nad nádherným mořem. Někteří z nás
dokonce zkusili jeho teplotu.
V sobotu jsme si sbalili naše

zavazadla, řekli jsme sbohem hostitelským rodinám a
vydali se na poslední a největší výlet týdne - výlet do
Londýna. Tam jsme viděli
Parlament a Big Ben, Londýnské oko, Trafalgarské
náměstí, Katedrálu sv. Pavla,
Shakespearovo divadlo (The
Globe), slavný most Tower
Bridge, pevnost Tower of
London, také jsme podnikli
plavbu lodí po řece Temži a
viděli nejmodernější a nejvyšší mrakodrapy v Evropě.
Nikdy na to nezapomeneme
a rádi bychom poděkovali
škole za zorganizování tohoto studijně poznávacího
pobytu a samozřejmě našim
sponzorům. Děkujeme vám.
Autoři: žáci 8. třídy

Válka v Poříčí
Odpůrci předání chudým
tvrdili, že přebytečné peníze
se měly použít na oplocení
pietního místa. K instalování
plůtku došlo až v roce 1928
na náklady poříčského poštm istra J . Urba nidese
(nahrazeno novým plůtkem
od místního kováře p. Housky r. 2014).
Pomník nám dodnes připomíná události staré sto let a
stal se trvalou vzpomínkou
na poříčské občany, kteří
položili své životy v První
světové válce.
Autor: Aleš Presler

Foto (pí. Rajdlová): 12.7. se konal 3. ročník neckiády. Zúčastnili se indiáni, husité, piráti a další.

Představení dramatického kroužku
Dramatický
kroužek
v současné době navštěvuje
39 žáků ZŠ Poříčí, kteří se
aktivně zapojili do vystoupení pro rodiče a pro žáky I.
stupně ZŠ a žáky MŠ.
Pro diváky byl připraven
program, který trval asi 80
minut. Zde byly odehrány 4
pohádky, ve kterých se žáci
ukázali jako velice schopní a
tvořiví členové kroužku. Celým programem diváky provázel Tomáš Doležal (6.třída)
a Jakub Rajdl (8.třída). Po
skončení každé pohádky
zpívali žáci z pěveckého
kroužku několik písní
v hudebním doprovodu Mgr.
E.Gallové.
Do dramatického kroužku
chodí žáci z 1. – 8. třídy.
Podle obtížnosti scénářů byli
žáci rozřazeni do jednotlivých
pohádek.
První pohádka - O Kouzelné
píšťalce. Zde vystoupili žáci
1. tříd, dívky ze 2. a 4. třídy
byly vypravěči pohádky.
Dalším představením
v programu byl Příběh o nemocné Aničce, které jsou
vyprávěny pohádky O Červené Karkulce a O Perníkové
chaloupce. V těchto pohádkách vystoupilo mnoho žáků
z 1. – 6. třídy.
Čtvrtá pohádka – Princ a
Večernice. Zde hráli především žáci, kteří dramatický
kroužek navštěvují nejdéle.
Tato pohádka byla doplněna
kouřovými a světelnými efekty, o jejichž realizaci se po-

staral žák Jakub Rajdl.
Celé vystoupení se žákům
moc povedlo, všichni byli
velice šikovní. Své role se
ujali zodpovědně, chodili na
ranní i odpolední zkoušky,
dali si záležet na vytvoření
svého kostýmu.
Pro spoustu žáků byla tato
akce velikým úspěchem,
protože si zde mohli vyzkoušet, jaké to je, když vědí, jak
jsou pro kolektiv důležití,
potřební… a jak mnoha lidem
dokážou vykouzlit úsměv na
rtech.
Autor: Mgr. Hana Pášová

Pátá třída navštívila školu v přírodě
Hned v pondělí po příjezdu
do Železných hor jsme si
vybalili a začali s programem. Vyráběli jsme keramické nádoby a z měděných
drátků ozdoby. Po té jsme si
vybrali družstva: Akvitánové,
Bójové a Tektoságové.
V úterý jsme hráli hru boj s
Římany. Já jsem byla jediná,
co přežila, ale vzkaz jsem
nepřečetla.
Ve středu jsme šli na rozhlednu Boiiku, která se nepříjemně houpala. Měli jsme
i diskotéku na počest Martinčiných 11. narozenin. Byla
dámská i pánská volenka. A

byly i zmrzlinové poháry.
Čtvrtek byl asi nejnamáhavější. Vyráběli jsme si vlastní
šípy, drtili jsme zrna na mouku, pekli si placky a stříleli
jsme z luku. Večer byl úžasný
keltský obřad, při kterém
jsme museli donést oběti
druidovi (zrna, květinu a
zvláštní dar). Také jsme tancovali a zpívali u ohně.
V pátek jsme jeli domů. Uteklo to všechno hrozně rychle.
Moc bychom chtěli jet znovu.
Autoři: Adéla Nádvorníková a
Jakub Vránek

