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Jak kandidáti vnímají komunální volby
a co je pro ně v blížících se volbách důležité?

Byla jste dlouhou dobu místostarostkou obce. Co se vám 
podařilo prosadit a jak hodnotíte současné kroky vedení 
Poříčí?
Oddlužení obce a ozdravení financí, to byla asi největší výzva. 
Současné kroky vedení obce ale směřují zpět ke zbytečnému zadlu-
žení, to se mi těžko sleduje a ještě hůř snáším přístup ke starším 
občanům. V době působení na zastupitelstvu jsem usilovala o to, 
aby projekt Klenoty nebyl jen bytovým domem, ale domem se 
službami pro seniory. Je pro mě velké zklamání, jak to celé dopad-
lo. Navíc prezentace starosty, že na obecním úřadě působí paní ze 
společnosti RUAH, která pomůže sepsat žádost o pečovatelskou 
službu, přece neznamená, že jim tu službu zajistí. To je ten 
podstatný rozdíl. Za další úspěch během mého působení na 
zastupitelstvu považuji schválení zákazu podomního prodeje na 
území obce, abychom ochránili i ty nejzranitelnější před nástraha-
mi nekalých praktik. O to víc je mi líto, že byl tento zákaz mlčky 
zrušen. A proto jsem ostražitá na způsob komunikace, kterou 
starosta vede vůči seniorům v souvislosti s Klenoty. To, že v příze-

mí budovy mají ordinace lékaři, není zajištění péče obyvatelům 
Klenot.

Často skloňovaným slovem je v poslední době nekoncepčnost 
vedení obce. V čem spočívá? Jak byste to napravila?
V roce 2017 vytvořila zastupitelka Alena Lopatková strategický 
plán obce. Plán najdete i na webových stránkách obce (strategie 
obce - poricinadsazavou.cz). Od té doby tento dokument nikdo 
neotevřel, neaktualizoval a hlavně se jim neřídí. Současné vedení 
řeší jen investice do školy a opravy silnic a chodníků. Ostatní 
oblasti jako hospodaření s lesy, snižování energetické náročnosti, 
opravy ostatních nemovitostí v majetku obce, podpora spolkům 
a další řeší jen okrajově nebo vůbec. Současně s tím neexistuje 
žádný finanční plán. Vedení obce si sice nechalo za 70 tisíc korun 
zpracovat analýzu financí (také k nalezení na webových stránkách 
obce střednědobý výhled rozpočtu Poříčí nad Sázavou s analýzou 
financí a ratingem). Pokud ale máte trochu ekonomické uvažování, 
neunikne vám, že se jedná jen o materiál na zdůvodnění zadlužo-
vání obce. V dokumentu na straně 38 se můžete dočíst, že prý 
bezpečné zadlužení je 110 milionu korun. Neumím si představit, 
jak by obec takto vysoký úvěr splácela. Upřímně pochybuji, že to 
vůbec některý zastupitel z vládnoucí strany prolistoval, neřku-li 
přečetl. 

Jak hodnotíte dopravní infrastukturu v obci?
Dojíždím do Prahy od 14 let, vadí mi špatné spojení na vlak do 
Čerčan, tři autobusy na Prahu ráno a tři odpoledne zpět. V tomto 
ohledu se toho moc nezměnilo. Přibyl sice městský autobus 
z Prahy, což přineslo více spojů, ale staví v každé vesnici, takže 
cesta trvá déle než hodinu, pokud nestojí v koloně. Ubyly ale 
rychlejší spoje s menším počtem zastávek. Tady je velký prostor na 
aktivní zapojení obce do regionálních systémů!

Kandidátka na starostku obce Poříčí nad Sázavou Marta Prachařová působila šest let na pozici místostarostky a 12 let 
v zastupitelstvu. Po celou dobu se zaměřovala na ekonomiku obce a na sociální oblast. Největší radost měla z realizace 
projektu senior taxi.

Michal Stibůrek,
STAN+Otevřené 
Poříčí 
Tyto volby jsou 
výpovědí o charakteru 
každého z nás. Buď se 
o dění v obci zajímám, 
nebo je mi dění v obci lhostejné. Buď mi 
vyhovuje totalitní řízení obce, nebo chci 
svobodu a demokracii. Buď souhlasím se 
šikanou a agresivitou, nebo chci možnost 
jednání a slušnost. Situace v Poříčí je 
složitá, panují obavy ve škole, při jednání 
na obci, mnoho lidí se už zase bojí svobod-
ně vyjádřit názor na cokoliv. Chcete se bát 
a žít v rozdělené společnosti? Volby jsou 
ale tajné! Můžeme se svobodně vyjádřit 
beze strachu. Tyto volby jsou výpovědí 
o charakteru každého z nás.

Petra Volfová,
nestraník za
STAN+Otevřené
Poříčí
Do obecního zastupi-
telstva kandiduji, 
protože chci, aby se 
obec, ve které žiji, rozvíjela tak, aby tu 
bylo příjemné žít. Domnívám se, že 
bychom se i my, relativně noví poříčští 
občané, měli podílet na jejím vedení 
a přinést novou energii a jiný pohled na 
její rozvoj. Poříčí se pro mě stalo v roce 
2005 neodmyslitelnou součástí mého 
života a ráda bych se stala jeho hybnou 
silou a využila všech svých zkušeností ve 
prospěch života obce.  

Libor Rajdl,
nestraník za
STAN+Otevřené
Poříčí
Před 16 lety se mě 
zeptal ředitel školy 
Radim Navrátil, jestli 
bych pomohl vytáhnout obec z obrovského 
dluhu. Rozhodl jsem se do toho jít a byl 
jsem zvolen do obecního zastupitelstva. 
Dvě volební období jsem působil jako 
zastupitel a radní. Spolu s Martou Pracha-
řovou, Michalem Stibůrkem a Romanem 
Mrvou jsme dali dohromady mimořádně 
akční a schopnou partu lidí, kteří měli 
zkušenost s krizovým řízením. V době 
nastupující hospodářské krize jsme opět 
připraveni přiložit ruku k dílu. Máme cíl, 
zkušenosti a hlavně elán do práce.
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Poříčí bez vlastní vody? Radní dali studnám stopku

Žijeme v Poříčí nad Sázavou, voda je už v názvu obce doslova 
v naší DNA. O to víc nás mrzí, že starosta Jan Kratzer a lidé kolem 
něj nechtějí pečovat o studny, které máme k dispozici.

Rozhodnutí rady obce z roku 2020 je stručné - rekultivace vlastní-
ho zdroje vody by nebyla ekonomicky přínosná. Opravdu?

Musíme se oprávněně ptát, proč se nikde nepíše, kolik by oprava 
studen stála? Je to víc než než pět milionů korun, tedy roční výdaj 

obce na splátku Klenot? Nebo je to víc?

Pravdou zůstává, že Poříčí je nyní odkázané na vodu z Javorníku, 
ale až na druhém místě po společnosti Wrigley, která má bohužel 
přednost před Poříčany. Navíc se starosta Kratzer nepřipojil 
k okolním obcím při privatizaci VHS. Kvůli jeho chování tak hrozí, 
že Poříčí může mít problémy s pitnou vodou. Utajované rozhodo-
vání rady obce o životně důležitých zdrojích nás znepokojuje, 
stejně jako opakované neinformování o této problematice.

Střet zájmů místostarosty Jeníčka?

Stalo se

Tajná studie, vyhozené peníze a čachry s pozemky u vlakového 
nádraží. Přibližně 15 let jedná obec Poříčí nad Sázavou se Správou 
železnic o prodeji či směně pozemků u vlakového nádraží. 
Hlavním cílem je revitalizace veřejného prostranství a výstavba 
parkoviště. I přesto, že během let nedošlo k výraznějšímu posunu, 
si současné vedení v čele se starostou Kratzerem nechalo zpraco-
vat tajnou studii na zhotovení architektonického řešení prostoru 
u vlakového nádraží. Místostarosta Tomáš Jeníček přihrál zakáz-
ku na zhotovení studie svému známému. Co se stalo? Součástí 
řešené lokality se tak stal i pozemek s nemovitostí pana Jeníčka. 
V době neustále se zvyšující zadluženosti obce vynaložilo její 
současné vedení desítky tisíc korun za studii k pozemkům, které 
nejsou v jejím vlastnictvím a jejich případný odkup je ohrožen 
prázdnou obecní kasou.

Studie navíc není veřejně k dispozici a její samotné vyhotovení je 
zahaleno celou řadou nejasností. Rozhodnutí starosty Jana 
Kratzera odmítnout sdělit obyvatelům a zastupitelům obce zhoto-

Pro nejmenší Poříčany se 1. září u Sokolov-
ny konal dětský den. Všem zúčastněným 
děkujeme a školákům přejeme spoustu 
dobrých známek a rodičům pevné nervy!

Připravujeme
pro vás další akce!

Sledujte
www.otevreneporici.cz

a naše facebookové
stránky.

vení studie otevírá prostor celé řadě spekulací. Z čeho chce obec 
projekt financovat? Proč se starosta mlčí? Hodlá místostarosta 
Jeníček opravit vyhořelý dům z vlastních zdrojů? 

Recept na Poříčský guláš
podle Marty Prachařové 

Kdo z nás nemá občas chuť na dobrý guláš 
s chlebem, knedlíkem nebo dokonce s bram-
borákem? Podzim v Poříčí mám ráda, stejně 
tak i guláš spojený s tímto ročním obdobím 
a letos i s komunálními volbami. Na čtyři 
porce poříčského guláše si připravte: 
- hovězí maso (např. kližka, krk nebo plec) 
   800 g 
- cibule, pokrájená 5 velkých kusů 
- česnek 2 stroužky
- sladká paprika 3 lžíce
- majoránka cca 1 lžíce
- kmín cca 1 lžička
- bobkový list 1 ks
- sůl, pepř
- máslo, sádlo nebo olej 2 lžíce
- voda nebo hovězí vývar 1 litr 

Postup:
Hovězí maso očistíme a nakrájíme na kostky. 
Cibuli si oloupeme a nakrájíme na středně 
velké kusy.

V hrnci rozpálíme máslo a na středním 
plameni na něm pomalu opékáme všechnu 
cibuli se špetkou soli. Mícháme a snažíme se 
docílit rovnoměrně opečené cibule, která má 
jednolitou zlatohnědou barvu.

Když je cibule hotová, zaprášíme ji paprikou 
a kmínem, jen krátce zamícháme a poté 

přidáme do hrnce maso, to krátce restujeme, 
osolíme a vše podlijeme horkou vodou či 
vývarem. Tekutiny dáme jen tolik, aby bylo 
maso ponořené.

Na mírném plameni poté dusíme alespoň 
2 hodiny, dokud maso nezměkne. Dusíme 
jen s jemnými bublinkami s pootevřenou 
poklicí. V průběhu podle potřeby doplňuje-
me vodu nebo vývar, aby se maso dusilo 
a nevysušovalo.

Jakmile je maso měkké, odklopíme poklici 
a vydusíme část šťávy, abychom guláš zahus-
tili. Omáčku můžeme zahustit trochou 
strouhaného suchého chleba. Servírujeme 
s houskovým knedlíkem, bramboráčkem 
nebo chlebem a podle chuti i s kolečky 
cibule. 
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