Výčet nejdůležitějších informací o obci Červené Poříčí
1318 – 1352 první zmíňky o obci, statek v držení Jaroslava z Poříčí
1411 na statku sídlil Radoslav z Kocova
1473 v majetku Jana z Rýznberka a na Rabí
1547 nový majitel – Jindřich Mladota z Jilmani
1569 nový majitel - Mikuláš Šic z Drahenic
1571 panství k tvrzi náležející se ujali jeho bratři Adam a Albrecht Šicovi
1606 ve věži umístěn zvon „umíráček“
1606 spolu s tvrzí vyhořel i mlýn s dvorem a stodolami /celkem 13 stavení/ Následkem
požáru údajně zemřel pan Albrecht. Pochován se svojí ženou v kostele ve Vřeskovicích.
1611 nový zámek postavil Albrechtův syn Mikuláš
1623 po bělohorském konfliktu byl Mikuláš odsouzen ke ztrátě 2/3 majetku. Téhož roku
koupil panství Filip Adam svobodný pán z Kronbergu
1692 zemřel poslední Kronberg Adolf Ota.. Po něm držely panství jeho sestry Magdaléna
Isabela, Marie Diana a Emanuela Maxmiliána. Za působení Kronbergů používaný německý
název Poříčí – Kronporitschen.
1702 panství koupil generál Jan Jiří z Hauben
1713 Amálie Eleonora z Hauben nechala postavit kapli Nejsvětějšího Srdce Kristova
1717 převzala panství dcera Jana Jiřího-Františka Augusta, provdaná Torringová
z Jettenbachu, kdy její otec padl za války s Tureckem u Petrovaradína. Za jejího působení
dochází k barokní výzdobě zámku. Syn Františky-Norbert přivedl panství k hospodářskému
rozkvětu a postavil i vysokou pec, po níž se části obce dosud říká „Na Huti“.
1759 pobýval na zámku několik dní Amand Streer, opat kladrubského kláštera
1763 panství v dražbě získal Kliment František kníže Bavorský, vévoda v Horní Falci
a falckrabí rýnský. Ten závětí odkázal panství svému příbuznému Karlovi falckraběti z Falc
Zweybruken.
1784 prodal panství knížeti Kristiánovi z Waldecka
1795 získal panství bavorský vévoda Maxmilián Josef

1805 uzavřena státní smlouva o převodu panství z rukou bavorského knížete do majetku
habsbursko-lotrinského arcivévody a salcburského kurfiřta Ferdinanda, který se stal roku
1814 vévodou toskánským.
1815 se Ferdinand rozhodl postoupit panství rakouskému císaři Františkovi II., který měl
zájem učinit panství pro svého vnuka a syna Napoleona Bonaparta a Luisy Rakouské-Orlíčka.
1824 přešlo panství do rukou Leopolda II. Toskánského a od něho o něco málo později
přímo do majetku rakouského císaře Ferdinanda V. – Dobrotivého. V majetku rakouských
císařů pak bylo Poříčí až do roku 1919.
1830 v zámeckém parku byly původně 2 rybníky, od roku 1837 jen jeden.
1836 asi založen Sbor dobrovolných hasičů
1863 31. prosince se v Červeném Poříčí narodil známý projektant mostů (Palackého most
v Praze) ing. Alois Dlabač. Zemřel 21.1.1930.
1912 zdejší rodák Václav Hlaváček, bývalý c.k. policejní komisař v Praze (zemřel 12.6.1912),
odkázal obci jistinu na postavení ústavu pro chudé s názvem Hlaváčkův chudobinec (pamětní
deska umístěna v chodbě do sklepa v č.p.27).
1914 mlynář Jan Prokop si postavil elektrickou turbínu, která dodávala elektřinu čtyřem
rolníkům a jednomu kováři.
1915 se začalo se stavbou kterou vedl zednický mistr Josef Kubec z Chudenic (dnes sídlo
Obecního úřadu a Dům pečovatelské služby)
1917– 1918 řádila v obci a okolí španělská chřipka
1919 velkostatek Červené Poříčí získal nově vzniklý československý stát
1919 březen – založena obecní knihovna
1920 červen – uskutečnily se volby do obecního zastupitelstva, starostou zvolen sociální
demokrat Jan Šrait
1921 18.9. slavnostně odhalen pomník obětem v 1. světové válce, který postavila firma Petr
Kripsner z Přeštic (stál 2500,-Kč).
1923 volby do obecního zastupitelstva, starostou zvolen opět Jan Šrait
1924 přiděleny obci pozemky od velkostatku Lužany
1924 červen – velká povodeň
1925 9.2. se v obci stala kuriozní nehoda: pastýř Antonín Míšek byl napaden kancem, který
mu přerazil nohu. Pastýř zemřel v klatovské nemocnici.

1926 se začalo v pivovaře vařit nové pivo Regent
1928 v červenci předal starosta svůj úřad novému starostovi Prokopu Bozděchovi. V témže
roce si řezníci František Valeš a Josef Hanzlík otevřeli řeznický a uzenářský obchod. Mlynář
Vojtěch Švec, lesní inženýr Josef Zatloukal a nájemce restaurace Josef Hanzlík pořídili
společnými silami stanici „jiskrové telegrafie“ .
25.8. po 21. hodině vypukl ve stavení U Jindrů (čp. 2) požár. Shořel krov a střecha. Pro Sbor
dobrovolných hasičů (dále jen SDH) zakoupila obec motorovou stříkačku od firmy Smekal
z Prahy za 51.000,-Kč.
1928 si postavilo několik místních dělníků na poli pod pivovarem nové domy.
1931 hodně dělníků, kteří pracovali ve Škodovce v Plzni bylo bez práce. Dostávali týdenní
podpory ve výši: ženatí 20,-Kč, svobodní 10,-Kč.
1932 - 1933 12.1. starostou zvolen sociální demokrat domkář Václav Strejc. Proti volbám
podala strana Národně sociální námitku. 11.6. se konala volba nového starosty, kterým
se stal Prokop Bozděch.
1936 byl v obci ustanoven výbor civilní protiletecké obrany. 23.4. vykradena kovárna
Vojtěcha Hofmeistera, nářadí v hodnotě 2.000.- Kč.
7.6. povodeň, v chalupě Františka Vlasáka bylo 30cm vody. Ve veřejné dražbě u Okresního
soudu v Přešticích byl prodán hostinec Václava Konigsmarka Na Zastávce.
1938 30.6. se konala soudní dražba hostince U Štěpánků. Hostinec, louky a pole koupil dr.
Šetek z Přeštic. Byla postavena stávající hasičská zbrojnice za 11.000,-Kč.
1939 postavila obec další část kanalizace od státní silnice k zámku
1940 11.8. byli obyvatelé svoláni na obecní úřad, kde jim úředníci z okresního úřadu
vystavili občanské legitimace.
1942 30.6. byl zatčen mlynář Vojtěch Švec, který byl několik dnů nato v Praze
popraven.V únoru musela obec připravit ubytování pro německé uprchlíky. Byly zabrány oba
hostince (U Vadlejchů a U Zdeborů).
1945 v dubnu se ukryla kolona německých aut pod kaštany u zámku a na návsi. Jeden stál
za mlýnem pod topoly, další u kapličky (u Hlinků). Ten spatřil hloubkový letec a zaútočil
na něj. Auto bylo v plamenech a vybuchovala v něm uložená munice. Byly poškozeny střechy
v okolí a okna, dveře i nábytek. Kaplička u dvora byla zničena a lípa u ní byly celá opálená.
5.5. byl na zámku vyvěšen československý prapor v době, kdy tam ještě byli Němci. Tentýž
den přijeli v džípech američtí vojáci.
V obci byl vytvořen branný výbor, velitelem se stal Václav Steiner a vedením obecních
záležitostí byl pověřen František Rejthar.
3.9. odjeli američtí vojáci z Červeného Poříčí.

1946 23.5. velký požár po několika týdnech veder. Začal se šířit ze stodoly čp.2 po doškových
střechách domů čp. 11,13,14,16,49 a 61. U čp. 60 shořel krov a u čp. 12 dřevěná hradba.
U čp. 15 shořely chlívky, krovy, vrata do stodoly, dveře a okna.
20.5. navštívil Červené Poříčí v rámci své cesty do Pošumaví ministr vnitřního obchodu J.
Zmrhal – zapsal se do pamětní knihy obce. V červnu byl zreorganizován MNV, novým
předsedou byl zvolen František Rejtar. Začala elektrifikace obce-Svaz zpč. elektráren postavil
el. vedení ze Lhovic do Č.P.. Vlastní rozvody v obci dělala firma p. Smrčka ze Švihova.
Elektrifikace stála obec 650.000,-Kč (ministerstvo průmyslu dalo 229.000,-Kč).

1947 13.6. odstranila firma p. Smrčka staré el. vedení. 14.5. začal fungovat obecní rozhlas,
tlampač byl umístěn na věži zámku a druhý na budově obecní knihovny (čp. 27) – náklady
činily 52.000,-Kč .23.8. byly v obci dožínky.
1948 v době masopustu se v obci konaly 3 plesy. Po „únoru“ rezignoval předseda MNV Fr.
Rejthar a novým se stal Václav Bartůšek.
23.4. byla všem zemědělcům vyplacena podpora min. zemědělství jako kompenzace
za neúrodu v předchozím roce – celkem 253.000,-Kč.
23.5. velká brigáda na úpravu okresní silnice od státní k zámku a zároveň vyspravena cesta
od kapličky na náves. Celé pak uválcováno pracovníky lesní správy.
24.8. volba nového předsedy MNV za zemřelého V. Bartůška zvolen František Fiala, tesař
z plzeňských Škodových závodů.
1954 9.8. velká voda - zaplaveno 8 domů stojících nejblíže řece, pomáhali vojáci z biřkovské
posádky. V říjnu byl otevřen kulturní dům v bývalém hostinci u Valešů. Byla rozšířena státní
silnice, starý kamenný teras u pastoušky byl zbořen a nahrazen betonovým.
1955 v červenci se konala schůze o potřebě zakládání JZD. V prosinci byla dokončena
poslední část kanalizace.
1956 v březnu museli vojáci výbušninami uvolnit ledové kry na řece. Jejich nápor nevydržel
dřevěný most u Hříbáku, který musel být vojáky stržen. V červenci převzala do své správy
železniční zastávku Správa drah a opravila ji.
1957 23. ledna bylo založeno JZD, předseda Fr. Voráček čp.40. V prosinci byl rozbourán
dřevěný most u Hříbáku a nahrazen novým-dřevěným.
1958 Správa státních lesů začala s opravou zámecké budovy a věže ze které začala opadávat
omítka. Při opravě věže byly nalezeny listiny a drobné peníze rakouské měny, posláno
do státního archivu. Nahrazeno dokumentací z r. 1958.
1963 Byla rozbourána západní část stájí za hostincem U České koruny a na jejich místě
se začal stavět nový kulturní dům.
1964 Byla provedena regulace řeky Úhlavy, k Jínu v délce cca 300m. Součástí bylo i
vybudování nového jezu.

Obec nechala opravit střechu bývalého panského pivovaru čp.9. Na severní straně střechy
byla nalezena taška s letopočtem 1826 s nečitelným podpisem. Byla zaslána do klatovského
muzea – pocházela asi z cihelny v Borovech, která patřila k poříčskému zámku.
Hostinec U České koruny převzala Jednota, která zde nechala udělat stavební úpravy.
1965 opravoval se most u Hříbáku
1966 ve druhé polovině roku byl dostavěn v akci „Z“ kulturní dům. Odpracováno 217 občany
celkem 22.610 brigádnických hodin. Obec dělala kanalizaci v sousedních Stropčicích
(integrovaná obec), opravovala komunikaci, most k Vlčí a dostavila požární zbrojnici.
1969 opravena obytná část pivovaru, z bývalé varny vybudována požární zbrojnice.
Opravena kaple a některé komunikace.
1970 2.7. požár včelína u Hofmeisterů čp.23, pokračuje se v opravách pivovaru, zakoupeny
3 autobusové čekárny.
1971 z důvodu provádění oprav zastaven provoz na silnici I/27 (Č.Poříčí-Švihov).Dokončena
kanalizace v Jíně a ve Stropčicích.
1972 dokončena stavba betonového mostu v Třebýcince, oprava prodejny Jednota v Kališti,
asfaltovány komunikace v Kališti a Stropčicích, rozšířeno veřejné osvětlení v Jíně.
1973 vybudována kanalizace v Třebýcince, vodní nádrž v Kališti, dokončena přístavba KD
v Č.P.
1974 postavena prodejna ve Stropčicích, dokončena vodní nádrž v Kališti,pokračování
s kanalizací v Třebýcince.
1976 Zpč. elektrárny provedly v Č.P. rekonstruci el. sítě, SDH oslavil 90té výročí založení.
1977 JZD Borovy, Č.P., Dehtín a Švihov – spojení v JZD Nový život, sídlo Švihov
1979 v červenci byla povodeň, zaplavila sklepy domů, na podzim zahájena výstavba
vodovodu
1982 dokončena stavba obecního vodovodu. Na žel. trati byla provedena výměna
dřevěných pražců za betonové, demontáž starého žel. mostu přes Úhlavu, nový ocelový.
Vybudováno nové koryto Lhovického potoka.
1986 100. výročí založení SDH
1989 listopad – založeno Občanské fórum manželi Andrlíkovi.
1990 v únoru pokračovalo projednávání projektu přeložky silnice I/27. Občané bydlící
v blízkosti silnice nebyli navrženému řešení nakloněni. S ohledem na většinu pozitiv byla
stavba prosazena.

Starostou obce byl zvolen Voráček Zdeněk čp.72 a místostarostou Karásek Karel čp.98.
Po necelém roce si své funkce vyměnili. Kancelář OÚ byla přestěhována do 1.NP, ve 2.NP
zůstala pouze knihovna.
Bylo registrováno 5 soukromě hospodařících rolníků: Fr.Voráček čp.40, V.Hájek čp.28,
ing. Hlinka čp.101, J.Voráček čp.30 a Mgr.J.Šmucler čp.82.
Vzniká čalounictví V.Andrlík čp.79, truhlářství M.Brada čp.73 a zámečnictví M.Čížek čp.16.
1992 v letních měsících dokončeny práce na přeložce silnice I/27, do konce roku
1992 odstraňovány zjištěné nedostatky. MD řešilo vjezd, přístup a prostor před čp.20
v červnu ukončila Jednota provoz v místní restauraci a ta byla v restituci vrácena p. Hodanovi
a p. Zamrazilovi. Před místní poutí 22.6. zahájila provoz prodejna DAN, smíšená prodejna
p. Antonína Froydy z čp. 14
OZ rozhodlo o opravě kapličky před čp. 78. Ke sponzorství se přihlásil Fr. Andrlík toho času
bytem v Plzni, původem z čp. 77.
Konec roku byl koncem federativního uspořádání Československa
1993 1.1. – začátek samostatné České republiky
Mobiliář z kaple Srdce Krista Páně byl sepsán a uložen do depozitáře muzea v Klatovech.
OZ začalo projednávat výstavbu ČOV. Rozšířené zadání stavby zpracoval Ing. Zítek z Rokycan.
Požádán SFŽP o dotaci. Schválena dotace 1.750.000,-Kč a baeúročná půjčka 1.000.000,-Kč.
V říjnu byl vypracován projekt p. Moulíkem z Klatov. Do veřejné soutěže se přihlásilo
24 firem Byla vybrána firma Stavex Příchovice s nabídkou 3.264.563,-Kč včetně DPH.
1994 stavba zahájena 31.5.
Provedena oprava střechy a vnějších omítek na kapli Srdce Krista Páně.
V pivovaru – majitel MVDr. Pantoflíček zřízen pneuservis – provozovatel p. Kuneš z Klatov.
Listopad byl termínem pro dokončení ČOV. Protože se nemohlo pokračovat v zimních
měsících, práce byly přerušeny a pokračovalo se v roce následujícím
18.11. se konaly volby do OZ – starostou zvolen p. Karásek Karel, zástupcem p. Brož Václav.
1995

zahájen provoz autobazaru p. Malát z malince v čp 102

1996
správu zámku převzal Státní památkový ústav v Plzni. Nový majitel zdejší
restaurace – p. Mervart Antonín z Plzně, v červnu vykradena restaurace Česká koruna,
otevření posunuto na srpen - sousední objekt KD bez využití.Vyasfaltována MK od čp.17
na konec obce ke Lhovicím.
Ku 120. výročí trati Plzeň – Nýrsko zahájen v úseku Plzeň – Klatovy elektrický provoz. Starosta
obce p. Karásek byl jedním z účastníků jízdy zvláštního vlaku z Plzně do Klatov (doklady
uloženy v místní kronice).

1997 z důvodu náhlého úmrtí člena zastupitelstva p. Měřičky byly v obci nové doplňující
volby – starostou zvolen Karásek K., místostarostou Brož V. Restauraci si pronajal Ing. Tolar
z Kaliště. KD si pronajala pí. Rišková z Klatov – prodej použitého nábytku. Ukončena činnost
pneuservisu v objektu pivovaru.
V zámku nastoupil nový kastelán p. David J. Klíma ze Staňkova, zaměstnáni dva dělníci.
1998 nový nájemce kulturního domu – Ing. Růžek ze Ž. Rudy – velkoobchod obuvi.
Soukromě hospodařit přestává V. Hájek čp. 28.
1999 upraven prostor kolem pomníku padlých,obec vydala svoji pohlednici.
Do zámku nastoupil nový kastelán – p. Kabeš Václav s manželkou – vyčištění zámeckého
parku, započato čištění rybníku. Manželé do zámku přivezli svoji sbírku historických
předmětů
ŘSD započalo 19.4. se stavbou nového mostu přes Úhlavu „u Hříbáku“. Stavba
za 16.000.049,-Kč ukončena 21.10.1999.
1999
Zastupitelstvo obce zadalo architektonickému studiu ing. arch. Lexové v Plzni
zpracování urbanistické studie obce.
V říjnu byl na OÚ aktivován internet, obec vstoupila do Programu obnovy venkova (POV)
2000 aktivní činnost v zámku.
Restauraci převzala pí. Růžková (manželka Ing. Růžka z „obuvi“)
MK na „Rybník“ upravena baleným asfaltem, celková oprava hasičské zbrojnice a jejího okolí.
Obec dokoupila potřebné stroje a nářadí k údržbě v obci.
2001 celková rekonstrukce veřejného osvětlení – příspěvek POV.
V objektu OÚ realizovány stavební úpravy pro novou knihovnu a internetové středisko
v 1.NP.
V místní restauraci rozdělen prostor pro kuřáky a nekuřáky, vybudován nový vchod
a venkovní předzahrádka. Pod vrchem Stramchým uveden do provozu vysílač Siemens
mobilní sítě Eurotel, zrestaurována socha sv. Jana Nepomuského u čp. 5.
O pořádek ve vsi se stará p. Brada Petr z čp. 73, který zde vykonával civilní vojenskou službu
v trvání 18ti měsíců. Po něm nastoupil p.Bauer Milan z Jína.
Koncem srpna odešli na onen svět vlastním přičiněním manželé Kabešovi, správci zdejšího
zámku.

2002 srpnová povodeň (13.8.) – zaplaveno 17 obytných budov z celkem 22 zaplavených
objektů. Postižena byla čp. 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39 , 42, 43, 44, 51, 52, 54, E2, E3, E4
zaplavením obytných místností. U čp. 1, 40, 46, 79, 98 došlo k zaplavení domů bez přímého
vniknutí vody do obytných místností.
Obec vyplatila okamžitě 90.000,-Kč nejvíce postiženým. Z veřejné sbírky v obci bylo
poskytnuto 45.000,-Kč. Z finančních darů obcí a podnikatelů bylo rozděleno 169.102,-Kč. KÚ
PK věnoval částku 360.000,-Kč. Zpč. energetika poskytla 215.000,-Kč a z povodňového fondu
obce na opravy poškozených bytů vyplaceno celkem 1.496.105,-Kč.
2003 v zastupitelstvo obce rozhodlo o přestavbě budovy OÚ na Dům s pečovatelskou
službou (dále DPS). Stavební práce zahájeny v listopadu 2003.
Dotace od Státního fondu rozvoje bydlení 3.500.000,-Kč.
Projekt vypracoval Ing. Vlček z Klatovy. Zhotovitel stavby z výběrového řízení – Stavební
podnik Klatovy.
2004 Vytápění a ohřev TUV zajištěno tepelným čerpadlem (TČ) IVT o výkonu 16kW. Dotace
od SFŽP na TČ = 600.780,-Kč. Stavba ukončena v termínu. Celkové náklady 9.377.218,50Kč,
z toho obec 5.276.438,50Kč. V objektu je 7 bytů pro seniory, kancelář OÚ, knihovna, kancelář
pečovatelky a internetové středisko. Kolaudace byla provedena 18.10.2004. Slavnostní
otevření 22.10. DPS zahájil provoz 1.11.2004 , pečovatelka pí. Marie Faistová z Borov. Všech
7 bytů obsazeno.
V restauraci ukončili činnost manželé Růžkovi a ta přestala fungovat.
Správcem zámku se stal p. Marcel Čermák z Dobřan.
2005 U objektu DPS upraven zahradní prostor firmou PÍSAŘ za 122.938,-Kč, dřevěný altán
zhotovil a postavil p. Brada za celkem 60.975,-Kč.
V zámku pokračují stavební a restaurátorské práce, včetně příležitostní průvodcovské
činnosti. Zámek navštívilo celkem 334 klientů. Byl proveden i velký úklid zámecké kaple.

2006 2.2. byl ve 2. kole dražby koupen objekt čp. 8 za cenu 675.000,-Kč, firmou In.
Venkrbcová z Klatovy vypracována dokumentace k celkové rekonstrukci. Stavebními
pracemi pověřena firma p. Hošťálka. Provedena celková rekonstrukce objektu restaurace.
Dotace 450.000,-Kč z programu LEADER ČR na technologické vybavení kuchyně. Vytápění
tepelným čerpadlem IVT Greenline D20 - náklady 999.928,-Kč.
Celkové náklady na rekonstrukci 3.819.522,-Kč
22. 7. se na místním hřišti konala hasičská soutěž spojená s oslavami 120let činnosti místního
SDH. Oslav se zúčastnili hasiči z Neukirchenu a zástupci tamnější obce.

20. a 21. 10. se konaly volby do zastupitelstva obce, starostou zvolen opět Karásek K.,
místostarostou Brož V.
Místní zámek navštívilo celkem 1.531 klientů
2007 restaurace Česká koruna otevřena a zpřístupněna občanům 17.1.2007. Slavnostní
otevření bylo uskutečněno 19.1. – nájem restaurace p. Rada Jar. z Bolešin.
od 18.5. uvedena do provozu venkovní terasa s bezbariérovým přístupem vybudovaná
firmou STAVBY Sýkora za 326.820,-Kč. Celkové náklady 456.020,-Kč – dotace z POV PK
= 240.000,-Kč
Nájem ukončen k 30.9 – nový nájemce od 1.10. pí. Podroužková ze Švihova.
Rekonstrukce žel. mostu v km 63,352 trati Železná Ruda – Plzeň. Slavnostní ukončení stavby
29.5.2007 – náklady 13.261.094,.-Kč. Na stavbě se podílela firma p. Brady – šalování
a tesařské práce a p. Voráček Vl. – zemní práce.
2008 obec dostala dotaci z POV PK na rekonstrukci spolkového bytu 250.000,-Kč, stavbou
pověřena firma STAVBY Sýkora za smluvní cenu 422.000,-Kč, stavba ukončena k 30.9.2008,
celkové náklady xxxxxx,-Kč
Obec požádala o dotaci z PRV na vodovodní přípojku, opláštění a zastřešení buněk
na pozemku 111/1.
V zámeckém parku byly uspořádány dvě svatby.
17. a 18.10. se konaly volby do zastupitelstva Plzeňského kraje.

