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POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Nová střecha na škole

Foto: Budova základní školy se dočkala nové střechy. Práce probíhaly od 1. srpna do 20. září. Na

akci získala obec dotaci 3 mil.Kč.

Volby do PSČR

Doprovod dětí

Svoz odpadu

Dohoda s Wrigley

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky se
uskuteční ve dnech 25. a
26. října 2013 (pátek a sobota). V pátek bude volební
místnost otevřena od 14 do
22 hodin, v sobotu od 8 do
14 hodin.
Volit se v Poříčí bude tradičně v prvním patře obecního
úřadu (Sázavská 57). V případě potřeby je možné na
tel.č. 317779415, nebo
724375244 požádat o donesení volební urny domů.
Hlasovací lístky budou do
domácností rozneseny nejpozději ve čtvrtek 24. října,
lístky budou k dispozici také
přímo ve volební místnosti ve
dnech voleb.

Od října budou děti, rodiče a
řidiči na poříčské návsi každé ráno potkávat tři pracovníky v reflexních vestách,
jejichž úkolem bude převádět děti bezpečně přes přechody pro chodce.
Smyslem opatření je zvýšit
bezpečnost dětí a ochránit je
při jejich každodenní cestě
do školy.
Prosíme děti, rodiče a zejména řidiče, aby pokyny osob
vykonávajících doprovod
respektovali a dbali v okolí
přechodů a školy a školky
zvýšené opatrnosti.
Projekt je zároveň podporou
poříčských seniorů, kteří
doprovod vykonávají, a mají
tak možnost přivýdělku.

V sobotu 2. listopadu 2013
se uskuteční tradiční podzimní svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Kontejnery budou od 8 do
9 hodin přistaveny na návsi
vedle dětského hřiště.
Do nádob bude možné odkládat například starý nábytek, koberce, lyže, jízdní kola,
pneumatiky (pouze bez disků!), ale také barvy, laky,
elektrospotřebiče—lednice,
mrazáky, televize, počítače a
další podobný odpad. Do
kontejnerů není možné ukládat stavební sutě, střešní
krytiny a pneumatiky s disky.
Prosíme, odkládejte odpad
na návsi výhradně v uvedený
čas, nikoliv předtím, ani
poté.

Velikého úspěchu se podařilo dosáhnout jednáním s
firmou Wrigley (MARS) v
první polovině tohoto roku.
Americká společnost, která v
Poříčí nad Sázavou vyrábí
cukrovinky, vlastní několik
kilometrů dlouhý vodovodní
přivaděč, který továrnu zásobuje kvalitní vodou z nádrže
Želivka.
A právě ten nyní obci, která
naopak mnoho let o přímé
napojení na přivaděč usilovala, firma daruje.
Zařízení za mnoho milionů
korun, které by Poříčí vlastním nákladem vybudovat
nedokázalo, tak bude jednou
provždy jistým zdrojem pitné
vody pro celou obec.
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Poříčská škola informuje o své činnosti
V pondělí 2. září usedly děti
po letních prázdninách opět
do školních lavic. Zahájení
nového školního roku proběhlo tradičně v tělocvičně
základní školy za účasti široké veřejnosti.
Přivítali jsme nové prvňáčky,
kteří byli po mnoha letech
opět rozděleni do dvou prvních tříd po 21 žácích – naposledy ve školním roce
1985-1986.
Pedagogický sbor byl doplněn o paní učitelku anglického jazyka, paní učitelku I.
stupně a dva asistenty pedagoga. Kolektiv správních
zaměstnanců posílila nová
paní vedoucí kuchařka.
Během prázdnin ve škole
probíhala výměna střešní

krytiny, výmalba školní jídelny, školní kuchyně a dalších
prostor ZŠ, rekonstrukce
prostor v mateřské škole a
další udržovací práce. Bylo
zakoupeno nové vybavení do
1. třídy (lavice + židle), dále
pak nové šatní skříňky pro
žáky 9. třídy.
Do mateřské školy nastoupilo 78 dětí, na I. stupeň ZŠ
138 dětí, na II. stupeň ZŠ
84 dětí. Pro všechny žáky ZŠ
bude v průběhu měsíce října
otevřeno 15 zájmových
kroužků, Klub mladého diváka a Klub mladého čtenáře.
Naše škola bude opět součástí projektu Ovoce do škol
a pro zájemce bude odebírat
zvýhodněné mléčné výrobky.
K 30. září 2013 končí naše
základní škola účast v pro-

jektu EU peníze školám.
Škola v tomto projektu čerpala během uplynulých tří let
1,2 milionu korun z nichž
byla financována rekonstrukce a obnova počítačové
učebny a do pěti tříd byly
zakoupeny interaktivní tabule s výukovým softwarem.
Dále byli učitelé podpořeni v
sebevzdělávání, z těchto
peněz jim byly hrazeny kurzy
anglického jazyka a další
vzdělávací semináře.
Do nového školního roku
přejeme všem žákům, rodičům, pedagogům a ostatním
zaměstnancům školy pevné
zdraví, mnoho životního elánu a úspěchů.
Autor: Mgr. Jiří Frantl

Sběr textilu
Od léta je u kontejnerového
stání za prodejnou potravin
na návsi umístěn oranžový
kontejner na textil.
Textil se ihned stal vedle
plastu nejčastěji tříděnou
komoditou a přestože se měl
kontejner původně vyvážet
jedenkrát za dva týdny, bylo
nutné četnost svozu zvýšit.
V současné době se tedy
vyváží každý týden.
Do nádoby je možné odkládat veškerý textil—oblečení,
hadry, látky, staré závěsy, ale
také obuv.
Třetina takto získaného odpadu slouží humanitárním
účelům, třetina se vrací do
prodeje (second-handy) a
třetina se jako nepoužitelná
likviduje.

Zábava na podzim

Úřední sobota

V pondělí 11. listopadu 2013
uspořádá poříčský FIT Klub
již tradiční podzimní lampionový průvod pro děti a jejich
rodiče. Akce začíná v
17 hodin v autokrosovém
areálu na Homolce. Pro děti
je připravena řada soutěží o
ceny, pohádkové postavy a
spousta zábavy.
S předstihem se připravuje
také adventní program. Vánoční strom bude letos rozsvícen v sobotu 30. listopadu
v 18 hodin na návsi. Chybět
nebudou ani koncerty, vítání
občánků a 5. prosince Mikuláš s čerty. Více se o adventním programu dozvíte ze
speciálního předvánočního
Zpravodaje v listopadu.

V sobotu 5. října 2013 bude
od 8 do 9 hodin otevřen
obecní úřad.
V rámci tzv. „úřední soboty“
bude možné vyřizovat všechny běžné záležitosti, včetně
ověřování podpisů a listin,
výpisů ze systému Czech
POINT (katastr nemovitostí,
rejstřík trestů, bodový rejstřík
řidičů, obchodní rejstřík a
další) a plateb na pokladně.
Další úřední soboty v tomto
roce jsou plánovány na
2. listopadu a 7. prosince.
V sobotu 2.12. se kromě
úřední soboty a svozu VO a N
odpadu uskuteční také svoz
starého železa. To vyskladněte v sobotu před dům.

Oznámení pošty
Česká pošta, s.p. oznamuje,
že vzhledem k velmi nízkému
využívání služby pro výdej
oznámených zásilek dojde k
5.10.2013 ke zrušení sobotního provozu místní pobočky.
Adresátům, kteří sobotní
provoz využívali, doporučuje
pošta změnu ukládací adresy, například do místa pracoviště, nebo dosláním na jiné
místo.
Ostatní služby pošty zůstávají
beze změny a omezení.

ANKETA
UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Ve snaze zvýšit dostupnost kontejnerů na tříděný odpad a zapojit veřejnost do místního plánování (místní Agenda 21) si vás dovolujeme oslovit s žádostí o vyplnění tohoto jednoduchého
dotazovacího lístku.
1.
2.

V jaké ulici bydlíte? _____________________
Pokud třídíte odpad (plast, papír, sklo, karton), kam ho odnášíte (zaškrtněte)
náves za prodejnou COOP — Potoční ul.u bytovek — ul.Na Cihelně — Svárov — u fotbalového hřiště

Vyplněné lístky můžete zaslat na obecní úřad (adresa na přední straně Zpravodaje) poštou,
odevzdat osobně, nebo informace zaslat mailem.
Výsledky ankety jsou pro nás velice důležité a budou použity pro případnou úpravu kontejnerových stání (rozšíření jejich počtu, změna polohy apod.).

