Periodicita: 2x / rok

Číslo 27
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Poříčský zpravodaj
Změna značení

Volby 2012

Opravy silnic

Svoz odpadu

Vlastník silnice II/109 (ulice
Čerčanská a Pražská), kterým je Středočeský kraj, se
rozhodl na žádost dopravní
policie upravit dopravní značení v Čerčanské ulici ve
směru od Čerčan.
Do konce září nainstaluje
krajská správa a údržba
silnic u prodejny kol pana
Hrušky značku ZÁKAZ ZASTAVENÍ. Ta bude platná až na
křižovatku s Pražskou ulicí.
Hlavní změnou tedy bude
zákaz zastavování a stání
vozidel podél chodníku.
Řidiči mohou využívat parkovacích míst na návsi a v
blízkosti vlakové stanice.
Změnu povolil Městský úřad
Benešov.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční v pátek 12. a sobotu
13. října 2012. Společně s
nimi se v naší obci budou
konat také volby do Senátu
Parlamentu ČR.
Volební místnost bude tradičně umístěna v prvním patře
obecního úřadu. První den
voleb bude volební místnost
o te v ře na o d 1 4 d o
22 hodin, v sobotu pak od
8 do 14 hodin. Na telefonním čísle 317 779 415 je
možné domluvit přinesení
volební urny do domácnosti.
Volební lístky budou rozneseny nejpozději 3 dny před
konáním voleb. Náhradní
lístky získáte také ve volební
místnosti.

V druhé polovině září se
budou v obci po dobu několika dní provádět opravy výtluků na místních komunikacích.
V době provádění prací prosíme nejenom řidiče o trpělivost a především o opatrnost—po silnicích se budou
pohybovat těžké stroje a
technika.
Jak již informoval Poříčský
zpravodaj ve svém předchozím vydání, připravuje se
také kompletní rekonstrukce
Bálkovické ulice (další budou
postupně následovat). Vzhledem ke změně zákona bude
letos vybrán zhotovitel, vlastní stavební část bude probíhat v roce 2013.

V sobotu 15. září 2012 se od
8.30 hodin do 9.30 hodin
uskuteční tradiční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Kontejnery budou přistaveny
na návsi vedle prodejny.
Ukládat je do nich možné
např. staré koberce, nábytek,
lyže, ale také televize, lednice, počítače, barvy, laky,
zářivky a další podobný odpad. Naopak do kontejnerů
nebudou přijaty stavební
sutě, střešní krytiny nebo
pneumatiky s disky.
Žádáme občany, aby odpad
na místo vozili až v uvedenou
dobu a nikoliv dříve.
Členům SDH Poříčí děkujeme za pomoc na místě.

Červencová neckiáda: vyhráli piráti, příští ročník začne už u kostela
V sobotu 14. července 2012
se v Poříčí nad Sázavou konala 1. neckiáda. Začátek byl
ve 14 hodin u mostu směrem Hvozdec.
Neckiády se zúčastnilo celkem 6 plavidel. Nechyběly
ani stylové necky s Pepou,
který se asi dvakrát potopil a
museli mu asistovat hasiči.
Vyhráli piráti. Posádka byla
dokonalá, ozdobená loď,
oblečky, poklad, víno, lebky.
Společně s tímto plavidlem
jel na kajaku také indián.
Nevím, jak si říkala další
posádka, ale podle mě to byli
SPÁČI—člun, na kterém pánové měli peřiny vyplněné
slámou. Pozor, ale spát nemohli, museli pádlovat do
cíle. Další posádku tvořila

dvě plavidla, jeden jel na
obojživelném plavidle (syn) a
maminka jela na pneumatice. Konec byl na plácku
před Zemanovými v Koutech
a jim patří velký dík za to,
jaké připravili pro účastníky
zázemí. Ceny pro závodníky
byly utopenci, chleba, rum,
medaile a půllitry od benešovského Pivovaru Ferdinand. Děkujeme! Příští ročník musíme vylepšit, takže
první změna, která bude—
start bude už u kostela
sv.Havla. Své náměty, pokud
nějaké máte, určitě předejte
včas někomu z organizátorů.
Poděkování patří i hasičům,
kteří dělali dozor na vodě.
Autor: Renata Novotná

Foto: vítěznou posádkou se stali piráti
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