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Červenec 2012

Poříčský zpravodaj
Objízdná trasa přes Poříčí
V červnu informoval Městský
úřad v Benešově obec Poříčí
o plánovaném uzavření silničního mostu v Čerčanech
(pod Pyšelkou) a objízdné
trase pro osobní vozidla,
která by měla vést přes Poříčí.
Tato objízdná trasa by přitom
sloužila obyvatelům Čerčan,
Lštění, Čtyřkol, Zlenic a Nového Městečka, celkem tedy
cca 6.600 lidí. Objížďka pak
měla trvat od 9. července
tohoto roku do konce května
příštího roku, vč. tří zimních
měsíců, během kterých by
sice práce na opravě mostu
neprobíhaly, objížďka by ale
život obyvatelům Poříčí komplikovala i přesto.
S tímto návrhem naše obec

Organizační změna
Dne 25. června 2012 se
uskutečnilo veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Dosava dní sta rosta obce,
pan Mgr. Radim Navrátil, se
na tomto zasedání vzdal
funkce starosty z důvodu
plánovaného návratu do
svého původního zaměstnání
a doporučil zastupitelům na
pozici starosty zvolit pana
Mgr. Jana Kratzera, dosavadního místostarostu.
Zastupitelé tento návrh svým
hlasováním jednomyslně
podpořili, zvolili Mgr. Jana
Kratzera starostou obce a
pana Mgr. Radima Navrátila
zároveň zvolili místostarostou obce.
Změna je platná od 25. června 2012.

Opravy a rekonstrukce silnic

vyjádřila nesouhlas a navrhla, aby se rekonstrukce mostu naplánovala do jediné
stavební sezóny (jaro—
podzim), dále aby se s jejím
zahájením vyčkalo na opravu
mostu ve Čtyřkolech, který je
nyní uzavřen, ale po svém
plánovaném otevření na jaře
příštího roku by pojal větší
část objíždějících vozidel a
dále, aby po dobu objížďky
byla v naší obci přijata mimořádná bezpečnostní opatření—instalace semaforu na
příjezdu od Čerčan, oprava
místních komunikací a další.
I vzhledem k nepřipravenosti
rekonstrukce městský úřad
našim návrhům předběžně
vyhověl a definitivní rozhodnutí o povolení objížďky odsunul na neurčito.

V roce 2011 se zastupitelé
předběžně dohodli, že od
letošního roku, tj. roku 2012,
zahájí obec postupné kompletní rekonstrukce jednotlivých silnic v obci. Součástí
těchto oprav by mělo být i
budování dopravně bezpečnostních opatření směřujících ke zpomalení dopravy a
zvýšení bezpečnosti obyvatel
obce.
Po veřejné diskuzi (např.
představení jednotlivých
projektů veřejnosti v prosinci
2011) byla jako první vhodná
k úplné opravě vybrána vozovka v ulici Bálkovické.
Na jaře letošního roku byly
provedeny zaměřovací a
vytyčovací práce od obecního
domu č.p. 96 (křižovatka s

Úklid a údržba hřbitova
Jak informoval předchozí
Poříčský zpravodaj, probíhají
od jara na hřbitově na Rubši
údržbářské a úklidové práce,
které mají za cíl zpříjemnit
vzhled hřbitova a usnadnit
jeho budoucí údržbu.
Na jaře byly proto provedeny
bezpečnostní prořezy stromů
a kácení přerostlých a náletových dřevin, včetně zakrácení živých plotů.
V červnu pak byli nájemci a
návštěvníci hřbitova požádáni, aby sami odstranili zpoza
náhrobků a ze živých plotů
veškeré předměty, jako konve, plastové láhve, hadry a
další věci, které sekání hřbitova nejenom ztěžují, ale činí
ho i nebezpečným (sklo odražené od sekačky v trávě

může způsobit vážné zranění). Zbylé předměty byly odstraněny postupně pracovníky úřadu. Dohromady se
jednalo o více než 1.100 litrů
(velký kontejner) starých PET
lahví, hadrů, vyhořelých svíček a dalšího odpadu.
V živých plotech byly mimo
jiné nalezeny i 3 zarostlé
pytle starého cementu a
hromada cihel. Žádáme
tímto opět nájemce hrobových míst, aby na hřbitově
žádné nářadí a pomůcky
nenechávali a pomohli tak
udržet pietní místo uklizené
a čisté. Pro případ potřeby
jsou u studně umístěny plastové konve, které jsou všem
volně k dispozici. Prosíme
tímto o jejich vracení zpět k
vodní nádrži.

Čerčanskou ulicí) po konec
obce směrem na Mrač.
Po dopracování projektové
dokumentace a vybrání zhotovitele bude na zastupitelstvu obce, aby svým rozhodnutím o rekonstrukci definitivně rozhodlo. Vzhledem ke
změně zákona o zadávání
veřejných zakázek od jara
2012 však není jisté, zda
oprava bude moci začít ještě
v letošním roce.
Bez ohledu na uvedenou
akci (na kterou by měly postupně navázat ostatních
ulice v obci) se v letošním
roce počítá také s částečnými opravami vozovek po
zimě. Termín provádění těchto oprav bude upřesněn a
občané o něm budou včas
informováni.

Neckiáda
V sobotu 14. července uspořádá místní FIT Klub ve spolupráci s dobrovolnými hasiči
první ročník poříčské neckiády, tedy plavby podomácku
vyrobených plavidel.
Start závodu bude pod mostem přes řeku Sázavu, cíl na
břehu před veterinární ordinací MVDr. Lázničky. Registrace plavidel bude od
13 hodin, vlastní závod začne ve 14 hodin.
Hodnotit se bude nejrychlejší, nejoriginálnější a nejlíbivější plavidlo. Zúčastnit se
může každý, komu nechybí
potřebná dávka humoru a
odvahy.
V případě výrazně nepříznivého počasí se akce neuskuteční.
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