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Poříčský zpravodaj
Oslavy: 660 let od první písemné zmínky o obci a 60 let základní školy
V sobotu 16. června 2012 se
uskuteční oslavy 660-ti let
od první písemné zmínky o
obci a 60-ti let existence
budovy základní školy v Poříčí.
Oslavy zahájí v sobotu v
9 hodin ráno den otevřených
dveří v základní a mateřské
škole. K vidění bude dosud
nevídaná kolekce třídních
fotografií a fotografií pedagogických sborů z let 1952—
2012, dokumenty dokládající
šedesátiletou historii školy,
pro návštěvníky budou připraveny ukázky vystoupení
žáků školy, otevřeny budou
učebny a další prostory školy, včetně letos nově dokončeného třetího oddělení
mateřské školy. Škola bude
otevřena do 14 hodin.

Hřbitov v novém
Od jara letošního roku probíhají zahradnické úpravy
hřbitova Rubeš. Již v loňském roce někteří nájemci
urnových a hrobových míst
vyslyšeli výzvy obecního úřadu a buď zakrátili, nebo
zcela odstranili přerostlé túje
a jalovce, zbývající nyní odstraňují zkušení dendrologové. Asi nejviditelnější změnou je pak výrazné zakrácení
živých plotů v celém areálu
hřbitova. Věříme, že se návštěvníkům budou nové
úpravy líbit.
Žádáme zároveň všechny
nájemce, aby za náhrobky,
ani do živých plotů, neukládali konve, svíce a další
předměty; výrazně totiž ztěžují údržbu. Děkujeme!

Od jedné hodiny bude program pokračovat na návsi.
Duhová kulička si pro děti
připravila zábavně-naučnou
trasu po obci nazvanou Pohádkové odpoledne. Na děti
budou čekat pohádkové i
historické postavy, soutěže a
ceny.
Na návsi bude celé odpoledne vystavena profesionální
hasičská technika, včetně
člunu používaného při povodních, lanové dráhy pro odvážlivce, chybět nebude občerstvení a hudba.
Od 14 hodin se koná den
otevřených dveří v továrně
KEMPER s.r.o. Prohlédnout
si budete moci celý výrobní
závod, připraveny budou i hry
pro děti a občerstvení.

V 15 hodin začne prohlídka
románských kostelů s průvodcem. Sraz je u horního
kostela sv. Petra.
V sedmnáct hodin přijedou z
Benešova profesionální hasiči z Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje a
předvedou poutavou ukázku
zásahu u autonehody, včetně řezání vraku hydraulickými nůžkami.
Oslavy 660-ti let od první
písemné zmínky o obci a
60-ti let existence budovy
základní školy uzavře ve
22 hodin slavnostní šestiminutový ohňostroj na návsi.
Na přípravě oslav se kromě
obecního úřadu a základní a
mateřské školy podílejí také
dobrovolní hasiči, Duhová

Školní děti navštívily Národní divadlo
Dne 5.3.2012 jsme jeli vlakem do významné historické
památky – Národního divadla. Jeli jsme z Poříčí do
Čerčan, tam jsme přestoupili
na vlak do Prahy. Vystoupili
jsme na Hlavním nádraží,
odtud jsme šli pěšky
k památníku Sametové revoluce. Cesta byla dlouhá,
míjeli jsme spoustu obchodů,
ve kterých bylo krásné zboží.
Svačina byla před divadlem
„Nová scéna“, bylo tam také
voskové srdce k památce
zesnulého
exprezidenta
Václava Havla. Potom jsme
šli do Národního divadla, kde
na nás čekala paní, která
nás provázela. Všude byly
červené koberce. Nejdřív nás
zavedla dolů do hlediště, na
jevišti zrovna připravovali

operu „Šípková Růženka“.
Říkala nám, že v ND jsou
čtyři opony a vejde se tam
986 lidí. Vše tam bylo pozlacené. Z hlediště jsme šli do
galerie, kde byli vidět busty a
různé obrazy významných
osobností. Potom nás zavedla na balkón, ze kterého byl
vidět Pražský hrad. Zavedla
nás i na střechu. Nakonec
jsme šli i do sklepa. Byly tam
základní kameny a dva malé
modely ND.
Cestou k Hlavnímu nádraží
jsme byli na obědě. Všichni
jsme měli plná břicha. Byl to
moc hezký výlet a doufáme,
že se tam půjdeme ještě
někdy podívat.
Autoři: žáci 5. třídy
základní a mateřská škola

kulička, Občanské sdružení
zdravotně postižených, Fit
Klub a Automotoklub Poříčí,
tedy sdružení spolupracující
v rámci místní Agendy 21
(více v předchozích Zpravodajích).
Menší kulturní a sportovní
akce ale připomenou letošní
výročí v průběhu celého
roku. V květnu byla např.
vyhlášena nesoutěžní přehlídka místních fotografů
Poříčský objektiv, na podzim
jsou plánovány výstavy na
obecním úřadě.
Úplný program oslav naleznete na druhé straně tohoto
Zpravodaje, na úřední desce
u pošty, na vývěskách zájmových sdružení na návsi, a na
webu obce.

Odpad v odpadu
Češi jsou evropskými mistry
ve třídění odpadu. Bohužel,
jsou také mistry v jeho vytváření, odhazování do přírody a
pohazování všude tam, kam
odpad nepatří. A podle každotýdenního nepořádku
kolem kontejnerů na tříděný
odpad to téměř vypadá, že ti
největší „odborníci“ na nepořádek bydlí právě v Poříčí.
Jak jinak si vysvětlit, že se u
nádob na plast a papír pravidelně objevují rozbité televize, nárazníky od aut, pneumatiky, ale také tašky plné
domovního odpadu? Co se
odehrává v hlavě těchto lidí,
se asi nedozvíme, přesto
nám nezbývá, než je požádat, aby se nad svým chováním zamysleli...
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