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Číslo 16

Červenec 2010

Poříčský zpravodaj
Budoucnost vlakového nádraží
Dotaci přes sto tisíc korun se
podařilo získat organizaci
Posázaví o.p.s. a obci Poříčí
na zpracování projektu využitelnosti vlakového nádraží v
centru, a to v rámci akce
Vlídná nádraží, do které se
zapojilo mimo jiné i město
Týnec.
Objekt nádraží již léta chátrá,
o přilehlý parčík, který dříve
zarůstal kopřivami, se obec
poslední tři roky stará, seká
trávu a umístila do něj lavičky pro cestující. Připravovaný
projekt by pak v budoucnu
měl vyřešit i vzhled budovy a
její využití. Mezi náměty ze
strany obce patří například
prostory pro místní sdružení,
včetně služebny Policie ČR, o
jejíž umístění v Poříčí obec
usiluje.

Projekt je připravován tak,
aby mohl s co nejmenšími
náklady růst postupně, jako
první tak na řadu přijde úprava zeleně, vysazení nových
keřů a stromů, později také
obnova fasády nádražní
budovy, kterou ničí sprejeři.
S pomocí případných grantů
pak bude možné rekonstruovat i vnitřní prostory.
Zároveň s možným využitím
prostor řeší obec stále také
koupi budovy a parku od
Správy železniční dopravní
cesty. Významným posunem
v jednání je nabídka pronájmu budovy za symbolickou cenu. Ihned po uzavření
smlouvy (léto letošního roku)
bude možné s opravami a
péčí o historický objekt v
centru obce pokračovat.

Svoz odpadu

Zateplení ZŠ a MŠ

V sobotu 31. července se
uskuteční pravidelný svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Kontejnery
budou umístěny od 9 hodin
do naplnění (cca 10 hod.) na
návsi u prodejny Jednota.
Do nádob je možné zdarma
odložit starý nábytek, koberce, stará jízdní kola, lyže, ale
také elektroniku, televize,
lednice, počítače, rádia, dále
barvy, laky a chemické prostředky a žárovky a zářivky.
Žádáme občany, aby odpad
na náves nevozili před zahájením svozu, ale výhradně v
uvedený čas a dále aby přístroje odevzdávali kompletní,
tedy včetně kabelů a vnitřků
zařízení. Na místě pomáhají
dobrovolní hasiči z Poříčí.

Jak informoval Poříčský zpravodaj ve svém květnovém
vydání, podařilo se obci získat finanční dotaci od Státního fondu životního prostředí
ČR na zateplení budov základní a mateřské školy a
výměnu všech oken v obou
budovách, a to ve výši cca 7
milionů korun.
Po nutné administrativní
přípravě bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací.
Ty by měly být zahájeny v
měsíci srpnu, zateplení by
mělo být podle plánu dokončeno v podzimních měsících
letošního roku. Základní a
mateřská škola se tak po
desítkách let dočká nového
kabátu a učitelé i děti příjemnějšího prostředí.

Na úřad i v sobotu

Foto: Parčík u vlakového nádraží obec již tři roky udržuje

Již více než rok mohou občané navštívit každou první
sobotu v měsíci obecní úřad
a vyřídit si vše potřebné.
Služba je určena především
zaměstnaným, kteří nestíhají
návštěvu úřadu v pracovní
dny.
V následujícím období bude
úřad otevřen také 7. srpna,
4. září a 2. října, vždy od
8 do 10 hodin. Vyřizovat je
možné všechny běžné záležitosti, včetně ověřování podpisů a listin a služby Czech
POINT (výpisy z rejstříků).
O úředních sobotách informoval obsáhle ve svém vydání z 3.7. také Benešovský
deník. Odkaz na článek naleznete na internetových
stránkách obce.
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Provoz tělocvičny

Donáška obědů

Osud dálnice D3

SMS zdarma

Stejně jako v minulém
roce, i celou tuto zimní
sezónu od září 2009 do
března 2010 mohla všechna místní sdružení využívat ke cvičení zdarma
tělocvičnu základní školy.
K dispozici byly oba sály,
velký pro míčové hry a
malý pro gymnastiku a
aerobik.
Opět zdarma budou moci
zájemci z Poříčí využívat
tělocvičnu i od letošního
podzimu. Zájemci se mohou registrovat na obecním úřadě. Přesné časy a
dny, ve kterých bude možné tělocvičnu navštěvovat,
budou zveřejněny v září /
říjnu.

Velký pozitivní ohlas vyvolala nová služba, kterou
zprostředkovaně nabízí
místní obecní úřad—
donáška hotových obědů
do domu. V rámci služby,
která je určena zejména
starším občanům, si je
možné na každý den vybrat z nabídky dvou jídel,
včetně polévky. Cena jednoho oběda (včetně polévky) je rovných 50 korun.
Obědy jsou denně rozváženy až do domu, zájemce
musí mít pouze vlastní
jídelní přepravku.
Kontaktní telefon a objednávky: pan Kondrát, tel.
723 657 481.

Předešlá vydání Poříčského zpravodaje informovala
o tom, že Ministerstvo
životního prostředí ČR
nesouhlasí s výstavbou
dálnice D3 v plánované
trase kolem města Jílového a požaduje její stavbu
přímo přes obec Poříčí nad
Sázavou, a to buď v lokalitě kolem tenisové haly
(Pod Lutovem) nebo přes
Bálkovice kolem kostela
sv.Havla.
Po odporu dotčených měst
a obcí a na základě zprávy
komise odborníků byla
nicméně potvrzena trasa
přes Jílové a riziko, že by
dálnice vedla přes Poříčí,
se tak opět zmenšilo.

Již téměř 250 poříčských
domácností využívá služby
„Rozhlas do kapsy“, tedy
rozesílání krátkých textových zpráv od OÚ do mobilních telefonů.
Esemeskami se tak všichni uživatelé služby dozvídají o aktuálním dění v
obci, o stavu vody v případě povodní, o termínech
vypínání elektřiny, termínech zasedání zastupitelstva obce a dalším dění.
Službu mohou všichni
trvale hlášení občané
využívat zdarma, s telefonními čísli je nakládáno
jako s důvěrnými, zprávami není rozesílána reklama. Více informací na OÚ.

Opravy místních komunikací
V první polovině měsíce
července proběhla oprava
některých částí místních
komunikací po zimě.
Mimo jiné byla opravena
příjezdová cesta na hřbitov, výtluky v Potoční ulici,
poškozená vozovka v ulici
Pavlíkově a další úseky,
kde se po dlouhé zimě
vytvořily větší výmoly.
V druhé polovině léta pak
proběhne obnova vodorovného značení na silnicích,
včetně přechodů pro chodce, a dále také vysekání
krajnic.

Foto: Oprava komunikace na hřbitově

Hospodaření obce

Poříčští hasiči dokázali skvělou přípravu

Na svém červnovém zasedání projednalo zastupitelstvo obce zprávu nezávislého auditora o výsledku
hospodaření obce za rok
2009.
Auditor, který kontroloval
účetnictví obce za celý
uplynulý rok, neshledal v
hospodaření úřadu žádná
pochybení, ocenil odbornost pracovníků obecního
úřadu a celou zprávu,
která se vyhotovuje ze
zákona a zasílá se na
Krajský úřad Středočeského kraje, uzavřel s výrokem „bez výhrad“. Pro
obec je taková zpráva
velikým oceněním.

V neděli 4. července proběhl cvičný výjezd jednotky
požární ochrany obce,
jehož cílem bylo prověřit
technickou a organizační
připravenost jednotky k
opravdovým
zásahům.
Cvičného zásahu, o kterém členové družstva
nebyli dopředu informováni, se zúčastnili poříčští
hasiči Jiří Krema, Zdeněk
Mikoláš, Pavel Mikoláš,
Miroslav Horký, Jan Horký
a Richard Puška.
Poplach byl vyhlášen přesně ve 13 hodin, plně vybavený vůz s jednotkou přitom z hasičské zbrojnice
vyrazil už po osmi minu-

tách; cílem zásahu byla
nejzazší část Měsíčního
údolí, kde měl podle smyšleného hlášení vypuknout
požár lesního porostu. Na
místo určení místní hasiči
dorazili do necelých deseti
minut po oznámení a dokázali tak svou skvělou
přípravu.
Jednotka je plně vybavena
k řešení celé řady krizových situací, kromě požárů
také k boji s povodněmi,
likvidaci lesních kalamit, v
zimě ale její členové aktivně pomáhali i s odklízením
sněhu z chodníků, za což
jim patří veliké poděkování.

Nový radar
Nový měřič rychlosti—radar
bude umístěn u kostela
sv.Havla v Bálkovicích na
silnici č.II/109 od Čerčan.
Frekventovanou silnici
často využívají řidiči nákladních automobilů, kteří
nerespektují maximální
povolenou rychlost v obci
a ohrožují tak zdraví nejenom pěších a cyklistů, ale i
ostatních řidičů. Po zkušenostech s radary na příjezdu od Mrače a Městečka
je možné říci, že přítomnost měřičů rychlosti řidiče
výrazně zpomaluje.

Suché léto
Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu si dovolujeme
požádat občany, aby nepoužívali vodu z veřejného
vodovodu k zalévání záhonů a napouštění bazénů.
V jarních měsících byl sice
vodní zdroj obce vyčištěn a
studně tak denně dodává
výrazně větší množství
vody, vysoké odběry ale
stále představují nepřiměřenou zátěž.
Zároveň občany žádáme,
aby z důvodu sucha nerozdělávali ohně, zejména v
blízkosti lesních porostů,
ale ani luk a strání a předcházeli tak riziku vzniku
požáru.

