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Poříčský zpravodaj
Pokračující rekonstrukce silnice
I v letních měsících pokračují
denně práce na rekonstrukci
silnice č. II/109 mezi Čerčanami a Poříčím nad Sázavou.
V červnu byl dokončen povrch vozovky v Pražské ulici
od benzínky po restauraci
Na Růžku, na přelomu července a srpna byla položena
finální vrstva asfaltového
povrchu i v Čerčanské ulici.
Kromě toho se stále pracuje
na výstavbě nových mostů—v
Poříčí u obecního úřadu a v
Čerčanech u bývalé továrny
JAWA.
Společně s rekonstrukcí
silnice se připravují i rekonstrukce chodníků. V Pražské
ulici jsou již nové chodníky
od křižovatky V Koutech a
kolem autobusové zastávky,
zámkové dlažby a nových

obrubníků se dočká i původní chodník kolem hasičské
zbrojnice, a to v celé své
délce od železničního přejezdu až ke statku pana Marka.
Práce v této části obce začnou v polovině září.
V Čerčanské ulici bude ještě
dodělán nový dlážděný chodník před restaurací Na Růžku
a před řeznictvím. Automobilům navíc v parkování na
přechodu pro chodce zabrání
bezpečnostní sloupky.
V rámci rekonstrukce usiluje
navíc obec Poříčí o to, aby
byl železniční viadukt v Čerčanech trvale snížen a alespoň část nákladní dopravy z
areálu firmy PREFA tak mohla jezdit přes Čerčany. Celá
rekonstrukce by měla být
dokončena do října 2011.

Svoz odpadu

ČT o betonárně

V sobotu 15. října se uskuteční tradiční svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu.
Kontejnery budou umístěny
vedle prodejny JEDNOTA od
8.30 hodin do naplnění
(obvykle kolem 9.30 hod.).
Na místě můžete zdarma
odložit staré elektrospotřebiče, televize, lednice, rádia,
počítače apod., ale také
barvy, laky, ředidla a velkoobjemový odpad, mimo jiné
starý nábytek, koberce, stará
jízdní kola a další.
Do kontejnerů nepatří stavební sutě, střešní krytiny ani
bioodpad. Odpad na místo
noste výhradně v určený čas,
nikoliv dříve, ani později.
Děkujeme za pochopení.

Jak již informoval červnový
Zpravodaj, Obec Poříčí vyslovila nesouhlas s návrhem
změny územního plánu obce
Mrač, podle kterého by nad
obcí Poříčí měl vyrůst areál
betonárny firmy PRESBETON.
K nesouhlasu Poříčí se připojily také obce Čerčany a Nespeky, část obyvatel obce
Mrač a krajská hygienická
stanice, která upozornila, že
již samotný provoz na silnici
I/3 překračuje povolené
hygienické limity hluku.
K návrhu změny územního
plánu a připomínkám obcí a
hygieny se má nyní vyjádřit
Krajský úřad Středočeského
kraje. O záměru stavby betonárny v Posázaví informovala
i Česká televize. Její reportáž
naleznete na webu obce.

Provoz tělocvičny

Foto: U obecního úřadu v Čerčanské ulici roste nový most přes Konopišťský potok

Již třetím rokem bude od září
v provozu pro místní složky a
sdružení tělocvična základní
školy.
Sportoviště bude otevřeno
dvakrát týdně, a to v pondělí
a ve čtvrtek, vždy odpoledne
(stejně jako v minulých letech). K dispozici bude jak
malá, tak velká tělocvična.
Místní sdružení a spolky
mohou proto na obecní úřad
podávat žádosti o využití
zařízení, včetně časů, o jaké
by měly přednostně zájem.
Konečná podoba programu
bude poté upřesněna po
dohodě se základní školou.
V minulosti tělocvičnu využívali například hasiči, ženy s
dětmi a fotbalisté, letos by
měli přibýt také florbalisté.
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Automotoklub uspořádal velice úspěšné mistrovství Evropy pro tisíce diváků
O víkendu 23.-24.7. pokračoval seriál MMČR a Mistrovství Zóny Střední Evropy v Autokrosu, a to právě
u nás, v Poříčí nad Sázavou na Homolce.
K vidění byly velmi zajímavé souboje jak v divizi
plechových aut, tak i buggyn. Za zmínku stojí druhé
místo domácího jezdce
Romana Kalvody, kterému
fandily celé ochozy a velmi
atraktivní freestylová exhibice Petra „Pilníka“ Piláta,
který si letos pozval i dva
kolegy na čtyřkolkách.
Kompletní výsledky, fotografie, ale i odkaz na TV
záznam ze závodu, najde-

te na stránkách AMK Poříčí na
www.homolka.estranky.cz
Areál byl tento rok opět
vylepšen, což ocenili hlavně jezdci, ale i všichni
diváci, kteří se přišli podívat. V hodnocení sportovních komisařů tento závod
dopadl velmi úspěšně,
neboť dostal ocenění nejlepšího a nejlépe připraveného závodu letošní sezóny. Proto mi zde dovolte
poděkovat všem, kteří se
na pořádání tohoto podniku podíleli a zároveň vyzdvihnout členky místního
sdružení zdravotně postižených za jejich neoceni-

telnou práci pro náš automotoklub.
Těsně před tímto závodem
se nám také podařilo vyřešit velmi nelehký úkol, a to
dlouholetý
problém
s pozemky. Hlavně zásluhou poříčského obecního
úřadu a zastupitelstva a
rady obce jsme část pozemků odkoupili do vlastnictví místního klubu.
V tomto případě
patří
poděkování především
radním a zastupitelům
obce za vyřizování nelehké
úřední agendy.
Myslím, že takováto akce
celorepublikového měřítka
je všeobecným přínosem a

zviditelněním naší obce.
Přináší užitek nejen pro
místní autoklub, ale i
ostatním sdružení v obci
od místních hasičů, tělesně postiženým až po fotbalový oddíl, kde byli ubytováni delegáti tohoto závodu. Proto jsme rádi za
všeobecnou podporu od
obyvatel obce.
Příští rok oslavíme již
40 let pořádání autokrosových závodů v Poříčí a
s tím plánujeme i bohatý
doprovodný a vzpomínkový
program.
Autor: Tomáš Jeníček

Úprava hřbitova

Foto: Autokrosové mistrovství Evropy si nenechaly ujít tisíce diváků

Žádáme nájemce hrobových míst na hřbitově
Na Rubši, kteří mají u
hrobů vysazené túje a
další vyšší dřeviny, aby je v
termínu do 30.10.2011
odstranili, nebo zakrátili
do výšky max. 2 metry.
Takto rostoucí zeleň poškozuje svými kořeny okolní hroby a výrazně znesnadňuje péči o hřbitov.
Na příští rok je plánována
větší úprava areálu hřbitova, jejíž součástí bude i
výrazné omezení živých
plotů zasahujících do hrobů a pěšinek mezi hroby.

Pohádkové odpoledne ve školní družině: krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Dne 13. června od 12.30
do 14 hodin se uskutečnilo ve školní družině pohádkové odpoledne a
naše pátá třída zde účinkovala jako pohádkové
postavy. Mnoho dětí si to
velmi užilo. Než dostaly
sladkou odměnu musely
překonat různé úkoly u
pohádkových postav. S
Večerníčkem skládaly
čepice, u kovbojů se strefovaly míčkem do rozhoupaného kbelíku, u mušketýrů nahazovaly kroužky
na meč, u strašidel prolézaly rolničkovým bludištěm, s vílami přenášely
vodu, králové je vyzkoušely z královského moudra, u
pirátů srážely předměty

proudem vody, Harry Potter je vyzkoušel ve zručnosti, s Asterixem a Obelixem se pěkně zamotaly, s
Bobem a Bobkem skákaly
v pytlích, u čarodějnic
létaly na koštěti a přitom
shazovaly překážky, u Pata
a Mata se stavěl dům.
Když děti splnily úkol, daly
jim pohádkové postavy
zlaťáky, které pak vyměnily
u paní vychovatelky za
dobré bonbóny a pěkné
pamětní listy. Namáhavý
den skončil a páťáci byli
rádi, že děti byly šťastné a
spokojené.
Autorky: Jaroslava Škvorová a Marieta Grešová
Foto: Dvě mušketýrky v podání poříčských žákyň

