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Poříčský zpravodaj
Nesouhlas se stavbou betonárny
Ve čtvrtek 19. května se na
obecním úřadě v Mrači konalo veřejné projednání návrhu
změny územního plánu,
podle kterého by v obci
Mrač, na pravé straně silnice
I/3 ve směru na Benešov,
měla vyrůst betonárna soukromé firmy.
Obec Poříčí nad Sázavou na
jednání vyjádřila svůj nesouhlas se stavbou průmyslového areálu na hranici vlastního katastru, a to zejména z
obavy o případné poškození
vodního zdroje obce i soukromých majitelů v Poříčí, dále s
ohledem na očekávané negativní dopady provozu betonárny na životní prostředí a
také kvůli plánovanému
nárůstu nákladní dopravy
(podle plánu obce Mrač a

firmy by z a do areálu betonárny denně zajíždělo
80 nákladní automobilů, ty
by přitom s výrobky mohly do
prodejny firmy PRESBETON
jezdit přímo přes střed obce
Poříčí). S provozem továrny
by pak nepochybně souvisel
zvýšený hluk, prašnost a
otřesy.
Společně s těmito připomínkami seznámila obec Poříčí
starostu obce Mrač také s
peticí občanů Mrače a Poříčí,
kterou za dva dny podepsalo
přes 160 lidí.
Kromě Poříčí nad Sázavou se
záměrem stavby výrobny
betonu nesouhlasí ani obce
Čerčany, Nespeky, krajská
hygienická stanice, občanské sdružení PRO MRAČ a
další.

Dotace škole

Třídění kartonu

Téměř 100 tisíc korun se
podařilo získat Základní
škole a mateřské škole Poříčí
nad Sázavou z dotačního
programu firmy TESCO.
Dotace bude použita na
modernizaci dopravního
hřiště a zlepšení výuky dopravní bezpečnosti. Za uvedenou částku tak základní
škola pořídí mimo jiné nové
dopravní značky, jízdní kola,
ale také dvě figuríny na nácvik poskytování první pomoci—umělého dýchání a masáže srdce. Základní škola tak
bude mít i díky společnosti
TESCO jedno z nejmodernějších dopravních hřišť v širokém okolí. Za pomoc se
zpracováním a podáním
žádosti velice děkujeme
p. Ing. Peteru Szabovi.

Od května jsou u prodejny
Jednota na návsi, u bytovek
v Potoční ulici a před autoservisem pana Svobody
Na Cihelně umístěny černooranžové kontejnery na nápojové kartony.
Do kontejnerů je možné
vhazovat např. kartonové
obaly od mléka, džusů, krabicových vín apod. Do kontejnerů naopak nepatří plasty
(PET lahve apod.), papír ani
netříděný komunální odpad.
Stále častější jsou také dotazy zájemců o velkoobjemové
kontejnery např. na uložení
stavební suti, starého nábytku apod. Velkoobjemový
kontejner si můžete objednat
u p. Zemana, firma Marius
Pedersen, tel.724 232011.

Cyklistický závod
První květnovou sobotu startoval na Homolce již čtvrtý
ročník závodu horských kol
BIKE TRANS POŘÍČÍ, aneb o
pravý Žižkův kalich.
Letošního ročníku se na
tratích 40 km (muži) a 20 km
(ženy) zúčastnilo téměř 90
závodníků a závodnic.
Letos poprvé si v dětských
kategoriích zazávodili také
nejmenší cyklisté od 2 do
14 let.
Závod horských kol se stal již
tradičním sportovním podnikem, za pomoc s jeho organizací děkujeme místním hasičům, Automotoklubu Poříčí,
obecnímu úřadu a dalším
partnerům a sponzorům.
Autor: Richard Puška
Foto (V.Smetanová): Na start se letos postavilo téměř 90 závodníků
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Zdravotně postižení o Velikonocích ozdobili poříčskou lípu
Chtěly jsme navázat na
tradici zdobení vánočního
stromu a tak jsme se
rozhodly (pár žen z OSZP
na poslední chvíli), ozdobit velikonočními vajíčky
lipku před prostranstvím
dětského hřiště a vyplely
jsme i záhon kolem stromku. Přestože se během
velikonočních svátků lipka
zazelenala svěží jarní zelení a barevná vajíčka pak
nebyla moc vidět, myslíme
si, že se výzdoba líbila a
stane se tradicí. Příští rok

si na ozdobení stromku
vajíčky vzpomeneme dříve
a připomeneme to i ostatním. Každá rodina pak
může mít na stromku své
„reprezentanty.“
Dále počítáme se soutěží
o nejhezčí kraslici. Z jednotlivých kraslic by se
udělala malá výstavka.
Možná pak budeme překvapeni, kolik je mezi
námi šikovných jedinců.
Autor: Ing. Horáková

Foto: Členky OS zdravotně postižených zdobí lípu

Noc kostelů: nevšední zážitek pro věřící i příležitostné návštěvníky
Ojedinělá akce se uskutečnila 27.5. Veřejnosti se
otevřely desítky kostelů a
krypt, včetně poříčských
kostelů sv. Havla a
sv. Petra. O Noci kostelů
napsal pan páter Janata.
Mám ještě v čerstvé paměti zážitek z Noci kostelů. V Poříčí byly otevřeny
kostely sv. Petra a sv.
Havla, aby přivítaly asi
padesátku
návštěvníků.
Připravili jsme pro ně komentované prohlídky a
krátký koncert chrámového sboru. Myslím, že nabídka naplnila skvěle naše

očekávání. Sbor nás provedl dějinami liturgického
zpěvu od gregoriánského
chorálu až po písně
18. století a nastínil charakter jednotlivých období
křesťanského roku. Po
výkladu o historii našich
kostelů a prohlídce se mi
svěřili i pravidelní návštěvníci kostela, že v některých
jeho prostorách byli poprvé.
Pro mě bylo zajímavé pozorovat lidi, kteří do kostela vcházeli. Byli zpočátku
ostražití, vážní. Nevěděli,
co je čeká, co jim kdo

bude říkat, bylo to pro ně
neznámé, cizí prostředí.
Stačilo velmi málo úsměv, pozdravení, pár
slov - a ostražití lidé se
uvolnili a nakonec odcházeli s úsměvem. Tak jsem
si znovu uvědomil, jak
nebezpečné je zbrkle posuzovat lidi podle jejich
chování. Za nepřístupnou
maskou nemusí být vždy
nepřátelství. Daleko častěji je za ní strach
z neznámého a je v naší
moci jej rozptýlit. Ani nás
to moc nestojí.
Autor: p. Martin Janata

Povodňový plán
Zcela nový povodňový plán
zpracovala obec na jaře
letošního roku ve spolupráci s odbornou firmou.
Povodňový plán, který je
zájemcům k dispozici k
nahlédnutí na obecním
úřadě, popisuje nejenom
všechna kritická místa na
toku řeky Sázavy a Konopišťského potoka, ale
především stanovuje přesný postup pro případ povodní, včetně nasazení
hasičské techniky, způsobu informování obyvatel a
jejich případné evakuace.

Rekonstrukce silnice
V polovině května začala
několik let plánovaná a
odkládaná rekonstrukce
krajské silnice II/109 z
Čerčan přes Poříčí nad
Sázavou na Městečko.
Po nutné úpravě podjezdu
v Čerčanech byla v pondělí
30. května zahájena hlavní část uzávěry, během
které budou strženy a
nově postaveny oba mosty
mezi Poříčím a Čerčanami,
a především dojde k rekonstrukci povrchu vozovky.
V současné době probíhají
práce v Pražské ulici od
Marsu po restauraci Na
Růžku, kromě povrchu
vozovky se také provádí
čištění dešťové kanalizace
a výstavba chodníků, přechodu pro chodce a místa
pro přecházení.

Foto: Výstavba nového chodníku a místa pro přecházení v Pražské ulici

