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Poříčský zpravodaj
Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy
v Poříčí nad Sázavou se
uskuteční ve středu 26. dubna 2011 od 8 do 16 hodin v
budově mateřské školy.
K zápisu se rodiče dostaví s
dítětem a přinesou občanský
průkaz zákonného zástupce,
rodný list dítěte, přihlášku do
mateřské školy vyplněnou a
potvrzenou od lékaře, doklad
o trvalém pobytu dítěte a
zákonného zástupce a další
doklady, jejichţ přehled rodiče naleznou např. na internetových stránkách obce
(www.poricinadsazavou.cz)
nebo v mateřské škole.
Do mateřské školy mohou
být přijaty děti, které nejpozději 31.8.2011 dosáhnou
věku tří let.
Zájemci o umístění dětí do

školky z řad rodičů také mohou školku navštívit ve
Dnech otevřených dveří,
které se konají 11.4., 12.4. a
13.4. vţdy od 14.30 do
16 hodin.
V současné době jsou ve
školce provozovány dvě třídy
pro celkem 56 dětí, součástí
areálu je také dětské hřiště.
Stejně jako v předchozích
letech, i letos se obec uchází
o dotaci na rozšíření kapacity
mateřské školy o jednu třídu,
tentokrát z dotačního programu ROP Střední Čechy.
V případě úspěchu by se
jeden z bytů nad stávající
školkou změnil na další třídu,
přistavěn by byl samostatný
vchod s šatnou. Celková
kapacita by se navýšila na
celkem 78 dětí.

Čistá řeka Sázava

Svoz odpadu

Ve dnech 15. aţ 17. dubna
proběhne kaţdoroční čištění
břehů řeky Sázavy v úseku
dlouhém cca 100 kilometrů
od Střechova do Pikovic.
Akci, která je zaloţená na
práci dobrovolníků a pomoci
sponzorů, pořádá organizace
Posázaví o.p.s., patronem
akce je zpěvačka Aneta Langerová.
V loňském roce dobrovolníci
na zapůjčených lodích vysbírali 37 tun odpadků. Pomoc
ve formě ubytování pro
účastníky akce poskytuje
tradičně také obec Poříčí.
Pokud byste se chtěli čištění
řeky Sázavy zúčastnit, volejte
paní Cibulkové na číslo 733
710 012. Všem dobrovolníkům za úklid břehů řeky
Sázavy děkujeme!

V sobotu 9. dubna 2011 se
uskuteční tradiční jarní svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Kontejnery budou přistaveny
od 9 hodin na návsi, vedle
prodejny JEDNOTA. Do nádob bude moţné odkládat
např. starou elektroniku
(televize, počítače, přehrávače apod.), barvy, laky, baterie, ale také velkoobjemový
odpad, jako starý nábytek,
matrace, stará jízdní kola,
lyţe, koberce a další. Do
kontejnerů naopak nelze
uloţit stavební sutě nebo
střešní krytiny.
Ţádáme občany, aby odpad
na náves v ţádném případě
nevozili před uvedenou hodinou! Děkujeme za pochopení.

Úklid hřbitova
Ve dnech 5. a 19. března a
2. dubna uspořádal obecní
úřad ve spolupráci s poříčskými hasiči úklid hřbitova
kolem kostela sv. Petra.
Ze hřbitova byly odstraněny
náletové dřeviny a přibliţně
tisíc litrů odpadků. Kromě
vlastní plochy hřbitova byla
vyčištěna také opěrná zeď
přiléhající k silnici a zídka
nad hřištěm mateřské školy.
Kostelu sv. Petra se tak zásluhou poříčských hasičů a
dalších dobrovolníků z řad
občanů dostalo po mnoha
letech péče, kterou si zaslouţí.
Děkujeme všem, kteří se
úklidu zúčastnili a věříme, ţe
se úprava bude návštěvníkům kostela líbit!

Foto: Z kostelní zdi bylo odstraněno několik valníků náletových dřevin
KONTAKTUJTE NÁS!
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Čištění ulic
Ve dnech 18. aţ 20. dubna 2011 se bude v obci
provádět strojové čištění
ulic po zimě. Čištění, které
spočívá ve sběru zbytků
zimního posypu, štěrku a
dalších nečistot, bude
provádět speciálně označený vůz společnosti Marius Pedersen.
Upozorňujeme občany, ţe
během čištění můţe být v
bezprostředním okolí čistícího vozu zvýšená prašnost a hluk, řidiče pak
upozorňujeme na moţné
zpomalení dopravy a prosíme o pochopení a trpělivost.

Rekonstrukce silnice II/109: snad bez dalších odkladů
Jiţ od roku 2006 plánuje
Středočeský kraj opravit
silnici II/109, vedoucí od
Čerčan přes Poříčí nad
Sázavou do Městečka.
Vzhledem k nedostatku
finančních prostředků byla
akce dlouho odkládána.
K rekonstrukci by však
podle aktuálních informací
krajského úřadu mělo
konečně dojít letos v období od poloviny května do
listopadu.
V rámci rekonstrukce budou strţeny a nově postaveny oba mostky mezi
Poříčím a Čerčanami, na

mostě pod obecním úřadem vznikne samostatná
lávka pro pěší, navazující
na nově vybudovaný chodník a místo pro přecházení
u kostela sv. Havla.
Kromě rekonstrukce povrchu vozovky budou vystavěny nové chodníky
např. v ulici Čerčanské,
Praţské od restaurace Na
Růţku aţ k parkovišti naproti firmě Proratio, nové
přechody pro chodce by
měly vzniknout u obecního
úřadu, v Praţské ulici od
restaurace Na Růţku směrem k Ţiţkově ulici, nová
místa pro přecházení

Poříčští hasiči uspořádali zimní taktické cvičení
V tomto období se dobrovolní hasiči převáţně věnují technice, končí výroční
valné hromady a probíhají
plesy. Kdo by chtěl do té
zimy mimo zásahy při
dopravních nehodách a
poţárech.
Na okrese Benešov však
hasiči z Poříčí zorganizovali 19. února cvičení
s názvem „Poříčská zima―.
Celá
akce
probíhala
v autokrosovém
areálu
Homolka. V zasněţeném

sobotním ránu na tuto
akci přijelo 11 druţstev.
Na druţstva čekaly tyto
disciplíny – doprava vody
z přírodního
zdroje
s hašením, sebezáchrana
na opasku, lanovka přes
celé údolí, dopravní nehoda a ošetření zraněné
osoby a řezání ruční pilou.
Kondičku všech prověřil
běh terénem celého druţstva se zdoláváním překáţek. Jako perlička byla
záchrana tonoucího pomo-

cí nafukovacího člunu a
ţebříku. Na prvních třech
místech se umístily –
SDH Ouběnice, Lešany a
Teplíšovice. Za pomoc s
organizací děkujeme OSH
Benešov,
příslušníkům
HZS Benešov a Praha a
sborům SDH Pyšely, Nespeky a Čerčany.
Poděkování patří také
firmě KEMPER a Automotoklubu Poříčí za sponzoring akce.
Autor: Jan Kostrhoun

(zúţená vozovka s nástupními místy pro chodce, bez
přechodové „zebry―) mají
být u pošty a pod spodní
autobusovou zastávkou
naproti hasičské zbrojnici.
Nový chodník je také plánován od křiţovatky
V Koutech kolem statku
pana Marka směrem k
restauraci Homolka.
Po dobu rekonstrukce
bude uzavřena silnice na
Čerčany, objízdné trasy
budou vyznačeny.
Věříme, ţe tentokrát jiţ
Středočeský kraj tuto důleţitou akci neodloţí.

Dětské hřiště
S teplým jarním počasím
se na dětské hřiště na
návsi opět vrátily děti.
Ještě před vypuknutím
hlavní sezóny bude vyměněn písek v pískovišti,
provedena bude také
pravidelná revize hracích
prvků.
Prosíme přitom rodiče, aby
na hřišti nezanechávali
odpadky (hlavně nedopalky od cigaret) a nechodili
do parku se psy. Děkujeme za pochopení!

Zábava v družině
Taneční zábava v maskách má ve školní druţině
v Poříčí nad Sázavou dlouholetou tradici.
V letošním roce se sešlo v
pátek 4. března ve vyzdobené tělocvičně školy
85 dětí z 1. aţ 5. třídy. Po
přivítání začala ta pravá
zábava.
Tanec se střídal s netradičními soutěţemi, z nichţ
nejoblíbenější byl eskymácký závod. Na závěr
získaly děti, díky výborné
spolupráci s rodiči, hodnotné dárky v tombole.
Společně strávený čas
nám všem rychle uběhl.
Autor: Vychovatelky ŠD

Foto: Taneční zábavy v maskách se ve škole zúčastnilo na 85 dětí

