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Poříčský zpravodaj
Práce na zateplení školy a školky: zlepšení školního prostředí a snížení nákladů
V polovině srpna byly zahájeny práce na zateplování
budov základní a mateřské
školy. V rámci akce, na kterou se obci podařilo získat
cca sedmi milionovou státní
a evropskou dotaci, budou
vyměněna všechna okna,
zatepleny pláště budov a
ploché střechy.
Práce provádí firma Sládek
Group a.s. , která byla vybrána ve veřejném výběrovém
řízení. Zateplení je jednou z
nejvýznamnějších investičních akcí v základní a mateřské škole, akcí, která výrazně sníží náklady na vytápění
(v řádech milionů korun v
následujících 5-ti letech) a
zároveň zlepší podmínky ve
třídách, kde panovalo buď
velké horko nebo zima.

Foto: Od srpna se zateplují základní i mateřská škola

Děkujeme

Přijďte volit!

Velkým úspěchem skončila
jednání naší obce s obcí
Nespeky a firmou KEMPER.
Obec Nespeky reagovala na
žádost obce Poříčí a přislíbila
přispět na zateplení budovy
základní školy (viz.výše) částkou 400—500 tis. Kč. Obě
naše obce tak v budoucnu
ušetří miliony korun na energiích a vytápění školy.
Další dobrou zprávou je příslib firmy KEMPER podílet se
částkou 200 tis. Kč na připojení obecního vodovodního
řadu na přivaděč Javorník.
Připojením na přivaděč ještě
v letošním roce se zvýší kvalita obecní vody i její tlak ve
výše položených částech
obce. Obci Nespeky i firmě
KEMPER děkujeme!

Ve dnech 15. a 16. října
letošního roku se uskuteční
volby do zastupitelstev obcí a
měst, tedy i do zastupitelstva
obce Poříčí nad Sázavou.
Volby se uskuteční tradičně v
pátek od 14 do 22 hodin a v
sobotu od 8 do 14 hodin,
volební místnost bude v
zasedací místnosti obecního
úřadu.
Volební lístky budou do
všech domácností distribuovány těsně před termínem
voleb, lístky budou ale k
dispozici i ve volební místnosti. Pro tyto volby není ze
zákona možné využít voličské průkazy a volit např. na
dovolené. Nezapomeňte ve
dnech 15. a 16. října volit!

Výhodné třídění odpadů
Stále pečlivější a aktivnější
jsou obyvatelé Poříčí při třídění domovních odpadů.
Zatímco ještě v roce 2006
byly v celé obci pouze 2 kontejnery na plast a po dvou na
papír a sklo, dnes je na různých místech téměř 20 kontejnerů na plast a obdobný
počet na papír a sklo, další
přitom průběžně přibývají.
Pro obec a její obyvatele je
třídění výhodné, protože díky
členství ve společnostech
EKO-KOM a Asekol získává
čtvrtletně finanční prostředky
zpět podle toho, kolik tříděného odpadu bylo za dané
období odvezeno. Jen za
červen a červenec se tak
zpět do obecního rozpočtu
vrátilo cca 70 tis.Kč za třídě-

ný odpad (plast, papír a sklo)
a téměř 40 tis.Kč za nebezpečný odpad sebraný v rámci
pravidelných svozů.
Díky takto fungujícímu systému není již třetí rok po sobě
nutné navyšovat obecní
rozpočet na odpadové hospodářství ani zvyšovat roční
poplatky za svoz odpadu.
Přesto je stále co zlepšovat.
Nezapomínejte při třídění
sešlapávat plastové lahve a
pečlivě rozebírejte kartonové
krabice—ušetříte tak v kontejnerech spoustu místa a
pomůžete s udržováním
pořádku! Samozřejmostí je,
že do kontejnerů ani vedle
nich nepatří domovní odpad,
nábytek apod. Děkujeme!
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Povodně: i díky hasičům naštěstí beze škod

Foto: Poříčští hasiči při kontrole ohrožených objektů

Bleskové povodně zasáhly
náš kraj ze soboty na neděli 8. srpna. Po vydatných deštích a při odpouštění Konopišťského rybníka vystoupala hladina řeky
Sázavy až na 394 cm a
dosáhla tak nejvyššího,
tedy 3. povodňového stupně, označovaného jako
ohrožení.
Od časných ranních hodin
měla proto pohotovost
jednotka požární ochrany
obce, jejíž členové v průběhu celého dne prováděli
dozor, kontrolovali nejohroženější místa ve Školní
a Bálkovické ulici, v Sázavské, V Koutech a na Vrabčím Brodě.

V dopoledních hodinách
byla vydána výzva majitelům vozů v Sázavské ulici,
aby přeparkovali k obecnímu úřadu, ulice byla pro
motorová vozidla preventivně uzavřena.
Kolem páté hodiny odpolední pak poříčští hasiči
vyjížděli k elektrorozvodně
na Vrabčím Brodě, které
hrozilo zaplavení, hasiči ji
proto zajistili pytli s pískem. K informování veřejnosti se pak skvěle osvědčil systém rozesílání SMS.
Děkujeme občanům za
respektování pokynů obce
a hasičů a poříčským hasičům za jejich odhodlanou
pomoc.

Závodiště Homolka hostilo mistrovský závodní podnik
O víkendu 24.-25. července se na Homolce uskutečnil další díl seriálu Mezinárodního Mistrovství ČR
v autokrosu. Letošní závod
byl započítáván i do Mistrovství střední Evropy a
juniorského Mistrovství
Evropy. Proto jsme mohli
vidět po dlouhých letech
na poříčské trati i řadu
jezdců z okolních států,
především ze Slovenska,
Rakouska, Ruska a Maďarska.
V závodě se bohužel nedařilo domácímu jezdci Romanu Kalvodovi, kterého
po celý závodní víkend
zlobil stroj. Na stupních
vítězů ho ale zastoupili
Vláďa Štětina a Honza
Smrž, kteří startují taktéž

pod domácím autoklubem
Poříčí nad Sázavou.
Nedílnou součástí těchto
závodů je od letošní sezóny divize Kartcros, kde
máme žhavého kandidáta
na vítěze, Jirku Havelku.
V domácím závodě obsadil
sice 3.místo, avšak nadále
vede průběžné republikové pořadí.
Jako host vystoupil na
Homolce i Petr „Pilník“
Pilát. Tato freestylová
superstar je považována
za nejlepšího českého
zástupce této motoristické
disciplíny u nás, ale své
místo má i v nejužší světové špičce. Nově vybudované skoky na Homolce však
nebudou sloužit Petrovi
jen při této akci, nýbrž sem

zavítá i v průběhu roku.
Proto se můžete i vy přijít
někdy podívat na neuvěřitelné akrobatické kousky
ve vzduchu s motorkou,
které Pilník předvádí. Jeho
domovským tréninkovým
zázemím zatím zůstávají
Čerčany, avšak na Homolce ho můžete potkat
v obležení fotografů a
televizních štábů, které
zde budou natáčet a fotit
do nejrůznějších světových
časopisů a televizí. Proto
až budete někdy sledovat
klidně i zahraniční TV stanice, můžete poznat záběry právě z Poříčí.
Rok od roku, kdy především zásluhou místních
členů AMK Poříčí celý
areál jen vzkvétá, roste i

prestiž tohoto závodiště
tak, jak tomu bylo
v dobách konání Mistrovství Evropy v autokrosu.
Vizitkou je, že poříčský
závod byl loni vyhlášen
nejlepším v republikovém
měřítku a to samé očekáváme i po tom letošním.
Závěrem patří velké poděkování všem místním lidem, kteří se podílejí na
obnově a provozu celého
areálu, Obecnímu úřadu
Poříčí za vstřícné kroky
k naší organizaci a sponzorům, bez kterých v dnešní
době není možno takto
velký a náročný podnik
zvládnout.
Autor: Tomáš Jeníček

Foto: Na červencové mistrovské závody se na Homolku přišly podívat tisíce diváků

