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Dopravně
bezpeěnostní
opatření:
chodciv bezpečí
od srpnado ačátku istopá
du prob]?'a]aV obci Výstavba
a insta|ac€ dopravnichopat
řenízaměřenychna aišeni

Foto: NaVÝ Dřechad s chodnÍčken ý Behešoýské u cl

law bylrok2008?
Přib|iŽněměsíc před jeho Nově natiénaby|a autobu
koncémjemožné
řrci'žerok sová zastávka've Keré nyní
2008serydaři|.
zájemci na|eznou Ve|kou
cedui o hisior
lMezi nejdú|ěŽitě]šÍ
]etošní informačnÍ
úko]yzastupiteL] patři| pG obce' Autoíem textu není
káčUjicÍ
bojs wsokouŽád]u' nikdomenšinežzna]ecmist
ženosti o tom' žeje to Žatím nÍ historie pan V|adis|av
př€ '
bo]úspěšný'
se múžete
svědčitv samostatném
č|án. PřÍmou autobusovézastáVky
by|a pak insta|ovánanová
osvět|enÍ'
od počátkuroku moh být Iampaveřejného
občané
svědkyřady ve|kych ]Vezi oÍganizáčně
nejnároč
nějši ékce |etošnilro roku
Na jaře začaypo 2 mnípř+ patři|o čjštěníkoí}ta KonG
stáVce práce na poňiské
návsi'jejichž|ravni a ne]ná. odstraněnÍnánosú bahna
ročnejšÍ
část skončila v nejenorn z|epŠ]|oVzhled
obce' a|e předevšimzvýši|o
bezpečnostpři připadných
p8tríopako€ n ě
Poděkovéní
a janrm tánísn+
íirmě PRESBEToN s'Í.o' povodnÍch
která věnovala parkové
wce nasÚaně 2.
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oproti púvodnímu
neregu|o
vanémuprostoruje nyni na
nálsj dokonceo 4 parkovaci
rnÍstavíce (ce|kem19' Včet.
ně mÍstapíotělesněpost]že-

H|avnÍm
důvodempro přr]etí
bezpečnostních
opaiřeníbyla Dá šÍnovinkoujsou uprave
neúnosnádoplavnÍstuace' né přechodypro chodce U
zejménaV centruobce, kde mateřskéškoy a před mos.
potok'
řid činerespeKova Vodorov- t€ m přes Konopišťský
nédopravn'značení,
kamlo. Tento pÍ'ec|rodnavícjiž ne
ny častozabÍa|yVelkoučést konči V třáVě' ale p|ynu]e
náVs]a větŠinaautomoblů navazujena nový d ážděný
odbočujrcích
na Bukoványsi chodnk směrem do u ce
cestu n-Abezpečně
zkracová. Potoční
k zák|ádnÍ
ško]e'
-přes
přéchod pío od |istopadujsou kromé
|a přímo
chodce,kteý deniě v,],uŽÍvájí
toho oba h|avnívjezdy do
téměř dvě stovky škoních obce (odM€ č e a od Městeč'
děti
ka) stieŽeny .adalowm a
Před prodejnou
Jedno|ábyé kamerovým
s'€ t émeÍn.
proto''],tvořena ch|áněná
pěŠí
zónébezpečně
odděuji víceo dapnně bezpečnrý
cíchodceod pálkujících
aLt. níchopatřeníchna staně 3'

0becní
ook|adna:
úsoěšný
boisd|
Kdý novizastupte éa radní a|e takéÍnančnÍ
néíočnost,
přeb|ra|ina podzirn roku i na díobnéakcéEda obce
2006 úřad'patři|oPoříčí
nad nově vypisuje VýběrovářÍze.
sázavou V ce|ostátnímŽebříčkUmez šest nejzad|uŽe' ve|m Úspěšnáje obec př
nějších
obcíV ceskérepub|i. 2Ískáváni
iinánčnÍch
dorac.a
ce' obrovskézáVazky'roze. g.antL]- od státu' stredo'
sLavěná sportovn|ha|a 2a českého
kraje'a|ei Evlopské
Více;než42 mÍ'Kč'V zástá Unie'JenomV toc€ 2008 se
Vě majétek zá Více' neŽ tak podaR|oÍskát dotaceve
20 Ín ioJrú
korun'nejasnosti výš přesahu]ící11 Ínil.Kč'
ve ÍinancovánimiIionových
podaÍlo
pro]el<tú'
KeÉ dodnes plo Dí<ygrantÚÍnse
modemizovat
kn!hovobecní
seÚU]e Polce UH á slám
nu' rea izovatdopravněbez'
pečnostní
opatrení 1,lbavit
Térněřpřésnědva roky po Ško]nÍ
těocviěnu nejrnoder.
vo|bách]e Pořčítéměřod nějšíín
j cvičebnÍmi
pomůcka
d|uŽeno
a jeho fi.anČnÍzdra mi' nákoupit počítačové
Vise neustáe z|epšuje.
lybavenídilrykterému
může
od roku 2006 obec wÉzně obec poskytovat sluŽbu
Óňezi|a Ýýdaje' každýz p|t
czech Po|NT a především
jektúprccházínově posuzG dostavětspořlovnihalu.
Vánímné]enompotřebnost]'
Vlce na stíaně2'
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obecnípok|adnal
úspěšný
bojs d|uhy
obec dala V minLl|ých
le o úspěšném
hospodaření |istopad!roku 2006 pře
tech do zástaw majetekv zaslupitelŮá rádnÍch
svěd sahova|y záVazlý obce
hodnotě přes 20 mji.Kč, čí ía|d' že atímco při a s t ř o n o m i c k o u č á s t k u
přčemž sé zastavenými přebínáni
úřaduna podzrn 52 m]ionúkofun' o da|nemovitostmi( esy, budo 2006 by]o y obecnípo. šíchpřibližně2'5 m oru
vá mateÉké
ško|y'obecni kadně jen něko|ik málo korunse pak kvú|išpatně
společněs prcdejembýVé' ho úřéduapod') neÍnoh|éiisíc' disponujényni obec zpracovanému pro]ektu
|éhostřediska Drábovka nijak nakládat' odst€ n ě.
přib|ižně
10 mlionykorun' mě|a p|odražit stavba
tak byl |e!osne]ÚspěŠněj.ním zástavy se rak nyní
penizé
samozřejmě tělocvičny.
šímprcde]pozemku ''za nabízqiobcnovémoŽnos. Í'.to
lq
pouze
n€
s
|ouží
k běžnému V současné
doběj ž zbýá
Vodou"(pod firmou KEM- ti' pánováno je napřik|ad
jejjch
pouze
hospodařenÍ
a|e
Wřešitsporsfirmou
PER)' Ža Keď investol Žvýšéni
kapácitymateřské
a
Žap|étÍpřes 20 mi]'Kč' Ško|kypř]stavěnímnové velká čéstje rozhodnutrm |Mos invesi (Viz.Výše)
Žastupite|st!€ piipÍavena nově s íimou Hoss a.s''
z Výnosusé obci podaři třídy.
k použitrná dzných pG
o Keré.n s€ vice dočtete
pokú Úvěl od českéspG
pok|adnya|e ]eKech (napiděiskéhřiš
řiteny a's. na novoutě|o odd|užování
zda|eka nekonči své, tě, mateřskáško|a'opraq Přes mnohé úspěchya
pod|e obce neopnáVněné'komu.ikacíapod.),spo eč
zapomínátpák nen| moŽ. ná|oky up]atňuje í rma ně s připadnýmidotacem p o s 1 u p n é o d d I u Ž o v á n í
obce je a|e siá|ě tieba
néa.i na úspěšné
odstta. IN4OSinvest (kanalizace).
myslet na budoucnosta
nění zástáW státniho Ve sporu se jedná
o cca V souvis]ostise ad|uže. jednatšetrrěa obezřetně'
prostředi
íonduživotnÍho
11,5 mi|]onu
KČ.
ním př]pomeňmé,Že V
..'pokíačovánÍ
ze stEny 1'
obecnÍpokadnu se dařÍ
naplňovat také prode]'i
nemovtostÍ ktéré obec

Jakýby|Íok2008..'
i

...ajakýbudeřok2009?

ékátového
dieva těšit jiŽ bezpeč.ostníchopatřen(
nalaře 2009'
napřikad Žpoma|ovacích
Neus!.áVají
napřil|ad sna' Velkým úkoem' Keý na
je Plánovány]$u samozřej
hy obce o zÍskán|
Ínanční zastupiteearadníčeká'
dotace na dostavbunové piíprava
foéÍeníkáná rza- mé i díobnéinvestc€ do
třÍ]yv mateřskéško|e.
ce a Vodovodudo části zkrášloVáni
obce,dop|nění
a ze|eněvpaíkuaoŽivení
Na projeK je zpíacována Hvozdeca Pavlikoviulice
Kromě nové hospodářky projeKovádokuínentáce
a ulicéNa Hlázi. Pújde vše k|idovézÓny u kostela
k poseze.
má ae obec iřadu s|užeb, vldáno ]iž by|o stavebnÍ pod|e p]ánu' budou se sv.Hav|á(]avičky
mociobyvate|é
v %VLíkově ni odpadkové
koše']níor
Keré nově nabízínaprL
k|adczech Po|NŤ(vícena Obec bude usilovat i o u|ic á Na Hrázi na sítě mačni cedu|e)' včetně
jiŽv př6irmrcce.
napoj]t
velkéhoÚk|idu a obnoly
stíaně3).
přznání státnídotace na
hřbitovút! obou kosteiú'
pRpÉ
se bude
jíd€ | ny' Píojekčně
VýčetUdé]ostí
roku 2oo8 modernizaci
škoInr
povrchú
p.o íok 2009 je mno
Vovai
i
opÉVa
cílú
samozřejměneníŽda|eka Žádosto dotac ná stavbu
o da|Ších
se dětskéhohřiště v poříč vozovekV obci,K€ r é ]sou ho' něKeré snadné,jiné
wčerpávajfoí
ve ve|mišpatném
techn]c. náročné'Jsme Však pie
dočtetena si.ánkách tř
ském parku jiŽ dokonce
svědčeni'Že rok 2oo9
hotoj přÉtichzpravodajů' podána bya' V případě
bude min málně stejně
]sme ale přesvědčen],
pokra
Že získánÍgÍantu
I
v
roce
2OO9
bude
se mamnky
uspesny']axo roK 2UUě'
rokto bylÚspěšný|
čovat
výs|áVbá
dopravňě
s dětmi mohouná hřištěz
''.pokíačovíní
ze stj€ny 1.
Pronrěnyse a|e dočka|i
obecniÚřad. Na hospoda.
řenÍ obce nově doh|ží
p|'']anaNá]evková'Žkuše
ná účetiís mnoháetou

I píoíok2oo9 se počítá
s

Svozodpadu
V sobotu 22.listopaduse K Výročí
vzniku ceskos|o'
bude od 10 hodin dope ve.ska by| nově upraven
ledne konat tíadiční
svoz památňik obětern pNnÍ
ve|koobjomového
a nebez světové
válkypod obecním

ťt

Do kontejnerů,
Keré bu.
dou přislavenyna náVsi'
mohou občaně zdama
odk]ádátstarée|ektrospc
trebičé(lednice'ie]evize'
rádia, počítače)'
báĎy a
laky' aIe táké koberce'
nábytek'staráoknaapod.
Prosime, odevzdáve]te
eIe|d.osporřeb
čekomp]et.
ní tj.včetné
kábelúa vnitř.

PůVodnÍíořůstajícíse
ze|eňby|anahÉzenaRčnÍ.
mi kamínlíy a menšííni
Valouny' Rádost 2 obnovl
památnikupád|ým
Žaš]ého
lodákúmzěen]pouzeíakt'
že neznámý z|adějíček
něko|ik pamětníchkam€
núběhem svátku 28. řijna
Na rok 2oo9 je piánována
obnovénépisú
a p|útku.

panáhík pad obecnimúřédem
Foto:abnoý'ený
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tirmaHossa,a]os|av
PŤenosi|:
záhadné
Íakturv
Kostlivecve,skřhi. Jinak 2astup]te|ú nečekanou té chiě| z částkyc€ přes zŮstává tedy otázkou, z
neni moŽiéhovořito !ak. ránu býa|ý stárosta''Jaro- 1Ínil'rc zap|aiitpoh|edáV.jakého dúVodua jakých
tu.éch za VÍceneŽ,2o0 s|av Přenosi|'kteý V dub- ky za Více,než6 mi|.Kč.
pohnutek se podepisuÍ
tisícKč'Keréobci zas|a|a nu ]etošnÍho
řoku (2ooal) Poté,co obec dá|e námít. podobnápíoh|ášenÍ
2 íoky
na pře|omu|etošního
roku flmě Hoss á's. podepsa|
funkce'
práce nebyy prov€ - po skočenívýkonu
fima Hoss a's' ?á pÉce čestné pÍohléšen|'Ve a, Že
t.m sp6e, žeje tímpoškG
prcváděnéúdajněv roce Kerémpotvzu]e'Že práce denyvsouradus prcjeldo- zena obec' jqímžje pod*
VoU
dokumentacÍ'
objevi|a
2005.
v roce 2005 objedna|'ná se překvapivě
kopie Zápi.
obec ihnédpo jejichpřÚetí jejich píováděníosobně su dátovaného rokem V nedávné době obec
dohlize|á
přebíral'
símje
i
' faktu'y vráti|a s trnr' že
2006' ve Keíéír]aros|av poŽáda|ao pomoc Min9
objednáníprací(mě]ose v p.ohlášen|
JaIos|aVPře. Pienos] poŽadujeŽměnu te6tvo vnitía čR' středo.
]ednato zatrubněnírok|e nosi|dá|enamftá'žepráce
českýkrajaoprovedení
orábovka)nebyo prokaza' chté]hGdit Ž prcdejepo.
je
pak
Piekvápivějšr
sku koňvoly pravděpodobně
te né pojednénoani za. řÍčské
náÝsi (za cenu cca tečnost,že fiíma
požádálfinanční
Úřad.
nen|
stupitelstvemani radou 1mi].Kč)'
totojeho tvŽení ochotna a údajně á.i
jsteÉtvovnitla přitom
.} obcě,
Min
obec neevidova|a Je a|e v ostíémnesouladu
schopna doložitor]gnály vésvémstanoviskuozna.
J žádnou objednávku ani s ostatnimijeho dřýějšimi těchto
dokurnentú
k po]l. či|opostupp.Přenosi|a2a
piedáVaci píotoko]y, sta' prohášenrmi.Pod|e nich
přezkoUmáni
neoprévněný
a doporučllo
vebnidenil],apod' a pře. mě|y být 2 prodqénáVs cejnimu
obcr postupovat rrestn+
de!ším<kceneby|anÚák lrrazenysp|atnéfu|<tury
za vzhl€ d ern k dokumentům, právni
cestou' obec
(ccá4 mil.Kč)
kana]]Žaci
a které Jélos|av Přenosi| piedá práVnímu věc
a
zástuppodepsai,
stavební
firmě
vícepráce
na
stavbě
tě|e
počát€
č
ní
PřestoŽe
šance
jsou
ték
Šance
obcé
uspět
(cca
2'5 mi|.Kč).
obceVeŠporu
byyznáčné' cvicny
staro9 v pi.padném soudnÍm Prohlášeníp'Přenosilaje k
zásódi| snaze rádnícha Jjnýmis ovy' býrya|ý
dÉpazicina webu abce'

Informace
o ěinnostimístních
hasiěů
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se Žačátkémškolniho bec pfunÍsoutěŽejsme si ...pokačo!ání
zéstrdny1. v součastné
době pňcháŽí
rokuse životnap no rozj€ |
Pos|edním kroker. ke ne]hoĚiobdobív zemědé]
i Ve sboru dobrovolných lMnohern ho|ší
zkouška zwšenÍdopGvní bezpeč stv. pÍocházinejhoEíkiŽi
hasičů'
Všakpřiš|ag.rina ve v€ '
20 |et.ceny
nosti pak by|o obnovení za pos|edních
jsme k|ubovnuV černích
Dokonči|i
hodinách'kdysboí Vodorov.ého dopravnÍho zéÍnědě|skýchkornodit
píostoéch budovy pošty, spo|ečněs prcíesionály
z značenÍ
v celédé]ceu ic kies|y pod úroveň íoku
lderá bud€ slouŽitnejen BeneŠovaa dobÉky z Benešovská
1989 a to za neustálého
a P|ažská.
dospě]ýmhasičúÍn'
zlaŠování
cen Vstupú'
a|e j c€ r čan á M.ačezasáhovai ce|ý projeK
\'stavby d&
nově Žá|ože.ému
koleKi. u požáru v Prct vinské pravně
V
současné
době neni
bézpečnostních
U]]ci'svéschopnostipotvr opa|řenÍ
v obci bý středo. V zemědě|stvíkomodtá,
oÍtká se Žde přés Žimu di|sbol o dva dny později' českýmkrajemhodnocen |<teóby by|azisková' ceny
seznámís čnnostÍhasičú kdÉ zví!ěz] na taKickém jako ]eden z nej|epších
v hnojiv a cheňických pří
Přestavkách.
a nauěÍsé Zk|adní pG cvičenív
etošnÍm
locé' PořÍčÍ
nád praVkůneustá|estoUpa]i
znatlg'aby na ]aře moh|a Da|ší
doš]ok ná.Ůs!u
akci kelou pnpravu' sáŽavouná ]eho realizácj ]\'leŽřočně
začit trénovát požálni jeÍne'jsou oerti. Již .ynÍ ziska|o doiac v ce]kové cen néKerýchhnojivaŽ o
sport' stejně ]ako jejich múŽéte
1oo%. stavy prasat zá
necháVatsVéob. I6i 600 tisic korun.
posl€ d ní rok k]es|yo 12%,
jednáVkyv k|ubovněsboÍu
P]ánov€ n a:]souale i dá|ši
Ti si 20'2ářÍz taKického nebo zasi]at rnai|émna opatření'např]Gd výstav. protoŽe Výkm prasat je
Ž ' chodnÍku káp|ič|íyd ouhodoběvéhj ztráto!ý'
přvez|i3.ínisto'o h a s i c i ' p o r i c i @ e m a i i ' c ba
cvičéní
9d
platí o výkrmu
Úden později sl poprvé nebo te efonemná č.604 ke hřbitovu'opráva zrca. To samé
brcj|érovýchkuřat' kde
činnostháslčúVyzko!šé|a 243 7]]9,
de|nebo instalácezpoma.
Výkupn|cena se pohybu]e
i dárnskáčást.z našíVŮ
Monika Bajercvá
Óka|o 2t . 22 Kě/k&
kdeao nák|ádyse pohybu
j. oko]o 25 Xčlkg- Neustá
]e se však z!1šL]jímarž€
FotogÍaÍickásoltěžprod|oužena!
czechP0|NT obchod.ilŮ
l s|uŽba
u potrav]n'
zatímcov locé2oo3 činila
AŽ da 2.t2. |í\ohouzájem. ko|ernnás' Lidéa Pořčí Pro výpisy z katastru n€.
maÉe 2o%' ý rcce 2ooa
ci př h|ášovatíoto€rane do Pořičía techniká a vo|ná movitostí' Živnostenského se jiŽ pohybuje ko|em
soutěŽe Pořčslý objekt v,
é obchodnftoíejstřfuUa 35%.
Kerouwh ásil obecníúřad sniml.(yzasnejte
rejstřiku trestů již neni Vypadá to' Že přišti íok
nraitem
ve spo|Uprácise zék|adní na
nutné
pro zemědělstvÍ
]ezditdo Benešova' bud€
poštoul
adlesu obce'
připadně předeÍeosobně lsechny je možnéziskát vehi kritjckýDouíáma|€ '
na obecnÍm Že českézemědě|ství
FotoeÉfie
mohoubýtpoří na Úřadě nebo Mg.'Biance na počkéní
tuto
zenyvjednéz pěti kaiegG Durecové
v zák adníškoe' Úňaděv PořEÍnad sáza' krizi překonáa žese opět
Vou'a to každývš€ d níden zab|ýské
rii (Pořičí
a historicképa více infamacÍ
na lepšíčasy'
na vlebu
mátlry' PořičÍ a přircda obce a obecní
IngMircs|av
Dvořák
Výýěsce!

t"J

čislo to

MI

Tě|ocviěna
otevřena XÍaiské
Yo|byv PořÍčí
od ř!ná je pro Ín|stnís|ožV řÚnu |etošního
roku se
ky a sdružení otevřena konalyvolbydo zastlJpltetstvastředočeského
krajé'
Tě]oďičnaje pro aájemce V PořÍčí
nad sázavou se k
z Poříčíotevřena každé vo|ební urně dostavi|o
ponděív podvečernrch
a ce|kem373 Voičů
(z 887)'
večernÍch
hodinách'Využi z nichž 369 odevzda|o
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