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Poříčskýzpravodaj
Úspěchroku:9'5 rnilionu
proPořičí!
za j,sk|u nadaB ,p |Ý'4bÉ bankovní úvěr ve Viši
oznáč|t
téměřat€6eÚÍ'jlioí}o-30 mil.Kč' z kte'ch by|o
vou 6látni dotaé lí!óíoíJ
.e dosud lyčerpánopřibliŽně
Edá obcéPaú,o fuat' v 20 mil.l(č'
dubnu|ďošnlloÍofu.
Prvníetápa stavby,Ev.velký
ootaco od l'hisie'6týa sí|' býá z]o|audována a do
linančn'čR,kteráj. urč6na ško|njhoprovozuuvedená v
na dostáVbuškolní
t6loqÍč. roce 2006. pÉcéňa druhé
rry' tak znamqÉviíaz!Ď|1 a třetÍetapě pokráčuji
\zpruhu pí0 r)l|lono!ýni s|á|e je třeba dokončitpřÍ.
d|lhy zalÍžený
obecÍrÍ
íoz9o- zemÍsportovnÍha|y, malý
čet'
spoítovnísá|' šďny' sociá|nT
c€/ý ProJeKleko'strukc6 á zanzenÍ'a|e také terónn|
dostavby Ško]nÍ
lělocýčňy Úpravy'opěhézdiapod.
stá|téměř45 m'l1onú
korun Íéměřdesetimi||onová
dota.
a ]6 jgdnouz h|avnÍcn
prÍčin ce UmožnÍ
vč€sné dokonč+
tlžLvóf|nančnÍ
slfuace, vo nÍtěchto p'acÍV termÍn!do
Ks|é se oboc Porěí md května2008' ob€ c záloveň

Úřad,o kterém
úce|ářepublika
Novou službu posMuje od
|etGnÍholedna mÍínÍob€ř
níÚřad. Xqždýobčar sl nyní
múže domluvit návštěvu
úřednlkúpřímo u seĎe dc

pomoho!is ř€ š en'mda|šícn
přob|émÚ'2ajlstínapř.odvoz
k |ékáři'poradís Ý}P|něnÍm
(vč6tně
Íormu|ářú
těch uÍče.
ných jlným Úřadúm'
napřspr''Věsociáloího,á.
bézpečenÍ
néboúřadupř&

s|užbu"Úřad do kaŽdéřodi
n/ mohou vy1JŽíVat
všichni
obóané PořlóÍ' |(teřÍ majf o toÍnto
píoleKu,ktéďnemá
pÍob|ém
doďávit se osobně v č€skérepubllc€ obdoby,
již
na obocnÍ úřad' jedná sé hformová|ai co|ostátní
mé
zelménao 6taÉÍ
spo|uobčá. dia,napflkbdčo6káte|evize'
nx mátlv s Ínálým|dětml' denÍkMF Dnes l Čes|vfoz"
tě|esněPo6tiž6né
a dá|šÍ.
V Émd ná\ětěW' Kerá není NáGtěvuúřednlkú
zdármas|
nijak zpop|atněna' mÚže mohou občanédom|Uvlt
obóan v pohodlÍ6véhodo. kdykol|v
ná te|efonnlm
čÍs|e
mová uhraditnapř'pop|atgk 317 779415neboomailsm.
n€ b ude nucénavtčerpá|i
za svoz komuná|nlhoodpa'
ob€c by|av foc6 2006 nu" zb}t9k bankovnlho úvěruá
oonapřÚmoutna Íinancotá. proh|oublttak svou zad|uže. du, poplatek za psa, nechat
sl oVěRt podpis nebo podat \4e IntornacÍrédtpoda|í
nÍ 8tavby sportoyníhá'
žádost,úřsdnÍclslo ochotně

dotace:600tisíckorunproPoříčí
Jak liž informoval Pořičstď
aíávddaj, ďip|Ewje pořÉ
ská Íadnice řádu opatŤenÍ
ke z!ýšenÍdopravnÍbézpeč.

Fod tlé,e, p,ojde leto' 4e!1a,upqněop{..

2óna' pro€tol bezPečněÓd.
dě|UjÍďďbdce od vo?id€|.
Pěší Žóna začne již před
t|aňkou zúženÍmvozovlv a
Žabezpsčénín přechodu,
v pn]běhu Žimy by| zprac} ma|ý oGtíŮvek pak zábřání
v6n stavebnÍplojeK, h1eíý tomu' aby sj řidičizkracova|i
počítámlmo jiné s um|stě odbočovánÍ na Buko!€ny
nim dopÉvnrch Íadáru a plÍmopřes stávajÍcípřgchod
kameí před vjezdy do obce
nebo novým označ€nÍm Na
ceý projeK se nyníobci
přechodůpro chodce v ce|é podaň|o
gránt
zÍskátÍnančnÍ
dé|ce u||c Benešovskáa od stiedočéského
kaje
Ve
PlaŽská.
výši téměř 600 tjsÍc korun'
Nejvýznamnější
částÍprojek' oÍtv tomu t€k budou moci
tu a|e bude komP|etnÍpř+ Pnáce na 4ýšenÍ dopíavní
měna pořifské ná\,si'kde se bezp€čnostj začft ještě na
p6,d(o9.íě pňď píldejnou
}dnola p6uÍ}e UÉe WzolA Y|@ i|lfďmacÍ
ralezBte rE
cétd! aly ďed nímmďla
lnteínetoýých strénkách
Enikř|out cnráně'á pěš]'

Xo,ÍIAKÍUÍE
NÁsl
obec'' úrádPoňčí
nad3ázavou-sázaý9ká
57_Poíftífladsámýou2572L
'r.1. Fa!317
779415/ 3L4 779104,ffia'tr poricinadsazavou@alas.cz
/

mňíě5rÝzPn4y0DÁ

tft rl2
I

probíhá Č|xtěsí
ryšeiřgvání
Feteka.ača|9
i fianali.aace:

Píaccť*í
ýři!6.it8sŤi
9é|:'|?iP

vé svých předešl'4á yydá
ních |nfoŤmovd PoĎčs|ý
zpravodaj o nejasnoď€.n
Vé t]naÍreo!árÍ d'3yby
kaná|izace a .ísfó{y o.|-

B1aý slarcsta obce ani P|ánováně čilstěnÍ koryta t'o6ily pro svůjsboí h|edá v
stavební dozol neby|i Konop1š6|ého pďoka' o současné době čeÍčanské
shopni q^o nejasnostj Kerém infoímo!€l jiŽ |€dnový
vysvět]il rada obce tedy z Pořič9ký zp.ávodaj' bylo
Pníce je vhodná pro m|adé
pověření Žastupitelstva
múe i Ženy staÍšÍ1a lel
obce podnilda veškeíé 'v póběhu |edná á únorá občany české répub|iky,
kroky nutné ke zjiŠtění prováděli specia|isté odběry
Mezi neýá,žúnéší 8
paiřÍ nejeÉr,63ti\c,ící ce vinn€ a v lednu letošního nánosúpÍo pozdějšíóhemic.
Poljeié gaí.antuje nejenom
poyí.$'j. 6.a. roku podala prostřednic. ké rozbory, v pNní Éňávině p€ s trou pÉd' a|e také kari.
asfattMÓ
tvím ádvokátní kanceláře měsíoe l'řezna pak zača|i
Vební fi'ma ía|d'o!€lá
émípostup' možnostdalšiho
pracovnÍcispolečnostiPovo. vzdě|á!ánÍ a zajímávé n'
obc| po|oŽe'Ú pilt'IŽré trcstní oznámenr na býa'
30 t]sÍcm2 |ilóho aďaÍlu lého starcstu obce a sla. dív|ta\y odstraňotat stromc
vebnídozoruvedené
akce.
zaýí@,ná'ý Ífl.íe
ý a keřový porost po obou
zájemci se mohou obracet
po6udek'
zna|ecký
!1pÉ
Ja}( iďormo!áb íaťE dE
buď ná kontaKní te|efonní
cv
cg' existuie podď.ieni' že c.f"i
H|avnÍ
a
organizaěně
nejná
ŤŤ-Í'<y
'W'
čís|oaoo aao 91o nebo
pooezn-oDe
poP'u]e'
nejenom' že ňébýo po{o
rďnější čáí akce' odtěžoýá. přmo na čeíčánské
odděléni
obci
Poňd
mé|á
ýniknoú
ieno uvedené n!.o'stý
ní nánosú z koryta potoka, na té|ďonním
č's|e317 776
šloda réměi 5'2 mi|ionu bude prcblhď v sanu a áří
asfá|tu. rebl/ dd.''F
230.
rf^lžx ar, aar*,xt'
ný koNn.
|etošníhoroku' kdy sé před.
infomace pos$nou l
asfa|i' a|e ýa'ě
lgynáší oa|š škodyse stále dopa pok|ádá nelmenšÍ píÚtok BlÍŽŠí
p
nÍ.iobecnk o Ú řa du'
r
a
caÝ
a méněkliaÍtísné,
čítAÝají,

Za Vodou:čgrnáskládka

Pořířskánáves:jarníúpravy

za|o' na zavezenÍodpadu Po k'iátké zimn. př6t.ávě
ch}Óě|a potřebná povo|é. opět pokračují úp.avy na
poři-cskéná!s].
ní
prcvedéní
Po
místniho v Émci |ďošnÍprvnÍbrieády'
šeťeníse nakonec stáretr Kelé se zúčastni|ii č|enové
ní Úřad rozhodl 6ťa!ÓU místnihosboru dobrovolíých
neprodleně záŠtavit á hasičú,b}'lyz nav€zoné zemi.
záÝáza| da|ší navážení, ny odstÍaněÍlyvěGí kameny'
šeťeníÓz' dá|e probÍhá. kteréby později bfiáni|ylústu
situace je o to áVažnějá-' tíávy'.Ta se bude sft na pře
Že frÍná nayaeným odpa |omu měs'i!ú dubna a kvěr
dem' Keý veljce špatně
vsakujo vodu' zvedá řréní v březnu by|ytaké ná náves
b i e h a v p ř í p a d é p o l o d n í dovezeny velké kameny'
by tak hrozi|o .oz|ií vody Keré pomohou dotvořit hÍa.
ny a lstup do budoucrbo
Ý$eťoMání
obec
nadále palku' něko|ik vel|ých v?lou'
nýchšerrerí
blo u,*ěÍ|o' sleduje a bude trvat na nú také ozv|láštní přmo
že se v |ď"alilé Íb6É$iÍ odvezenÍ nav€ z éného
oýoŽ6né níuh! día| ' odpadu a uvedeníloká ry s bliŽíclir]se teplýn jaÍním
wácÍ|ých,o#|Í1',ií,í'é
pďasím a dokončováním
naýíc,jak e pzóé1i |ý*
terénnÍchúprav záčíná být
V breznu leloš'lůo .''ío
zaěa|avaa*é ÍIí,|EvEÍl.
|nvestment 5'í'o- zayáa
íÉní nivu řd.J gza\!
v |oka|itě:a v.dou" 6t&
vebnímodPaítemz€ 5tavw že|eaýa1ýB ,.,ť|dotu
senohraby - BĚely.
obec nepíoluéněioroíme
\€|a Po|icÍcR' stálď poé
n|k Povoď v'iavy' !*a!€bÍí
odbor a odboí ŽyolJji}|o
píos!ředí MélJ 8enešo''
DňžÍ'Í |3řd a É*o|'
inspekci žyoýÍho pro€ti€.
di.
Běhom rĚkdn<a pÍov4e'

vÍkertdsÝý
híuk
s koncemáry á píctlc

defi ja|a ZaúÍEiíta{bé
i pÉce M zahradáď1,
Přestožesé .€sto iedná o
pň.e n&oaÉ a '. 'fá,d'
N!ádí1újie xď," vyÚ1ft i
Íechni|t/, yždy k t€sa
píac,\2t lá' ý h,ul<z
těchto zařrzenÍ neot'těŽ+
pro€Í'
Na čétfuá
UPozoÍnéní
íne ob.aay, aby dba1l ,ý

kéndovéhokl'du a k|idu o
snátníchsvátcích a zejmé
navsoMuavnedě|i v
odpo|edních a večerních
hodinách omezi|i provlz
trawích sekaček cjrku|á'
řek' motorowch pil' ě
híádních i zeměděls(ých

Ddojene za rochopení a

a|furálnÍtáké otízká budoucÍ
Již více než měsíc moho!
občané na imernetolých
stránkách obce h|asoÝat o
tÓm, jakésvomy a keře by si
na .á!si přá'i' ankety se
mohl' zúčaínit i čtenán
min'rtého!]dání Poňčského
š lidéna nálsr přejÍ
"Nei!,íce
|istnatéstoíny a keře. řiká s
odkazem m YýšJedkyánkew
místostaro€la obce pan Kíat'
KÍmě |Írytakna náBi pÉv.
děpodobně porostou l t'ešně
PoděkovánÍ patřÍ i fÍmě
PREsBEtoN' ldeÉ pns|Íbi|a
pomoc pR zakjádánípaíku.

0píaYy
komunikací Přoíery
střomů
v pfúběhu měsíce kvótna
budou v obci problhát opraly

ceý |etošnírok budou v obci
přováděny
be2pečnostnÍ

Ásfa|tovou sňěsí budou PÉce' lderé provede odt'oí
záp|atovány n6jvěGl- dÍrypo ná Írma' sé zaměřÍ přede'
zimě' nápřk|ad v u'lcích Ýšímna stror'y Ýe frekventosportofiÍ' v U|ičkách'Fbv|í Ýáných |oká|ltách kolem
ák|ádní á máteřskéško|ý u
V době opÍavs€ blde v obci
pohybovát těžká téch.ika' 8ezpéčnostní
píořézták snŽí
píosÍmetedy ob&.y' zejmé riŽiko pádu stíomů 'rebo
ná ňdiče'o trpě|ivostá opatr. větví nápň}dadpři vichňcích
nost v blÍzkostistavby'

SINANA3

*st s Á'}deíse*eÍn:
da|ší
l6čtiík
úgpěšná
akce p"'oděti
Před čtyimi roky se nám
zalÍb.l nápad kDin'ovny
v Uhe6kémHEdi&,' a proto
ho každomčněopakljeme.
Nápad na podpoÍudětského
č1enářstvíse jmenuje: ioc
sA^deísénem.
vše se to odpo|edne' večeřa
n@ točÍko|ernkn|žek.Letoý
ní íočnkjsme poja|i ve zn+
. mení pověstí a báií' zAča|i
jsme na školnímEiŠti' aby.
chom si na čeíst',émlŽdu'
chu rozproudi|ikíéý Híá|i
jsme hru
kdyse z
"EvolLrce',
qvinou
lidi.
.akonec
"kuřat'
V kÍátkébojovcejsme úspé
ně zr'|ádli íasu kolém školy
a zá|udné otázky z dot,y
nášich nátodnich povHí.
wdailě posi|něni sEčínolJ
jsme s€ přesunu|i do třídy.
Tam nás čekáločtenípově+
tí Keré rcprczenfují uřitý
okÍuh pověstí se stéjnou

tématikou.JsoU to pověstj o
d'racích,o zázíačnéfiB|oŽ*
ní k|áštera' o pokladech, o
pa!Íúi1ác|1na )ana z]žk'',
Ťakéjsmečet|ipověst o kďu
Mydlářovi. čtenÍ qstř-|da|y
Duševnípráci v}sř|da| spolL
To kqz V tě|ocvičněnasto}
pila družstv€ dětÍ a rodičú'
aby s€ spolu l'tka|á ve floÍba.
|u. zápas to by| nadmÍu
ryrovnaný k pÚémněmu
překÝapenírodjčú'kteí spiš
Počftalís tÍm'Že s nimíjejich
potomd zaÍÉvajÍanj nemrk"
nou. oětj šly do ápasu
s ve|kou verÝou' bojol€ý
jáko |ú'v nájezdechlodičov.
ské druŽstvo definitivně
Po závěíďném hvizdu bý
čas na dobÍouvečeň'Hode
va|i jsme ve ško|n'jÍde|ně
boh!Že| ne Žádnépohádkové

jíd|o,á|é kuňecíň,zek pňšel Po návratu do ško|yjsme s€
vhod každěmu. Po večď
ale uŽ clDsta|i do spacakÚ a
js']e ještě u jíd|aďJ6ta|l. se
pověst na dobrou no. ceý
večeí lzávřela.
Mnohým
zavázanýma očima jsme
pomávali Úzné chúě a vúně z fiás pnšo' Že |etoěnÍNoc
kořenÍ. s tekújnami jsme
s Andersenem b}4a hrozně
nemě|i ádný problém i po- kétká' to nejspÉ proto' že
sénám |ibi|áá Žénám spo|u
traviny jsňe docela zýádli'
nejtěží b'|o pozf,ď koření A
záse jsňé čá|i, več€í jsme
PořádánÍ tákové ákce není
se seznámili s Ždo!€kýml
samozřejmos! proto tDch
pov&mi o Golemovi.JiŽ býo
chtěJa na ává poděko!€t
devět hod.n a néš večeí vedenÍ škoty' Keé má pío
stále ještě nekončil.Naopák'
nás opakovaně velképochc
wda|ijsmeeasvitubátF
pení vélký di}( pátň paní
íek tmou tmoucí ke klstďu
učitélcé Náprstkové' bez
sv.Pét'B. Diky laskavosti jejihožnádš€ní pío věc s' to
paná Maréšejsme si molÍi vů.'éc neumím představil
koste| píohlědnoul poslou. chtěla bych táké poděkoyá
chď pověstj z Íámíkíonilý'
paní o ieké' všémborcŮm
které sé tikají prfiě tohoto z druŽst!€ rodičúa zv|ášté
našeho kosteta á kteíépan
maminkám Ťáně a lvlaítině'
Mar€č pro nás pňPíávi|.Býo
to moc zajÍmavé'mě|i jsme
lutor YeronilG P.ochá?koÉ

Vynášení
Mora*y;
dětise louřilysezimoua víta|y
iar0
wr,áÉnÍ Moany a kk tr
vše.'''o Óylo' Na záčétku
býa jen takoÉ lďrÍL' mÉ
|enua, nápad' |xeý zazné|ý
k|ubovněKult klťbu Nespeky
na přípEvné p.o€incové
s.húzce ná Ýátro&í t'hy. v
jsÍie užmě|i
po|oviněúnoÍa
jasno. Kult k|ub se spojís
pořičskou Duhovou ku|ičdou
a mátéřskouško|kdJá vŠi€ř
ni spo|ďně zkusÍřE obnovit
staď Žvyk . wnášé.í Mo€'
ny' A přď všech.á táto sdíu.
žeup To je přecé všem jas.
né' ve všech kíomě jinýcn
pracujítaké Paní učite|lqzá
Ško|ky' KeÍé z6e nikdy
nezapomenou do s/ých aKi.
vit zápojit děti a h|avnéma.
minky ,e třícy Ňloýků a
Berušek. Podie křestansk*
jsméaistj|i'Že
ho káléndářé
pátiá .edě|e vé|ikonočnÍ'
snltná'
kteÉ se náýá
|elos !yš|a na 9. března a
by|o roŽhodnuto.Ténto den
se sejdeÍne a spo|ečně sé
symboliclý roz|oučíme Še mě|i i ná|ežitourek]amua už
jsme jen tajně doufali' Že
zimoll a přivftámejaro.
nám wjdé počásÍa přijde
Moýcl a BeÍušky lyobi|y á|espoň
několik dětí9.r.od'či.
Moían'Já naučiljEe něko|ik
14.oo u
jamích ňkáde| (BĚŽÍ 'JÁRo sÍáz bý v Poň,čívéjédnodu
samools|Uh' L€ s a
Do !sl'..' NESÉME MoRA' chá k moslu s 4oranoua
Nu.''' s]\4RŤPLA!.E Po VG děti pod mo6t'na vo|nýp|á'
DE.'.).Dílq7
obecnímúřádúm cek u řeky' aby hezky vidě|y
V Něspekácha v Poíóíjsmé a h|avně' aby nám nikdo

nás podpoří a tak slun|čko
hřá|o
a jásně svfti|o' Moranu
Akce se v}daři|a.Pňšlaták}
jsme odn6li, hodili do ieky a
vá spoustá lidí žejsme tomu
se s tÍm, že přští
nechtě|i ani věňL M.mocho' íoz|oučj|i
íok
zasa
nashledano{l
dem, věné nebo ne' býo nás
přéssedmdesát od miminek P's' určitě zásé spo|ečně
v kočárkáchaž po babjčlva něco vym}sl'me a jak sé
z Nespek' známe, rok to wat nebude.
dědečlý.Přjšli|idé
Míačé'Pořičíi Mě€tečka. A
Auton BoženaKíštďová
počasř To si určitěřeklo' Žé
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paintball:adťenaIinová
hřa-šanceprozájemce
Předstávujl vám Paintba||
k|ub Kamikadze' kteď se
íozhodlpm náboÍnových
č|enú'
henujj se Petí Toula a
paintba|| t'láji od rckU
1998. Loni v břeŽfu jsem
za|oŽi| tým Kamikadze'
kde jádro tvoří '(UŠení
hráči dop|něnío m]adé
perspektivni
tá|enrytohc
cš|ovi|ijsme vynikajÍciho
trenéra s€ zkušenGtmi
z Usi, odkud kořeny spor.
tdnlho peintball'r poctlit
zejí,ve|ica br4 sě zaa|y
dostavovat výs|edky
ne]'enná domácíscéně'

Toto byl impuls k projeKu
pMí čistě
qóudo!€t
speedbalrovou paintball
aénu v cR á spo|us tími
véninkové a k|ubové
ázemí tým!' PrcsroÍ
jsmé na|ez|ina býva|ém
fotba|ovémhňštive &rř.
ko|ech' kdé nám místnÍ
zastupite|stvov}€lo \€tíc
a mohlijsme zde lybudo
!,at alénu' Kerá je jedíná
v cR zaměřená pouze na
v |etošnímroce * na
rÉšemhnštrbudé &onát
mnoŽstM-tumjú, kleÍé
lém mohoutento rysok}
spolt přib|É
adíena|inový
Žit (spydel c{p ámater 3 a
5 man' x.bá||'jedno ko|o
čéské
lig/ a všechpět kol
českénářodnr |iB/'včetně
se o hře paintball a klubu |íanlkdze dozýftena inter
vÍcelníormacÍ
'ďove adlesewW 'káŤ ká2epa'rLbá|L.e

ná mí$trovský
závodná Homolce
Pozvánka

EcBg|ok@
Áě'*#&ffi'*
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nad sázavou,TJ soko|a sK Posáz€van pořádá v sob+
sd'uŽenídětí6m]ádeŽeDUHovÁ}0!]eťÁ ý€ 6po]upíácis lvlARs'zŠa Mš Pořičí
tu 37'6.2008 Ód 74 hodinna fďb1lovéňhnštl

DĚrsKÝDEN

dětii lodiče!
aeméÝšechny
mnobosoutěíá skvě]é
ceny|srdečně
Je pt]pÉVeno

