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Leden 2015

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Co se plánuje na rok 2015
V pátek 12. prosince 2014
se konalo veřejné zasedání
zastupitelstva obce, na kterém byl schválen přebytkový
rozpočet na rok 2015.
V letošním roce je mimo jiné
plánována realizace těchto
akcí:

 Prodloužení vodovodu v

ulicích Na Kopečku a
K Zádušnímu (I. etapa)

 Oprava části chodníku v

Benešovské ulici od
mateřské školy směrem
k ulici Sportovní

 Vystrojení

posilovací
vodovodní tlakové stanice U Vrby

 Odstranění veliké černé

skládky v lese nad Svárovským rybníkem

Připravena bude také oprava
další místní komunikace. Po
loňské opravě ulice V Radešovkách bude navržena
oprava ulice Protivínské.
V souvislosti s prodloužením
vodovodu v ulicích Na Hrázi
a K Zádušnímu a vystrojením
posilovací vodovodní stanice
U Vrby již vyhlásila rada obce
výběrová řízení na zhotovitele obou akcí. Realizace se
předpokládá na přelomu jara
a léta letošního roku. Obyvatelé dotčených lokalit budou
o průběhu stavebních prací
včas informováni.
Oprava Protivínské ulice
bude v případě souhlasu
zastupitelstva probíhat tradičně v letních měsících.
Rozpočet obce na rok 2015

počítá také s podporou místních zájmových sdružení.
Všechna zájmová sdružení
(FIT Klub, hasiči, SK Posázavan, zdravotně postižení a
další) si v roce 2014 rozdělila finanční podporu ve výši
desítek tisíc korun. Většina z
těchto sdružení pak kromě
toho zcela zdarma využívá
během celého školního roku
také moderní tělocvičnu
základní školy. Žádosti o
podporu na rok 2015 mohou
zástupci jednotlivých spolků
podávat na obecním úřadě.
Plánují se také drobné úpravy v obci. Pokračovat bude
zkrášlování návsi a prostoru
před prodejnou COOP, plošné prořezy náletových křovin
podél silnic a na veřejných
prostranstvích (svoje nápady

a tipy na místa, která by bylo
vhodné prořezat, můžete
předat pracovníkům OÚ—
děkujeme za ně!), upravena
bude cestička v Benešovské
ulici od školky směrem k
potoku, kterou jako zkratku
často využívají pěší.
Ještě před koncem roku
2014 zahájily rada a finanční
výbor obce přípravu strategického plánu rozvoje na
příští roky. Tento zásadní
dokument bude veřejnosti
představován v průběhu
následujících měsíců.
Neméně důležité bude také
pořízení nového územního
plánu obce. O zahájení procesu, který bude trvat cca
2 roky, by mělo zastupitelstvo rozhodnout letos.

Socha na návsi
V listopadu 2014 byla na
návsi naproti kostelu
sv. Petra umístěna vyřezávaná socha holčičky sedící na
kameni.
Autorem sochy je pan Jan
Cháb ml. Dívenka má u ruky
školní aktovku a na klíně
učebnici, a odkazuje tak na
místní staletou tradici školství.
V průběhu roku bude v blízkosti zastávky umístěn ještě
informační panel o historii
škol v obci. Autorem textu
bude farní kronikář pan Vladislav Mareš.
Nebude se jednat o jediný
doplněk návsi. Mělo by dojít
také k instalaci dvou nových
vývěsních desek, které budou moci využívat místní
sdružení ke své prezentaci a
dočtete se na nich to nejdůležitější o dění v obci.

Foto: Socha dívenky oživuje prostor návsi u autobusové zastávky.
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Místní poplatky
Místní poplatek za komunální odpad na rok 2015 je
možné hradit v hotovosti na
pokladně OÚ, případně bezhotovostním převodem na
účet č. 320105389/0800.
Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. Výše
poplatku se oproti roku
2014 nezměnila (tzn. trvale
žijící se svozem 1x7 dní =
350 Kč / osoba, trvale žijící
se svozem 1x14 dní = 50 Kč
/ osoba, nemovitost bez
trvalého pobytu = 800 Kč).
Splatnost poplatku je do
31.3.2015.
Pozitivní zprávou je pak zrušení poplatku ze psa, o kterém s platností od 1.1.2015
rozhodlo zastupitelstvo obce.

Obec na Facebooku
Od ledna letošního roku má
naše obec zřízen oficiální
profil na Facebooku (Obec
Poříčí nad Sázavou).
Na veřejně přístupné stránce
najdete vždy aktuální informace o dění v obci, včetně
fotografií, pozvánek na kulturní akce, důležitých sdělení
obecního úřadu a mnoho
dalšího.
Kromě Facebooku můžete
požádat OÚ také o zasílání
SMS zpráv a e-mailů zdarma.
Žádnou ze služeb není rozesílána reklama a osobní
údaje nejsou poskytovány
dalším stranám.

Divadelní představení ve škole
Dne 13. prosince od 16
hodin se v malé tělocvičně
Základní školy v Poříčí konalo veřejné vystoupení žáků,
kteří navštěvují dramatický
kroužek. Jednalo se o žáky
od 1. do 9. třídy.
Na programu byly 4 příběhy,
ve kterých byly použity starší
a nově vytvořené kulisy. Na
představení byla využita
barevná světla, mlhovače a
zesilovače zvuku.
Byly odehrány příběhy
O Zatoulaném koťátku, Pověst o Bivojovi, Zlatovláska a
S čerty nejsou žerty.
Žáci se svých rolí ujali zodpovědně, snažili se, chodili na
ranní i odpolední zkoušky.

Do vystoupení dali maximum. Hru v roli si užívali.
Na organizaci vystoupení se
také podílel Jakub Rajdl z
9. třídy, který celým programem provázel. Diváky se
snažil motivovat dárkem,
který vždy před příběhem
rozbalil. Následně ukázal
název příběhu, který diváky
právě čeká. Dále nám na
vystoupení vypůjčil světelné
efekty a mlhovač.
Všichni žáci byli spolehliví a
snaživí. Přestože hodně dětí
v týdnu před vystoupením
bylo nemocných, zvládli to
výborně a spolupráce s nimi
byla velice příjemná.
Autorka: Mgr. Hana Pášová

Foto: Představení ve škole přilákalo desítky diváků

