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Poříčskýzpravodaj
dotacemffídoPoříčíI
Úspěch:evropská
Skvělýmúspěchema ýznamnýmoce. Modernizaciško|nikuchyně připravujerada obce
SázavouzískánÍve spo|upráci se zák|adnía mateřskou ško|oujiŽ
něnímje pro Poříěínad
prestižníevropské dotace z tzv. od loňského roku' Dúvodemjsou hygienicképod"' Finanění
grantve výši mínky v prostorách stávajícÍkuchyně, na jejichŽ
'norslďchfondů
přes 15 tisícEUR,tedytéměřpů|milio nelyhovuj ícÍstav upozorňova|y od povědnéorgá ny
nu korun,získa|aobec na zpracováníjižpřed více,nežrokem, aniŽ by předchozívedení
projektovédokumentacesouvisejicís obce na jejich žádosť o nápravu reagova|o, V
p|ánovanou
kuchyně případě, že by se nepodařilo školní kuchyni mo
modernizacíškoIní
kapacitymateřskéško|y. dern izovat. hrozi|oby dokonce její uzavřen í.
a rozšiřovánÍm
a hodnocených RozšiřovánÍ kapacity mateřské školy, které je
Z 342 píed|oŽených
projektůse Pořičíumístilodokonce na souěástí ce|ého projektu, souvisí především se
1.místě!
stále vzrůstajícímpoětem předškolních dětí a

zpmvodai:
Poříěsltý
nověa ěastěii
Mi|íspoluobčané,
Podobu nového Poříčského
zpravodajejiŽ znáte a na da|šÍ
jeho čÍs|o
se můžetetěšitještě
v tomto roce.
Protože si a|e uvědomujeme,
žestejně jako obecnírozpoěet'
ani náščasopisnenínafukova.
cÍa věci o Keďch bychomVás
rádi inŤormova|ije mnoho'
rozhod|ijsme se jako dop|něk
veldvakrát ročně vycházejÍcÍ
koformátovéverze nově vydávát také 'Poříóslcý zpravodaj
mini'.
Na|eznetev něm vše podstat.
né o dění v obci, počínaje
inÍormacemi o pravide|ných
zasedáních rady obce. přes
projekty,kteým se věnujeme,
zprávy z
až po nejaktuálnější
oblastikulturya sportu.
Věříme.Že se Vám i ma|ýbráš.
ka ve|kéhoPořílóského
zpravo.
daje bude |Íbita vŽdy v něm
na|eznete to, co Vás právě
zajÍmá.
Přejeme Vám přfremnéčteni,!

fuJan l<raver
obce
místostarosta

nedostatečnou kapacitou nynějšíhozařízení. Na
zpracová ní projektovédoku mentace vypsala rada
obce na jaře |etošníhoroku výběrovéřízeni, pro
Keré os|ovi|a 10 projekčníchkance|áří z ce|é
repub|iky. Projekt modernizace školní kuchyně
nakonec zpracuje praŽská spo|ečnost GAST-PRO
s.r'o.' projekt mateřské ško|yvypracuje firma $B
s'r.o. Stavební práce započnou ještě v |etošním
roce.

eea{
gran[s

*ry
Rada obce (2)
Kalalizace a Čov p1
Krajská dotace(2)
Prodej pozemků(2)
Rekonstrukcetělocvičny (3)
oďavy v Poříčí(3)
Dobrovolníhasiči(3)
Lékařv obci (3)
Poříčskýfotbď (4)
občanskésdružení
zdravďně postřených
(4)
Agro Poříčí(4)
Ifulendrářakcí (4}

pope|nice'
a úspory
vícekonteinerů
0dpady:
nové
Na jaře |etošníhoroku provedla rada obce a zastupite|stvo obce ýběrové řízení
na odvozce komunálnÍhoa
tříděnéhoodpadu.
Ve veřejné soutěŽi, do které
nakonec přih|ási|y 4
se
firmy z ce|éČeskéťepub|iky,
nítězit|a soo|eěnost AsP
služby s.r.o., Kerá tak nahradila Technické s|užby
Benešova.s.
Změnou odvozce ušetří
obec ročnětéměř 200 tisíc

ma si od společnostiASP
korun, které může dá|e
investovat do zkva|itňování s|uŽby zapůjěit p|astové
s|uŽeb v ob|asti Iikvidace 120 litrovépope|nices
praktickými koleěky pro
odpadů.
od ěervence tak napřklad
mohou oběané využívat
nové kontejnery na tříděný
odpad, mimo jiné v Potoční
u|ici u bytovek, v |oka|itě
Cihelna nebo u fotbalového
hřiště.
Novinkou, Kerou již lyuŽi|o
téměř 16o zájemců z ce|é
obce, je také možnostzdar-

snadnoumanipulaci.
Kromě tradičníchsvozů
odpaduse
nebezpečného
pek budou konat i svozy
odpadu
ve|koobjemového
_ napřík|adnábytku, kobercůapod. 0 termínech
svozůbudemevěas infor.
movatl

KONTAKTUJTENAS!
obecnÍúřadPoříěínad Sázavou_Sázavská 57-Pořičínad Sázavou 257 2L
Tel./ Fax3L7 779 4LS / 3L7 779104, e-mail:poricinadsazavou@atlas.cz
www.ooricinadsazavou.cz

PoŘÍčsKÝ
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Krajskádotace:
Počítače
a internet
Finaněni dotáci Ve \|tri
44 tisíc korun se od Středo
českéhokraje podaň|o zÍskat
obci Poříčínad Sázavou na
modernizaci obecní knihovny.
Grant, hradící ce|ých
90 procent nák|adůna pro.
jekt, bude použit na nákup
moderních počítačů
a knihovnického software, kteý
umoŽni přehlednějšía rych.
lejšÍvýpůjčkyknih a časopi.
sů.
Zároveň s pořízením počÍta.
čů a internetu se ještě v
|etošnÍmroce počÍtás výraz.
ným rozšiřením otevíraci
doby knihovny, ve které budou nově občanémoci zdar.
ma vyuŽívati internet.

Radaa zastupitelstvo
z rozhodnutí
obce:vybíráme
Zastupite|stvo obce Pořičínad
Sázavou i rada obce se schá.
zejÍdle potřeby, zastupite|stvo
obce přibliŽně jedenkrát za
dva měsíce, rada obce pak
každédva ýdny.
Z nejzajímavějšichrozhodnutÍ
uplynu|ýchměsícůnynÍvybíráme. Komp|etnÍzápisy a usn+.
senÍ Zo jsou k dispozici na
i nternetov.ýchstrá nkách obce'

kapacitních kontejnerů
v chatových osadách za 7 1oo
|itrovénádoby. Změnou dojde
k roční úspoře cca 12e150
tis'Kě' Timto opatřením se
navícpodařilo zIikvidovatčerné
skládky. které ko|em původ.
níchkontejnerůvznikaIy.

Rada obce schválila zákaz
táboření oo obou říčníchbře.
zích řeky Sázavy na ce|ém
Rada obce schvá|i|a dodatek územi. obce. Důvodem jsou
č.3 ke smlouvě o dílos Íirmou zce|a nelryhovujÍcÍhy$enické
$|ádek Group a.s. Dodatkem podmÍnky,absence sociá|ního
by|a cena za rekonstrukcía zaÍízeníi tekoucí vody,
dostavbu tělocviěny snÉena o Rada obce schvá|ila smlouvu
c.ca 2'5 mi|.Kč.Po předchozÍm se spo|ečností Asekol, která
ěastém navyšování se tak hradíobci.mzpracovánÍelektro.
vráti|a na původnícenu cca zaiízeni. To v praxi znamená,
42'5 mi|.Kč.
Že obec ušetříaŽ několik desÍRada schvá|ila ýměnu ve|ko tek tisíc korun ročně za tzv.

svozy nebezpeěného odpadu
(|ednice, televizory, rádia,
počftačeapod.). Pďmínkou
je' aby oběanétato zařízenípři
svozu odevzdáva|i v původním
stavu (tedy včetně ch|adičů,
cívekapod')'
Zastupitelstvo obce schváli|o
souhlas s Wdáním stavebnÍho
povo|ení na stavbu místní
komunikace. vodovodního a
kanalizačnÍho
řadu a souh|as
se zřízením sjezdu z mÉtní
komunikace pro firmu KEMPER s'r'o. Německá spo|ečnost KEMPER s.r.o.se naopak
zaváza|a darovat obci do kon.
ce tohoto roku 1.ooo.o@ Kč
na libovo|ný projekt obce a
dá|e spo|upracovatna moder.
nizaci obecnr}to vodovodu a
kanalizace.

otevírací
doba knihovny

KaŽdéúteď
17:O0-18:30 hod

uŽrrčuÝnn

n*n* o

e.Xatn"
"a,n

řárlnýsroz nebelpečného
neboYe|koob|emoyého
odpadu?Využiite
sluřeb
sbělnéhodvolav
Benešově
na SpořiIově
neboskládkyv Při$tšicích
u Benešova!

pozemků
Prodeje
Záměr prodeje nemovitostí
ve v|astnictvíobce vyh|ási|a
rada 13.srpna 2007.
K záměru se mohou do
31.8. pňh|ásit všichnízájemci, z jejichŽ nabídek
bude Wbrána vŽdyta nejýhodnější'
Záměry odprodeje obecnich pozemkůbudou nadá.
|e vyh|ašoványkaždý má
síc.
Seznam nabízenýchnemo
vitostí naleznete na rnjvěs.
ce obce, bliŽšíinformace
vám podajíipracovnÍcioÚ.

problémy
Kanatizace
a čov:technické
i nejasnosti
ko|em
financování
Počátkem letošního roku se
představite|éobce ve spo|upráci s technickýmia právními
expertyzača|iintenzivnězabývat dnes jiŽ dokončenou.
nicméněfinančněstá|e neuzavřenou stavbou sp|aškové
kana|izace a ěistiěky odpad.
níchvod.
Pň detaiInějšímprostudování
sm|ouvy o dflo a všech 9-ti
dodatků ke sm|ouvě s firmou
AQUACONSTAVa.s. by|o zjiští
no, Že ze strany dodavate|ské
firmy neby|a sm|ouva řádně
p|něna - předevštmv bodech
cena dila, p|atebnipodmínl1y
a
fakturace,a v nepos|ednířadě
v bodě předánía převzetídíla.
Rovněž vystavené faktury
uykazují znaěné nesrovna|osti.
Napřík|ad bylo vyfakturováno
a zaplaceno 36 081,4 m2
litého asfa|tu za bezmá|a

17'6 mi| Kč' Povrchy z tohoto
kva|itnÍhomateriálu se však v
obci vůbec nel,ys[ytují' Místo
účtovaného
asfa|tu by|a pouŽita |evnějšía méně kvalitní
směs, navíc ve výrazně menšímmnoŽstvi neŽ jaké by|ove
skutečnostifaktu rováno.
Pro představu - v celém katastru obce Pořičínad Sázavou je
přib|iŽně36 tis. m2 komunika.
ci všechny by tedy. d|e faktur,
mě|y mít nové kva|itní po
vrchy.o tom, Že tomu tak není
se mohou pěšíi ňdičipřesvěděit na vlastníoěisami'
Samotné dílo pak Wkazuje
váŽné vady a nedostatky,
které potvrdi|a i nedávno provedená kamerová zkouška
kana|izace'Ve spo|uprácis fa
VHS s'r.o. by|y zkontro|ovány
problematickéúseky tj. u|. V
Koutech. u|. Sázavská a ul.

Bá|kovická. Soeciá|nímrobo.
tem vybaveným kamerou a
|aserem byly zjištěny defor'
mace potrubí' velké netěsnosti, zpětná vzdutí a da|ší
váŽné vady. Firmě AQUACON.
STAV a"s. byly v.ýsledkyzkoušek spo|eěně s ujčtem zaznamenaných vad a nedostatků
opakovaně zas|ány k posou.
zeni nicménědo dnešnídoby
(konec srpna) se k nim nikdo
ze zainteresovaných nevyjádnl.
obdobně se chová i tehdejší
stavební dozor, kteý stavbu
kanaIizace 7a honorář
45o tisíc dozorova| a jeho
povinnostíbylo kontrolovat a
doh|Éetna odvedené a faktu.
rovanédílo.
Výsledky kamerou.ých zkou.
šek na|eznete na internete
v'ýchstránkách obce!

čísro
z
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Rekonstrukce
tě|ocviěnyl
úspěšná
jednáníi Žádosto dotaci

PořÍěí
oslaví655 |etod prvni
písemné
zmínky:
výstavou
i s hasiěi!

Rekonstrukce poříčskétě|ocviěpatří
ny
dIouhodobě
k projektúm' Keým věnuje
rada obce velkou pozornost.
V |etošnímroce proběhla řada
jednání jak s dodavatelskou
firmou S|ádek Group a's', tak se
státnÍmi organy' ministerstvy
apod. Výsledkem mnohaměsGnÍho úsi|í bylo uzavřenÍ dvou
nových dodatků ke sm|ouvě o
dílo a podání žádosti o státnÍ
finančnídotaci.

veniště,Keré by neumoŽnilo Výrďí 655 |etod prvnípísern- obce.Kronikysibudoumoci
sportovištěprovozovat.připo né zmín[yo Pořičípňpome zájemci dokoncezakoupitv
podoběna CD.
míná starosta obce pan Na. nou bohaým programem e|ektronické
vráti|.V rámci terénních
orací os|aly na pře|omuzáříařfina.
za cca 500 tis.KěbudounapřÉ 'Prvnízmínka
pochází
o PořičÍ
klad upravenypovrchykomu- z roku L352" připomíná Oslaw budou vrcholit v
o d p o | e d n í c hh o d i n á c h '
nikacínebopřírodnísvahy'
LukášPilát jeden z organizá. Poříčštíhasiěi na návsi
Da|ším
rozhodnutím
radyobec torúos|avs tím,žedokument předvedousvéuměnÍi nej.
v čerunutohotoroku poŽáda|a odkazujena platbu papeŽshý modernějšÍtechniku
pro boj
MinisterstvofinancíčR o fi. desátků.
s ohněm.
naněni dotaci ve ýši 9,5 Dějinyobce ale sahajímno
mi|.Kěna dokoněenÍ
ce|ér+ hem dále do minulosti,o "Součástíos|av na návsi
konstrukce' přidělenístát. ěemžsvěděímimo jiné dva bude i slavnostnízasazení
"0
národnÍho stromu*|ípy"
Prvním z uzavřených dodatků níchdotacíse bude rozhodo
románskékoste|y' Historie
(dodatkem s pořadoým čís|em vat na podzim|etošního
roku., však obcí'která vznik|as|ou. prozrazuje panÍ Durecová,
č|enkaorg3nizačntho
ýbo3) byla cena dila snÉena o dop|ňuje mÉtostarostaobce
ěenÍmtří vsí-Koutů,Bá|kovic ru.
ce|ých cca 2,5 mi|.Kě. a po pan Kratzer s tÍm, že pro
po sta|etí.Ve
a PořičÉkráčela
předlužený
ěastém
navyšování
obecnírozpďet by stínuobou kostelůdoš|oi k Anito všaknebudekonec,v
v předchozím období se tak dotaceznamenalarýznamnou
něko|ika bitvám-nejslavnější 18 hodin začnev koste|e
Vráti|a zpět na původní cenu vzpruhu.
z nich je bitva husitská,ke sv'Hav|avečerníprogrampředánÍ odměn dětem,
cca 42,5 mil'Kč' Druhýdodatek Stále aktuá|nějším
se stává lderédoš|ov roce7420.
(v pořadí celkově jiŽ čtvrtý)'
takérozhodování
o případném Slavnosti začnoujiž ěasně jejichžtvorba bude vysbvekteý v podobě ll|.stavebnÍetapy otevřenítělocviěnypro
na na obecnÍmúřadě;teěku
veřejschvá|i|o zastupite|swo obce na nost'Vzh|edemk pokračujícímráno' od 9 hodinse od koste. za výročními
os|avamiudě|á
naué swm koncertem voká|ní
svém ěervnovém zasedání pak stavebnÍmpracímje spuštění |a sv,Hav|apo poříčské
prvnívýprava'
né
stezce
vydá
řeší terénníúpravykolem nově zkušebníhoprovozu předběžkape|a Agnatha, která se
Ta zájemceprovedepo nejza- pořičskémupubliku předrekonstruované tělocvičny' ně p|ánováno
na rok2008.
jímavějšÍchmístech obce,
projektvenkovníúprastavi|ajiŽ|onio Vánocích.
"PúvodnÍ
ýoji v projeKu vás věetněstarébudolryobecního
vy vůbec neřeši|, po dokončení o da|ším
úřadu, pamétnÍkuoběrem
rekonstrukce by tak ko|em tělo. budemeinformovat!
první světové vá|ky nebo Přesnýprogram aslav nalezcvičny zůsta|o neupravené sta.
kamennémmostu přes řeku netejiž br4 ve vašÍpďtov.
Sázavu'o historickývýkladse nÍschránce!
postará průvodce,kteý bude
uÍnčmýnn PraktickálékařkaYobci kaŽdouze skupindoprovázet.
Výpravyse na stezku budou
n.rtiltrlt
t Sffi"to
Praktická lékařka MUDr'Moždžeň.
lydávatdálekaždé
2 hodiny.
poda|a
Žídeková
v
srpnu
výpověď
plasbvé
rápůiii*u
nové
z nájmu své pořičské ordinace. Po ce|ý den bude pro veřej. Děkujeme panu Tomáši
120||tÍMrpe|nlces
proto vyh|ási|a nost otevřen i obecní úřad' Povo|nému
Rada obce
a stavební
firmě
pralticlrýmltíoběry 13'srpna nový záměr pronájmu kde budou moci návštěvnÍciTOMPOnejenomza nedocetěchto nebytotlýchprostor, o lcteré sh|édnoutnejenom yýstavu nitelnou vítanoupomoc
ítanna?Máteda|šf jiŽ pro1evilozájem něko|ik |ékařůz dětskétvorby'ale takécenné nejenoma při úk|idových
kroniky,Keré budou pracíchv obci' a|e takéza
b|Ízkého
okolí.Noý |ékařzačnev pořičské
pmeřIbstl
PořičÍordinovat od září 2007' VÍce pro veřejnostlystavenyvůbec zapújčenístrojů
a techniky!
Tel.:317
7?g4ts
poprvév novodobé
historii
na obecn íchv.ývěskách!
Děkujeme!

Poděkování

Obnovená
tradicesborudobrovolných
hasiěů
V ěervnu letošnÍho
roku by| po V souěasnosti jednotka provádÍ
několikaleté
nuconé
odmlcenově ěistění vodoteče v loka|itě pod
jmenovánpořičskýsbor dobrovo|. Rubšía podé|bytovek v u|ici Po
nýchhasiěů'
toění' Hasiěi tak pomohou snÉit
Jednotka'jejÍmiž
ve|ite|ise stali riziko vytopeníbytův napřk|ad při
deštÍch.
pan Potr Růžiěka
a pan Jiří Kre- přÍva|ov.ých
ma,má v současné
době 7 ě|enú. V nejb|iŽších
týdnechčekájednot.
Ti se již pořičské
veřejnostipřed- ku sboru pořÍčskýchdobrovolných
stavi|ipři několika příležitostech.hasičůnapřiklad účastna soutěži
V rámci červnovéhoDne dětí dobrovolných hasičslc.ýchsborů v
předvádě|izájemcůmproŤesioná|-Mraěi.
ní hasičskoutechniku,ve svém
vo|ném
časepak běhemněko|ika V případě' že byste se i vy rádi
brigádpomoh|is jarnÍmúk|idemsta|i ě|eny SDH neváhejte kontakstředu obce nebo se záp|atová. tovat ve|ite|esboru, nebo pÍacov.
nímvýmo|ú
v u|icÍch
Ško|nispor. níkyobecníhoúřadu!
tovníakřižovatky
V Koutech'

Pořičskýfotba|:Žije!

A$roPoříěí:
úspěšný
rok!
furo PořičÍspol. s r.o' byla
za|oŽena22'10'20o3. Někte
ré budovy a stroje by|yodkou.
peny od býa|ého ZD Pořičí
nad Sázavou v Iikvidaci'Nové
stroje byly zakoupeny na
|easingovésp|átky. Agro Poříěí obhospodařuje 1578 ha
zemědě|sképůdya z toho je
1454 orné půdy. Na této
půdě pěstuje 975 ha obi|ovin'
t77 ha řepky ozimé,ttl ha
máku ,24 ha trav na semeno
a zbytek tvořipícniny.

t46 ha. Bylo dosaŽeno
velmi vysokéhovýnosu 6.27
I'lha. U ozimé pšenice, kte.
rou podnik pěstuje na 3o8
ha, bylo dosaŽeno výnosu
5'8 Vha' u žita 5,25 Vha.
Nejhúře dopad| jarní jeě.
men, bylo dosaŽeno ýnosu
3,4ýha U řepky by|odosa.
ženo pěkného výnosu 3,74
Vha a u máku 0'75 Vha.
V |etošním roce se ještě
bude v řlnu sklÍzet 280 ha
kukuřice na zrno'
LetošnÍzima byla ve|mi mír. Z toho je vidět, Že výsledky
ná, takže porosty přezimova|y sk|izně jsou ve|mi dobré
jarníhojeěmene,
velmi dobře a mě|y ve|mi z tt..ýjimkou
rych|ý nástup do jara. JenŽe kde se projeviloznaěnějarní
v měsícídubnu spadl pouze sucho, kdy měsíc duben byl
1 mm vody a totéŽpokračova- beze srážek a totéŽ p|atiio
|o až do konce první dekády aŽ do konce prvnÍ dekády
května, takŽe porosty znaěně května.
přisch|y. období vyso[ých
Ago Poříčíchová 18000 ks
teplot a sucha mě|o za nás|e
brojlerouých kuřat na ýkrm
dek urych|ené dozrávání a a 450 ks hovězÍhoskotu.
tudiŽ Žně začali ve|mi brzy a
to 25. červnaoproti |oňskému Stádo Woří kráry bez trŽní
produkce + žír.
13. červenci' Sklizeň zaěa|a
ječmenem,
ozimým
kterého
pěstuje podnik na výměře

SK Posázavan chce v |etošní
sezóně přilákat diváky na pěkný fotba| a na vybraná utkání
ve veěerníchhodinách za umé
lého osvět|ení' Fotba|oyý oddÍ
do letošní fotba|ové sezóny
přihlási| dvě muŽstva dospě
|ých a tři družstva m|ádeŽnická- m|. žáci' při.pravkaa mini
přípravka. MuŽstvo A i nadá|e
setrvává v 1'B třídě a hod|á
navázat na úspěšnou |oňskou
sezónu, kdy obsadi|o 3.místov
tabu|ce. B- muŽstvo,které se
v|oníumísti|ona 2.místě'chce
dát pří,|eŽitost
mladšÍmhráěŮm,
Keří by v budoucnu tvoři|ihráč-

skou zák|adnupro muŽstvoA'
Ve|kémuzájmu se těšíi mlá.
deŽnic(ýfotba|. I přes veške.
rou snahu a záslužnoupráci
p'P.Souěka
p.J.Limona,
trenérů
a p.J'PlatilanenímoŽné
všechny zájemaeuspokojit'Protose
k|ub obrací na fotba|ovéfanouškys tím, aby mu přiš|i
pomocirozvietpořGs|cý
fotbal.
Poěátkem následujícÍhoroku
se můŽetetěěit na réprezentačnÍp|esy,kteréSK Posázavan Ve spoluprácis Duhovou
kuličkoua za podporyMars
pořádá.
kom.spo|.každoroěně

občanské
sdruŽení
tělesněpostiŽených
H|avnímcÍ|emsdruŽeníjeuspo
kojování oprávněných zájmů a
potřeb zdravotně postiŽených v
sociá|ní a zdravotní ob|asti,
vytváření podmínek pro aktivní
část sv'.ýchělenů v kulturníma
společenskémživotěa v nepo
pro
slední řadě pak zajišťování
středků pro ěinnost sdruŽení.

internetové stránky, Keré
budou zdrav.postiŽené
informovat o jejich moŽnostecha
právních nárocích' Stejné
informacebudou rovněži ve
vývěsní skříňce na nádraŽí'
OSZP se d|e suých možností
pro svéč|eny
snaŽÍzajišťovat
rekondiěni.pobyý, bezp|atná
ško|eniřidiěů ěi poěítaěové
kurzypro začátečniky.
s beneSdružení
spo|upracuje
šovskýmcentrems|užebzdra.
votně postiŽených - kontakt
na CSZP : V|ašimská1922,
Benešov.Te|-317 723 506/
723 431-323.

Jako nezisková organizace bez
finančního zajištěn( jejímiŽ
členyjsou převáŽně staršílidé,
nemůžezískávat finance např^
sběrem kovového šrotu jako
Potřebuiete
naYštíYit tomu by|o dříve' SdruŽení tedy
obecníúřad,
alenemáte h|edá sponzory, dilv jejichž
pomoci by se moh|| alespoň
čas?Výužiite
elektronickéěástečněhradit plánovanéakce
podatelryna
inbmetwých _ v současnédobě je nap|ánoV prvntm čísle Pořičského
Poděkování
ván zájezd na \istavu Zahrada
zpravodaje, stejně jako na
strán|rách
ofue
čech v Liberci a na podzim ná. |ng.j'Horákové'M. šromovia
internetových stránkách obpoÍlcInadsaravou.cz
vštěva divade|ního představení, M. Dvořákovi za jejich příspěv.
wwlv.
ce, se mohli občanévyjadřo
SdruŽenÍpřipravuje
ky do Poříčského
zpravodaje'
vat k budoucípodobě centra
prostoru
před
obce v
koste.
lem sv.Petra vedle prodejny
Jednota. Výs|edlg ankety,
které se zúěastni|ytéměř dvě
3.9.
školnÍho
Zahájení
stovky hlasujicích, uvádíme
roku
ZŠ
nže'.
Milíspoluobčané.
KterémÉtopovažujez h|edis.

Výsledkyanketyna
téma:
Jakéchcete centrum
obce?

uŽrečnÝnn

Anketa:bezpeěnější
doprava

Pro zachování současného
stavu hlasovalo tOo/orespondentů,rozparce|ovata řešenÍ
zástavby ponechat na zámá
rech kupujÍcího
upřednostni|o
9% h|asujících'65% h|asuiÉ
cích si v centru obce přeje
klidovou zónu s oarkem- la.
vičkami a děbhým hřištěm,
prostor by pod patronacíobce
rozparcelovalo na Wstavbu
rodinných domů a rostaurací
11% oběanů,odstavnou p|o
chu pro automobily by na
návsi rádo vidě|o 5% respon.
dentú. BlíŽe nespecifikovaný
názor zastává 9o/oz vás.
Za Vaše názory, kteých si
velice ceníme,děkujemeI

hustota dopravy se neustá|e
zvyšujea s nístoupajíi rizika
pro chodce a řidiěe.
Jsme připraveni pro bezpeé
nost dopraly V obci PořÍčí
nad
Sázavou udě|at vše, co bude
v našichsi|ách, chceme však
nejprveznát i Váš názor.
Které místo v obci, kterou
u|ici nebo přechod pro chodce považujete za nejméně
bezpeěný a přáli sste si jeho
úpravu?
H|asujte v novéanketě Pořič.
skéhozpravodaje!
Zakroužkujte, wolte
možnosti!

až 3

ka dopravy za nejméněbez.
pečné?

Ka|endářakcí

Sběr kovového
šrotu

8.9.

9.9.
1) Čerěanská
ulice
2) KřiŽovatkau|ic Čerčanská
a PraŽská
3) Přechod pro chodce u 21.9.
mateřskéško|y
4) Přechod pro chodce u
trafiky
5) UlicePraŽská
6.10.
6) Ulicev Koutech
7) U|icePotoěníu bylovek
8) KřiŽovatka u|ic Benešovská a Sportovní
7.70.
9) Jiné(l<teré)

14,00 FOTBAL
- Pyše|y
Poříčí
I

20.00 FoTBAL
Poříěí. Suchdo|

os|aw 655'výroěÍ
POnCI

I

14.00 FOTBAL
Pořičí. Koste|ecu
K(řku

