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PoříčskýzpraYodaj
Soudo kanalizaci

'ú!eg'qq"E ] Zaváženíříční
niw:pokuta650tis.Kě

Poři.skýzpla. rozsah4ox32o .iretřúa néVe kého úspěchu dosáha Ná svérnčefunovém
zasedá- ]ak ]nfoÍrnova|
na vědo- vodajV oňskéÍn
roce,doŠ|o k|adníauta
do chréněné
řÍční
obecve spořus fiÍmouIMos ní vza|izastupitelé
ze sila.y rea tn|spo|ečnosti n Vy běhenr něko]]ka dní
inVests'í'o.' kterádIesvého mi zprávu nezáViséhoáud
VEÍAINVEsTlMENŤ]s'r'o'' navezla celkem 7O4O tu.
tvuení dokončoýaasta!b]'! 1ora'Kery prověiovah6po
svrš
kana|izace
a čoVv obci.
dařeníobce Ža upynu|ýrck kleráje Vlastnkempozemkú odpádu z že|ezn!čniho
(v
Vodo!"
2008.
solsedswr
provede
Frma si zá Údarně
"za
filmy KEMPER) k zaváž€ n . Rozbory byo zjištěno'že
Vicenež Kroměioho,žeje záVěrzpó
népíácenéíokovaa
odpadu\ýěŽenéhopii staý' odpad piekračujepovoené
11 mi|iolrúkoru.' obec ry beŽ Vyhrad'hodnotiaud
koídolt]do imityproobsh nébezpečné
n i c m é n ě p o p o s o u 2 e n í tor Ve ce kladně také nový bě Že|eznični|o
řekysázaW'
VztahUtentozáVa- zpúsob VedenÍ Účetn]ctvi iíčníniry
ho arsenu a poyc]k]ických
smIuVn..o
uhlovodÍkú'
zek neuznaa a odmílaÍirmě kte.ý se změnil v |oňském obec PoiíčÍnad sázavou aíomatických
Upozoml]a
na zaváŽení
odpa V nés|edujíc|Ín
milionovoU
částkuuhradi!'
Íoces piíchodemnovéÚč€ t
správn|rn
NáLeVkoVé'
dŮ do chráněnéhok6jinné r z e n |p a KU l Z ťu o e á r r m e
IMos ní panÍ']ény
V|on pak spo|ečnost
podá|áp.ot obc Ža|obuna ZpráVaalditorase ýyholovu ho prvkuřekysázavt ceskou VETAINVESTMENT pokltu
plostředi 650 tis.Kč,prot] lneré se
zapIacenínárokovanéčást. je ze řékonaVždyza !p|ynu|ý nspekciŽivotniho
která
se
Věcí
začáa
neplo' firmaodvoalak lMnisterstvu
ka endářnírok' LaÁ:to
k|adného
hodnoceni
hcpodaření
a
V čerynuokresní soud v
BeneŠově
svým rozsudkern vedéníobecní agendy se Na ..|stěbyy odebrányvzor. lM nisterstvo n]cméně výši
že nárok nrmy Vůči přtom obc dosta|o vúbec ky á ce|á!ěc byla czP Ždo' pokury potvrdilo.0 piipad
roŽhod|,
pro potřeby némodstranění
kumentovéné
odpadU'na
obc je skutečněneoprávně
kterém bude obec trya!'
ný a Ža|obuzaňftl. Firmasě zpráVaáuditoíájek disp0zici
na Úřádě a ná internetowch Byo miÍnojiné ŽjiŠtěno'
Že bude rozhodovat|ýěÚ Bene.
nepovo|enézavážka mě]a

zónavestŤedu
obcese rozrůstá
Dětské
hnště:
odpočinková
mohou poříčskéněko|ik'úspěch]e tedy o to
od čéruna
dět ýyužíVainové dětské vě1ší
hřště v parčikuná náÝsi' zároveň s dětskýmhř]Šiěm
byy V centíuobce a na n-Ákď
naprotikostelusv'PetÉ'
(napi'u
ka da šíchÍnístech
Hřště by|o instaováno po
přÍpravných
píécichkoncem bttovek, Na Place nebo
koŠea
měsíce května a od té doby V Koutech)urnÍstěny
na psi exkremeniy'
se v něm denněbavídesí1ky p}t|íi<y
n€ j menších' často vče|iě P r o s í m e p r o l o v š e c h n y
pé]skaře,
aby košepouŽíVal
Heínípnky' kleréjsou ce' a pomáha]tak ud.Žovatna
kem čtyři,]sou ryrobenyz v e ř e ] n ý c h p r o s t l a n s t v i c h
dřevaa
kvaLLtniho
ákátového
materá|ú,kteÍésplňu].nej Pqskéiůse potomýká také
před zákézVslUpUse psy do pro
přÍsnějšÍ
bezpeČnosh.
stoíLrpárku a dětskéhohřiš.
Na stéVbuhiištěpřrtomzís. |ě ia náVs' za j'.ho respek
k
dotaciod tovénía írn oh -^duplnost
kaa obec finančni
pař
M nisterslvapro mistni roz- osiátnímná!štěVnikúm
Vo] čR' a to v maximálnÍ
moŽnéyF 300 t]s'Kč'obci zé pomoc při stavbě hiště
|de|éby|ypodobněúspěýré' děkujemevšem doblovoni
byo V celéÍnkraji polze kŮma osvěieniŤýnecl

]oto: ^a s|a/Óq rirŠ'ě2.rálé obec ,a|:si.a]a- dat"l '
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P0ŘÍčsÍÝ
zPRÁvoDA

sTRAllÁ2

mďte bioodpad:
nádobudostanete
zdaÍma

Kanalizace
a vodovod
DřoHvozdec

Ná přeomu jéÍaa iéta mému]ako
"u hnojiště"'
bya dokončena
kompletní odtud by pak pokračovala
prcjeKo!€ dokumentace' kaná]zacegravitačni
až k
pod€ které bude v bU cov.
doucnuínožné
napojitna součástípro]ektu také
]e
V přípádě'Žese pros užbu kánálizacia vodovodceIou v ý s t a v b a v o d o v o d n í c h
Bioogicky ro2loŽte|ným rozhodnete V prúběhu mistníčást Hvozdec'é]e t]akových stanic' lderé
odpademse rozLmínapiÉ rok]'!'budetehÍaditpouzé také dosud nezasílovanéryřešíplob|émy
s nÍzkým
čésnV u|]cÍch
Pod Luto' t|akěmvody napiv |oka|i
peve]' poměínoučástz ceny'
kád tráVa'Větvičky.
vem' Na Hrázi á K záduŠ' tách Vč.Vrch,! VÍbynebo
slupkyod ovoce,zelenina, V současné
době V}užrvá
spadaná ]ablka' dřevěné
V Radešovkácha BUko
ýdennrch svozŮ tráry a
dalšíchbioodpédú
Že zé. v přÍpaděodkana]izovéní
zájemce' kieď si s užbu hÉdlgpřes 30 poříčskýchHvozdce počÍLápro]eK s vzh|edemk fnanční.á
pňbý napojovánímob]ekto po. ročnost]pío]ektuje n+
zap|ati' dostan€ Ždarma domácnostia da|Ší
mocÍgravitačnich
domov. zb}tnou podm.nko! přo
spec]ání pope|nci (120
níchpr|pojek,sběména zahájeníVýsGVbykané||
nebo 24o |itíů)'
ktéíámu z taKo V}trlděného
b]ood. kovésťaňice(umístěné
V
pak budeV sezóněryváže padu se dál€
WrábějÍpř| prostoruhvozdeckénálsi zace a VodovoduziskánÍ
ia kaŽdý ýde.' mimo
ínančni|oéÍéntu
z něke
a smérem k vrab.Ímu réhoz doLačních
sezónu je bioodpadsVé
progra
žér2x' v Žiňnímobdob| zájemci se mohou |r|ásit Brodu]by pak odpadtači. mŮ. Více nforrnací
posM
y do kopce k místuzná.
od čeeéncemohouobča.
né q]UžÍvát
novou sluŽbu
místni}o
oběcnihoÚřadua
říčanské
spoečnostiAsP
s uŽbys'r'o.'svozbioodpa

l

s]L'žbu
si zájemcehradÍna
íok a jejícenéje 976' Kč
(za 12o |iirovounádobu)
nebo 1.196'xČ (2a 240

l

] výpadkye|ektřny
L]

sMs;mobiIní
rozhIas

od počátkulétaprovádív spo|eČně s pÍo]ektem straně BenešovskéU|ice JiŽ přes dvě stovky UŽivate
obci firma CEZ Dsvibuce výstavby kénaizace a
|ůmá obécnísýstém
sMs|
rekonstÍukc]eekÍckého vodovodudo Hvozdce a Z'roveň s napojenrmna Rozhlas do kapsy. Vzhleda|ších místních částí přivaděč
]avornk budouV dem k tomu' ž€ .a jed.u
obce
by|a
dokonč€
n
a
také
V dŮs|edkutěchto oprav
obciVybudovány
dvě t]ako- domácnost přpadá prúné
pék &s!o docházík do. pojeKová dokumentace' VéAŤsstance' konkrétně měrně 1 regist.ova
preÍušení
časnému
dodá. pod€ Keré bude rnoŽné V UlicíchU Vrbya PéViko- číso' ryuŽíVájiŽ tohoto
modernihokomUnikačního
Vek e|ek!řny' o kterých přes Í.mu MARS České
firma cEz iníormujepÍo' repubika nápojitobec ná T|akové stanjce zajstí nástoje téměř poovina
přivaděč]avoÍ
vodovodnÍ
všechdomácnostiVobc '
stiednictvím
obecníýěs.
zi}šenít|akuVodyVe výše
ky na budověpoštya na
pÓ|oŽéných
ňínech obce. ProstřednctvrmsNls zdar
lnternetových
stíénkách. rlm dojde k zajištění
do.
ma obecniúiadinÍormu]e
vodnÍho
zdrcje S realDaci proteKu se napi.o svozech odpadu,
V případě'žeu vás do]dek statečného
počítá
V ne]b|iŽším
moí
Povodnich, terminech
výpádkue|eKřiny' ověřte píáVěv době'kdypodzem némtermínu'nejpozdě]i
v konánikU|tUrnich
na
zdrcje
vody
vysychali
akciatd'
nfořméce na Výěsce
nebo kontaKujte přrrnou obec tak nebude Žévislá
zájernc se stá|e mohou
polze na vlastni studn Vrce informaci ochotně
|i.kučEza4o a5o a6o'
(nyn| lmístěnépo pravé posMnou pracovnícioÚ.

Jž od íoku 2006 usi|uje součástíprojeKL]je také
obec o rozš]7ení
kapacty ÚpíéVav,j'dejnyjrdla, na
]<teré
trvá k.ajská hygienic
vzh]ed€ m k neustále na. ká ďan ce, a dá e revita|i
počtunaroze.
růstajícímu
kapa. celkovéiák]ady projektu
nýchdětÍjestéVajícÍ
ciťa56 dětí Ve dvou tři č i npí ř e s3 m ] ' K Či e, j d ú e '
dách nedostatečná'
obec žiiějšrčást' tedy rozšiřeni
prolov roce2007 zpraco- kapacty I4s']e ceněnana
va|a p.ojekt rozšÍřenÍ
ka. cca 2'5 rni|'Kč.
pac!, mateřskéškoy o V prúběhu|étá etošniho
jednutříduna ce|kem8o rokupak probitraIa
]ednání
dětí (na poekt získaa s obcemi Nespekyá lMIač
Óbec dotaci téměř 4oo 0ejichždět také ško|ku
tis.KčŽ EU)'Nová Írda by navštěvu]0
o í]nánč.í
spo
Vznik|á WuŽitimjédnoho
Že dvou púdnrcbb}tú a
přístavbou samostatného By|o př-AdběŽ.ědojedná.
|a, Že se RaŽdéz obcí
bude podÍetčástkoucca

t

I

zatepIenÍzŠ

650 tis'Xč' zbytek pro. KornPletni Projektovou
středkŮ vyhÉdíze svého dokumentaci'včetněsou
hlasu stavebniho úiadu'
obec Mráč si nicméně předožia obec V srpnu
ŠtanoviIa
takovépodmínky spo u s Žádostío dotá. na
pío posMnuti Íinančnízateplenibudovzékadn.a
spo|uúčasti,jaké obec
Pořtí nedokáza|as oh|e D | e p . o ] e k t u a v p ř i p á d ě
dem na p|atný ško|ský ziskáni dotace bLdou V
zékonsp|nt a od prcjektu budováchzš a MŠkom
protobýo nutnépro ienlo p]etnělaměněna okna a
zateplenyp|áŠtě
budoV'
Na podzm letošniholoku stáVaj.cístav je jiŽ zce|a
bude íada obce opětovně nev}hovujiciobě btldory
Žádat o dotaci středočes' se potýka]i s ve|kýmitepe .
ký kÍáj.Je spočftáno'že nýmizirátam, cožse pro.
pouze pío poříčskédět] j-"Vuje
zejménana !ýraŽné
bude kapacita Mš dosta rostoucichnák|adech na
tečnápÍopřištícca 2 loky'

CzechP0lNT:
dotace

Novlnka:speciální
stroiposeká,a|eprohmeizasněžené
chodní|q

Na svémčervnovérn
zase.
dánr schvá i zastupjt-.|é
pořÍzení
moderního
trahto.
rUna údrŽbu
ze]eněv obci,
Pracovištěmohou lyuŽíVat ale také na zimníÚdrŽbu

Dotaci 5a ts'Kč se obci
podaiilo získat'na dowba
ve.í pracovjště czech.
Po|NTna obecnÍmÚřadě'

občanékaŽdý Všedníden
a V úřednrsobotu, zÍskat
na něm |ze napřík|adVýpl.
sy z rejstÍ'íkutrestŮ, katas.
tru nemovtNti' obchodní
ho é Ž Vnostenského
re]stiik.] nebo bodového
re]střil! řdičú'
NoVě pak mohou na obec
ním úřadě občanéa nrmy
žáda| o zíizeni 'dý'da|oýé
schÉnky, jejínržprostř.d.
n.tvim budou od podzimu
moci komunikovat s orgrt

t

T4..rdeť,' tedy specáhi
traktor' s|ouŽík sekáni
trávyna VekýchpLochách'
napřrkbdna návsi,vlako.
vémnédraží
apod''je aLe
rybáven také radlicí na
sněhu z chod
odhrňování
ni]<ú
a spécié
ním rozme
tad em na zimní posyp.
spoléčně s mu|tikárou'
kterou obec pořidi]a v
oňském roce, tak strcj
pornŮž€se zklášováníma
Fota:Ťrakto|uhí sekat' ale takéodh|naýatsni|ra sv,aÍ

a noýločník
FotogÍaÍická
soutěži
ocenění
účastníků

rozpiytémat náměly jso! pro |étošnízáchycujícÍjedno a to
Na konc červnaproběh|o précíaŠiloký
na obecnímúřadě sav
nebyo možnérybÉtjedi rok ''PoÍ'Éív
běhu Č.su'a samé rnisto Ve dn€ a v
nostnísetkánÍúčastni|ů
iotografckésoutěŽe Poirč. Vyh]ášen
v běhLr Ve vo|nékatego.iiodevzdá
]e nynínow roč V kategor ,'PoiíčÍ
skýobiektV' k1eláprobiha nik íotograf
cké přeh|ídky' čásu'' odevzdá účastníkúčastník
|ibovonou,téma'
|a na podzim loňského
vŽdyminimá|ně2 snímky' tjckynesvázanouíotogíéf
|ibovo| místá,domu,u ce, piirody
Amatérští fotografové l.|eíédokLméntují
součéstí
setkání na Ke. všech věkowch kategorr nouzrněnu,klerá se V náši nebo idi' pořízenouna
řémby|yvšemúčastnÍkŮmmohousVéíoiky'pořiŽené obci odehrá|a' NlúŽese
pi-édány
pamětnísty'byé na území obce Poiičí tak lednat napi,o starou Fotograíe VŽdy nulné
]e
plohlidka jednoi|]ýých zasí|atna obecnÍúiadaŽ íotograí U|icea fotograÍii popsai (éUtor,naz€ V ' ob
praci'l(eréjsou pro Veie| do 30.10.2009.
nově pořízenou
z'Astejné
nosr wsraveny v prosto
ho mÍsra.ste]ně lak se
Poříčský objeklv néní můžejednat napikad o Do př€ h lídky př]h|ášéné
|etoŠ
děen do to ka téma
jednoho fotogÉfe budou V]staveny
Vitěz přtom Vyh|ášenne 1ckých kategorií]ako V sér]ičryřsnímkÚ
místa
v
různých
íočních V budoÝěobecníhoúřédu'
by|,prolož€ s př h|édnUÍm Ioňskémroce' zák|adnirni
účástníci
budouoceněni.
nebÓ
fotográfié
obdob.ch
ná lysoko! kva|ituVšech

Fato: Příklad dvau snínkú, keré by byla nožné přihláslt v kalega|ii .panc] v beh| času" néýe9dřÍÉ a nyn!

čÍsLo
12

základníškoIa-oh|édnutíza
koncemško|niho
rokua DrázdninamI
žáků 4. a 5' třídy mateřské dovo]ené se
sko ní ro| 200a 2009 néhopieh edu.ve srovná úspěch
ško|amby|i
2' místoV okreŠnÍm
kole vracípi Uč]te|ka
lMgr'Jana
Ukonč]i Žáci a Učite|énís ostatními
s|avnostniň vyňodnoc+ žáci hodnoceniprúměrně fotbaovéhoturnaielMcDo Mácová s aprcbacípřÍro'
nínr v těocvi.ně škoy.
Žáci by|i odÍněněn za NeiÝětšnroúspěchu do Na s av.ostnim shromáž' Ani o pÍázdnináchse ve
úspěchyve studju'íepre. sáh|a Kámi|a Bej|ková' dění se s Vycházeiícímiško]enezahá|eio'
V něKe.
zentac]škoy v předměto' z 3.mÍstav okresnimko|e žákyza všechnyloz|ouči ďch třÍdáchse ma|ovao'
vých olympádách' spoř o ympiádyv českém
jazyce prvňáčci.
Při prÚÍma. rněni|a se poda|]a' do
a sbéru' postoupa do kÍajského cíÍniíŽenÍ by|i Všichn] suterénu tě]ocvičnyse
tovnÍch
soutěžÍch
ze 18a žákúškoiy 126 kolaa obsádila1s'Ínísto' wcháze]icíŽáci ÚspěŠnÍ'piestěhova|aškonÍ dilna
prospě|o
s Vlznamenánim' z ce]é řady sportovních Na rymnázlumby|ipř]ati - tirn v přízeÍnÍ
budory
čtyn'ná stiednÍškoy de wnik| prrstoÍ pÍo novou
60 prospě]oa 2 řc] n+ soutěŽÍby|i n€ j úspěŠně]Ši
prospě|i.v pNni druhé' Žéci4. a 5' tiídyVeíoÍba' věta na uč štěĚtyřiŽáci. třídu' na všechWc byla
šéstéá sedmétřídě se |ovémturna] ''o pohér svou pedégogckouč]n dokončena rekonstrukce
qučova|opode v|astniho hejtmana stiedočeskéhonos! v |etošním
roce na
š k o I r í h o V z d ě | á v a c Í h ok r a ] e " V N e v e k ] o v ě - 2 . ško|eukonči|a
paníučite| Věřím€ ' žesi přéspnízdni
programu'Žáci
ve 3.' rjr|sto'Žác 7. . 9. třídy ka MgrJaia Bě|oh|ávková' n y V š i c h nži é c ,U č t e éa
5' a 8' tříděse mě]]mož Ýe f|orba|ovém
turnaji''o ]llgl.BiankéDulecoÝé a ostatníz městnarc řédně
nost přih|éstdo ce|osti't nevek|ovský měšec"
odpoč]nu]]
a Že do nového
nÍrosroÝ.ávacihotestová 2. mMo, V obastnimkole
roku
škoh||ro
společně
přijata
paní
NoVě
by|a
|i' KaždýŽák pak získa| DopráVní
p|n]
soutěŽeÍn|adých u č i t e I k a M g Í . ] a r o s I a V avkročrme
optimistjcky'
souhrnnouzpláVuo svých cyk stův BenešoÝě
získa Rajnochové'lvgr' Hana
vědomostech
a dovednos. a náše ško|á 2' místo'
.
Adon: Mér.J|řÍFmntl a
tech z matematiky,
češti Nutno piipom€ n olt ve|ký PášoÝá obě
aprobaci
1' stupeň a po
nt' ang čtinya 2 Geobec

sK Posázavan-h|avnÍ
stavbakabin
'Íioritouk|!buzůstává
Fotba|owoddi]přihási|do
soutěžÍv sezoně 2oo9'
2010 čtyřinružsiva'
A-muŽstvo
bude hrát 1.B
je
třrdu.No\ýmtrenérenr
Vác|av sk ba' Vedoucim
m!žs|va]osef Limon'Pro
je
podzmníčástŠoúěže
úko|ern pohybovat s€
V k dnýchvodách středu
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