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POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ
Bohatý adventní program v Poříčí začíná v sobotu 29. listopadu
Advent v Poříčí začne v sobotu 29. listopadu rozsvěcením
vánočního stromu na návsi.
Stejně jako vloni i letos bude
strom umístěn přímo v prostoru parčíku naproti kostelu.
Pro velký úspěch se zopakují
i zabijačkové hody, které
zorganizují místní dobrovolní
hasiči, a předvánoční trh.
Ve čtyřech stáncích si budete
moci zakoupit ruční výrobky
dětí z mateřské i základní
školy. V dalších pak zdarma
ochutnáte vánočky, perníčky,
vánoční čaj a další dobroty
od místních hospodyněk.
Zabijačkové hody budou na
návsi celý den, ovar, guláš a

polévka budou připraveny
kolem 13. hodiny, jitrnice od
řezníka pana Všetečky a
přírodní řízky pak odpoledne
v době trhů.
Stánky budou otevřeny od
17 hodin, vánoční strom
bude za zpěvu koled v podání poříčských dětí rozsvícen
tradičně v 18 hodin.
Od středy 3. prosince bude
na obecním úřadě ke zhlédnutí již čtvrtý ročník úspěšné
výstavy Poříčské děti Vám
přejí veselé Vánoce a šťastný
nový rok. Na sedmdesát
originálních vánočních přání
kreslí a malují žáci z obou
stupňů základní školy.
V pátek 5. prosince bude

obcí procházet Mikuláš s
čerty a anděly. Hasiči akci
pro děti pořádají již poosmé.
Jejich návštěvu doma si
můžete objednat na
tel. 777068702, v obchodě
u Kučerů nebo na úřadě. Na
cestu se pohádkové bytosti
vydají kolem 16.30 hodin.
V sobotu 6. prosince od
14 hodin proběhne na obecním úřadě slavnostní vítání
občánků. Připraven bude
drobný dárek pro každé nově
narozené miminko. Důležité
je, aby se rodiče, kterým se v
termínu od 7.10.2013 narodilo miminko, a přejí si na
vítání přijít, přihlásili na OÚ
osobně, telefonicky, nebo
emailem. Zákon již, bohužel,

neumožňuje zvát rodiče
osobním dopisem tak, jako
tomu bylo v minulosti.
Ten samý den, tedy 6. prosince v 17 hodin, se v kostele sv. Havla uskuteční adventní sborový koncert žáků
základní umělecké školy.
Koncert povedou ředitel
školy pan Anton Masnica a
pan Ctirad Sedláček.
Poslední předvánoční akcí
bude v sobotu 20. prosince
od 17 hodin koncert skupiny
Agnatha v kostele sv. Havla.
Za doprovodu basy a kytar
zazní nejznámější české i
světové koledy. Vstupné
dobrovolné.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Volby v Poříčí

Školní úspěchy

Ve dnech 10. a 11. října se
konaly volby do zastupitelstev obcí a měst.
Volební účast v Poříčí byla
65 procent (tj. 612 voličů z
celkového počtu 944), tedy
výrazně nad celorepublikovým průměrem 44,5 procenta. Ustavující zasedání zastupitelstva obce se po volbách
uskutečnilo v úterý 4. listopadu 2014. Ve veřejné volbě
byl starostou obce zvolen
Mgr. Jan Kratzer, místostarostkou Ing. Marta Prachařová a členy rady MUDr. Roman Mrva, Ing. Alena Lopatková a Jiří Krema.
Předsedou finančního výboru
obce se stal Mgr. Radim
Navrátil, jeho členy pak
Ing. Michal Stibůrek a
Ing. Libor Rajdl.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Tomáš Jeníček
a členy Bc. Martina Vojtíšková, Ing. Pavel Mikoláš, Jaroslava Jeníčková a Richard
Puška.

V úterý 4.11. a ve čtvrtek
6.11. se již tradičně v Neveklově konalo okresní finále
XIII. ročníku florbalového
turnaje „O neveklovský měšec“ žáků 2. stupně základních škol.
Po velmi náročných zápasech ve skupině a pak i playoff obsadili chlapci senzační
1. místo a postoupili do krajského finále, které se bude
konat 11. prosince letošního
roku v Čelákovicích.
Dívky taktéž předváděly perfektní hru a ve velké konkurenci ostatních škol obsadily
krásné páté místo. Je dobře,
že naše děti takovými výsledky reprezentují naši základní
školu a obec.
Chlapcům přejeme, aby navázali na svůj úspěch ze
čtvrté a páté třídy, kdy
vyhráli krajské kolo, a aby v
Čelákovicích předvedli co
nejlepší výkon.
Autor: Jiří Frantl
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Úprava kanalizace

Tlaková stanice

Kam s bioodpadem

Vánoční stromky

V říjnu letošního roku byla
modernizována kanalizační
čerpací stanice v Pavlíkově
ulici v blízkosti obchodu u
Kučerů.
V minulosti docházelo často
k poruchám čerpadel a následnému přetékání odpadních vod na veřejná i soukromá prostranství.
Společnost
VHS Benešov
s.r.o. ve spolupráci s obcí
nově stanici doplnila o systém včasného varování, který
podobným situacím zabrání
a umožní provozovateli poruchu včas odstranit.

V říjnu letošního roku byla
dokončena stavební část
posilovací vodovodní stanice
U Vrby.
Na začátku roku 2015 by
měla být stanice vybavena
čerpadly a potřebnou technologií, která zvýší tlak ve
veřejném vodovodním řadu a
vodu tak vytlačí i do výše
položených lokalit, zejména v
části U Vrby.
Kromě toho má být tato stanice v budoucnu výchozím
bodem pro rozšíření vodovodu do místních částí Pod
Lutovem, Lutov a Hvozdec.

Již od roku 2010 mohou
občané využívat placené
týdenní svozy bioodpadu,
přesto se stále často vyskytují případy, kdy lidé vyhazují
odpad ze zahrad (listí, tráva,
větve) do lesů, na meze u
cest a jiná veřejná prostranství, případně tento odpad v
rozporu se zákonem na zahradách spalují.
Kromě uvedených pravidelných svozů bioodpadu nabízí
OÚ zdarma odvoz rozložitelného materiálu ze zahrad.
V případě zájmu volejte
317779415 nebo piště na
elektronickou adresu obce.

Prodej vánočních stromků
bude probíhat na návsi u
prodejny COOP, a to v sobotu
13. prosince 2014 od 8 do
12 hodin.
Stromky bude dále možné
zakoupit přímo u Kudrnových
v ulici V Radešovkách. Kudrnovi můžete navštívit od
8. prosince ve všední dny od
13.30 hodin a o sobotách a
nedělích po celý den.
V nabídce jsou letos borovice
v ceně kus za 180 Kč a smrk
za cenu 150 Kč / kus.
Na výběr bude z celé řady
velikostí.

Výlet školních dětí na farmu
Jednoho krásného dne
29. září se devátá třída ze Základní školy Poříčí
nad Sázavou vydala do Čerčan na exkurzi.
Odpoledne po polední přestávce jsme se vydali
pěšky do Čerčan. Navlékli
jsme na sebe zářivě žluté
vesty a šli jsme směr
farma Ztracenka.
Když jsem došli na farmu,
byli jsme překvapení, jak je
to velké a nádherné místo.
Vstoupili jsme na farmu a
tam nás s radostí přivítal
pan Kubeš a jeho věrný pes,

který chtěl pořád aportovat.
Pan Kubeš nás provedl
farmou a ukázal nám hodně
zvířátek, s kterými jsme se
rychle skamarádili.
Pověděl nám o nich zajímavosti a dovolil nám se s nimi
vyfotit a pohladit je. Hladili
jsme si koně, osla, poníka,
kozy, prasata, kočky a
mnoho dalších zvířátek.
Po exkurzi na farmě Ztracenka jsme šli domů. Exkurze se
nám líbila a určitě bychom se
tam chtěli vrátil.
Autor: Tomáš Khol

Představujeme místní podnikatele, díl 3
Od znovuotevření prodejny
drogerie u zastávky vlaků již
uplynul celý jeden rok. Od
16. září 2013 mohou občané
obce, chataři a návštěvníci
pod jednou střechou nakoupit nejen typicky drogistické
zboží, ale také barvy a laky, a
to jak v klasickém balení, tak
i ve sprejích.
Nabídka
prodejny
„DROGERIE – DROBNÉ ZBOŽÍ, kterou provozuje pan
Josef Bárta, je však daleko
širší. Zákazníci zde mohou
nakoupit kosmetické přípravky, včetně bio výrobků
a výrobků s obsahem konopí,
dárkové kazety pro ženy i
muže atd.
Nechybí ani sezónní zboží,
jako např. na jaře a v létě
různé druhy zeminy, hnojiva,
zahradnické
náčiní
či
v současné době školní po-

třeby.
K prvnímu výročí připravil
provozovatel prodejny zákazníkům velice příjemný dárek
v podobě rozšíření sortimentu o zeleninu a ovoce od
českých farmářů.
A aby bylo vždy čerstvé, je
prodejna jak zeleninou, tak i
ovocem zásobována dvakrát
týdně, vždy v pondělí a ve
čtvrtek.
Veškeré zboží si můžete také
objednat, aktuální je přijímání objednávek na brambory
k zimnímu uskladnění.
Závěrem nelze nedodat, že
na „kamennou prodejnu“
zde mají velice příznivé ceny.
Pro ty, kteří ještě prodejnu
nenavštívili, připomínáme, že
se nachází v parčíku před
vlakovou
zastávkou.
Autor: Josef Bárta

Lampiony opět rozsvítily Homolku
V pondělí 10.11.2014 v
podvečer se zaplnil areál na
Homolce dětmi s lampiony v
doprovodu rodičů i dalších
dospělých. Některé děti měly
vyrobené své originální lampiony a krásné kostýmy. Na
startu je vítala lesní víla a
dávala všem svítící tyčinky.
Potom se všichni vypravili od
světýlka ke světýlku a od
jedné pohádkové bytosti k
druhé. Například na ně čekal
Večerníček, čaroděj, trpaslík,
Mikuláš s čertem, také orientální věštkyně, kominík pro
štěstí, vězeň s dozorem a
velký zakuklený duch s hlídačem pokladu. Na začátku
celé cesty děti u babiček
kořenářek nejen zpívaly,
musely i uhádnout počet
jablek, znát léčivé bylinky. A
otázky jednotlivých postaviček: Večerníček—Jaké znáte

večerníčky? Vězeň - Jaké
barvy má duha? Mikuláš a
čert - pro menší děti - Jakou
znáte pohádku o čertech?
Starší děti měly říct vyjmenovaná slova po B.
Po projití celé trasy na všechny čekalo drobné občerstvení v podobě chutných perníčků, posvícenských koláčků a
sladkých zákusků. Kromě
těchto sladkostí byly ještě
připraveny chlebové masité
chuťovky. To vše se zapíjelo
čajem. Za tuto občerstvovací
akci patří poděkování členkám FIT KLUBU Mirce, Milušce, Ivě, Anině a Renatě. Děkujeme za spolupráci Automotoklubu Poříčí a hlavní
organizátorce Renatě Novotné spolu s účinkujícími členkami FIT KLUBU.
Autor: Bohumila Nádvorníková

