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Rozlouèení s prázdninami

Na sobotu 29. srpna 2015 sleèny 

Verèa Lnìnièková a Áïa Kusá 

pøichystaly pro všechny místní školáky 

rozlouèení s letními prázdninami, opìt 

ve formì plnìní rùzných úkolù po èásti 

místní stezky, tentokrát na téma 

povolání. Na stezce se dìti setkávaly 

napø. se zedníky, poš�aèkami nebo 

servírkami. Dìvèata zorganizovala 10 

stanoviš� se soutìžemi, kde dìti 

napøíklad poznávaly dopravní znaèky, 

stavìly komín, po chuti hádaly 

nejrùznìjší suroviny nebo podle slov 

musely uhodnout známé písnièky, 

nìkteøí si je dokonce i zazpívali. Za 

plnìní úkolù dìti dostávaly body, které 

jim po absolvování stezky dìvèata 

seèetla a oznámila vítìze. V kategorií 

mladších si tøetí místo odnesl Ondra 

Kusý, jako druhý se umístil Fanda 

Boštík a prvenství v kategorii vybojoval 

Jirka Špindler. Mezi staršími si tøetí 

místo odnesl Honza Kusý, støíbro 

patøilo Pé�u Mlejnkovi a v kategorii 

zvítìzil Fanda Bartoš. Titulem 

nejmladšího úèastníka se pyšnil 

Martínek Boštík. 

Za zdolání stezky všechny dìti 

obdržely balíèek se sladkostmi. V tomto 

parném dni dìti uhasily žízeò 

limonádou a zahnaly hlad opeèeným 

špekáèkem.

Nejvìtší podìkování patøí našim 

mladým organizátorkám a všem, kteøí 

jim celé odpoledne pomáhali. Doufám, 

že dìvèatùm chu� uspoøádat další 

P O Ø Í È S K Ý
ZPRAVODAJ

  OBECNÍ  NOVINY  POØÍÈÍ  u  Litomyšle,  MLADOÈOVA  A  ZRNÌTÍNA
ROÈNÍK  XXI.

Do letošního 8. roèníku 2015 se 

pøihlásilo celkem 12 úèastníkù. Pro 

tento roèník byl pozmìnìn systém 

turnaje. Zmìna pravdìpodobnì byla 

dobrým tahem, setkala se s kladným 

ohlasem tenistù, a proto bychom rádi v 

tomto systému pokraèovali.

TURNAJOVÝ KLÍÈ  

Byly rozlosovány dvì skupiny „A“ a 

„B“ po šesti hráèích, kde hrál - každý s 

každým. Následnì do „horní èervené 

skupiny“ postoupili hráèi z 1.-3. místa 

ze skupin A a B. Do „dolní modré 

skupiny“ postoupili hráèi ze 4.-6. místa 

ze skupin A a B. Body se nepøenášely a 

každý zaèínal s nulou na kontì. Po 

odehrání zápasù v èervené a modré 

skupinì, opìt - každý s každým, se v 

Tenisový turnaj

Obec a kulturní komise Poøíèí u 

Litomyšle srdeènì zvou na zájezd do 

Divadla kouzel Pavla Kožíška na 

strhující show pro celou rodinu s 

názvem MAGICKÁ ESA - velké 

"copperfieldovské" iluze v podání 

mistra svìta ze Svìtového poháru 

bavièù Pavla Kožíška. Zájezd se 

uskuteèní v sobotu 21. listopadu. 2015, 

odjezd autobusem bude v dopoledních 

hodinách.  Tìšit se mùžete na 

è tyømetrovou skluzavku èasu ,  

prostoupení obøím ventilátorem, 

vystøelení èlovìka z dìla a další 

velkolepé iluze plné perfektní zábavy a 

napìtí! Úèinkují: Pavel Kožíšek, 

M a r t i n a  D v o ø á k o v á ,  H a n a  

Mašlíková/Zuzana Rosáková, Richard 

Nedvìd, Petr Jablonský, taneèní 

skupiny Magic Girls, Electric Men a 

další. Cena vèetnì vstupenky a dopravy 

je 400 Kè za dospìlého a 300 Kè za dítì 

do 15 let. Nahlásit se mùžete u paní 

Magdy Doležalové osobnì nebo na tel. 

è. 737 801 075, kde obdržíte další 

informace. Více informací o divadle na 

www.divadlokouzel.cz.

                                Adéla Bartošová

MAGICKÁ ESA
roèníky rozlouèení s prázdninami 

vydrží a budeme se tìšit opìt pøíštì, co 

si pro nás pøipraví :-) .

                             Adéla Bartošová
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Informace obecního úøadu

Informace z jednání zastupitelstva 

17. 6. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· Smlouvu o zøízení vìcného 

bøemene, které se týká uložení plynové 

pøípojky na pozemku p.è. 157/1, pro 

nemovitost è.p. 136, majitelka p. Lucie 

Pøikrylová, vše v obci a k.ú. Poøíèí u 

Litomyšle.

· Finanèní dar Spolku archaických 

nadšencù se sídlem Sebranice 8 ve výši 

5 000,- Kè. 

· Objednávku na zpracování žádosti 

o dotaci na realizaci projektu 

A u t o b u s o v ý  z á l i v  M l a d o è o v.  

Zpracovatelem žádosti je Ing. Renata 

Ulmannová, bytem Pøecechtìlova 

2410/13, Praha  Stodùlky. Celkové 

náklady na zpracování žádosti èiní 24 

200,- Kè, vèetnì DPH.

· Podání žádosti o dotaci na realizaci 

projektu Autobusový záliv Mladoèov u 

Státního fondu dopravní infrastruktury 

ÈR.

· Zápis do kroniky obce za r. 2014.

· Smlouvu o poskytnutí dotace è. 

OŽPZ /15/21853 mezi obcí Poøíèí u 

Litomyšle a Pardubickým krajem na 

vyhotovení dokumentace pro stavební 

øízení na akci Odkanalizování obce 

Poøíèí u Litomyšle a místní èásti 

Zrnìtín.

· Smlouvu o poskytnutí dotace z 

POV è. OŽPZ/15/22284 mezi obcí 

Poøíèí u Litomyšle a Pardubickým 

krajem na realizaci akce Oprava 

komunikací v obci Poøíèí u Litomyšle.

·  S m l o u v u  o  p o s k y t n u t í  

mimoøádného èlenského pøíspìvku 

Mikroregionu Litomyšlsko na dokrytí 

nákladù dotace z POV 2015 na realizaci 

dílèí akce Poøíèí u Litomyšle  obnova 

veøejného prostranství v obci. Pøíspìvek 

èiní 7 329,- Kè.

· Smlouvu è. 20/2015/POV mezi 

Mikroregionem Litomyšlsko a Obcí 

Poøíèí u Litomyšle.

· Smlouvu o poskytnutí dotace è. 

7/2015 mezi Obcí Poøíèí u Litomyšle a 

Mikroregionem Litomyšlsko  Desinka 

na dokrytí nákladù dotace z POV 2015 

na realizaci dílèí akce Úpravy 

veøejných prostranství v regionu 

Desinka  Poøíèí u Litomyšle.

· Rozpoètovou zmìnu è. 1/2015.

Zastupitelstvo obce udìluje:

· èestné obèanství p. Mojmíru 

Kyselkovi.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:

· Dokument s názvem Otázka 

tlumoèení cizích názorù a úloha p. Jana 

Krejèího st. pøi uzavøení školy v 

Mladoèovì ve 2.pol. 70. let 20. stol.

· Informaci p. Josefa Vorala o 

minulosti rodiny Dudmanových z 

Mladoèova è.p. 7.

22. 7. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· Smlouvu o dílo è. 472215 mezi 

obcí Poøíèí u Litomyšle a firmou DS 

Delta s.r.o. Lubná. Pøedmìtem smlouvy 

je oprava komunikací v obci Poøíèí u 

Litomyšle.

·  P ø í s p ì v e k  n a  è i n n o s t  

Mysliveckému sdružení Poøíèí u 

Litomyšle na r. 2015 ve výši 5 000,- Kè.

· Pøíspìvek na èinnost Sboru 

dobrovolných hasièù Poøíèí  u  

Litomyšle na r. 2015 ve výši 5 000,- Kè.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:

· Petici, kterou sestavila Mgr. Vìra 

Dudmanová a ve které nìkteøí obèané 

Mladoèova požadují zastupitelstvo 

obce, aby upustilo od zámìru  

zakoupení nemovitosti è.p. 17 v 

Mladoèovì a následnému nastìhování 

p. Evy Švedové a jejich 7mi dìtí do 

tohoto objektu.

obou skupinách (horní a dolní) odehrálo 

semifinále a finále, tzn. první se 

ètvrtým, druhý s tøetím a následnì si to 

vítìzové a poražení mezi sebou rozdali 

o umístìní. Tím bylo urèeno poøadí na 

prvním až ètvrtém místì, respektive 

sedmém až desátém. O pátém a šestém 

místì, respektive o jedenáctém a 

dvanáctém rozhodl vzájemný zápas 

mezi nepostupujícími mezi nejlepší 

ètyøi v každé skupinì.

Po odehrání základních skupin 

postoupili do horní èervené skupiny tito 

borci: Tomáš Holomek, Petr Faltys, 

Ondøej Košòar, Michal Láf, Luboš 

Bartoš a Roman Kováø. Z této šestice se 

do semifinále probojovali Tomáš 

Holomek, Petr Faltys, Michal Láf a 

Roman Kováø. Vítìzi semifinále, a 

zároveò finalisty, se stali Tomáš 

Holomek a Michal Láf. Finále po 

jednoznaèném prùbìhu ovládl Tomáš 

Holomek a stal se tak potøetí v øadì 

vítìzem turnaje v Poøíèí. O tøetí místo se 

utkali poøíèští chlapi, kdy Petr Faltys 

pøehrál Romana Kováøe a obsadil tøetí 

místo. Poøadí dolní modré skupiny ještì 

není v tuto chvíli známé, turnaj se teprve 

dohrává. Kompletní výsledky najdete 

na internetových stránkách obce Poøíèí 

u Litomyšle.

Dle mého názoru byl letošní roèník 

oživením v již poèetné øadì tenisových 

turnajù a vìøím, že se tato sportovní 

akce v obci bude dále rozvíjet a pøivede 

k nám další nové hráèe.   

                                      Petr Faltys   

P o d z i m n í  t e r m í n  s v o z u  

nebezpeèného a velkoobjemového 

odpadu je naplánován na ètvrtek 15. 

Odpady
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Fotbalový turnaj

focení a také rozlosování týmù do dvou 

základních skupin. Ètyøi nejlepší z 

každé skupiny následnì postoupily do 

ètvrtfinále, v rámci kterého se sehrálo 8 

zápasù, z kterých vzešly do semifinále 

ètyøi nejlepší týmy. O 3. místo sehráli 

utkání poražení ze semifinále, finále 

sehráli vítìzové semifinále. Celý den se 

nesl  ve znamení  babího léta ,  

kamarádské atmosféry, krásných 

branek, osobních soubojù i nìjakých 

tìch odøenin. K celkovì dobré náladì 

pøispìla dobrá organizace a rovnìž 

dostateèný pøísun tekutin a pochoutek z 

udírny. Všechno probíhalo tak jak má, i 

èasovì se vše stihlo a tak ještì pøedtím, 

než fotbalové branky vymìnily rakety a 

tenisové míèky, probìhlo vyhlášení a 

zhodnocení turnaje. Pøedseda jak se 

patøí všem podìkoval za úèast a 

pøistoupil k samotnému vyhlášení. 

Osmé místo si odnesli Poøíèští 

ostrostøelci, pøedposlední místo patøilo 

týmu Kalamita, sportovní nadšenci z 

Budislavi vybojovali 6. pøíèku, 

mužstvo 2,5 promile skonèilo páté a 

oproti loòskému roku si tým For Fun 

polepšil o dvì místa a tak mu pro 

tentokrát náležela bramborová pøíèka. 

Bronzový pohár obdrželi nováèci 

turnaje z Lubné a Sebranic, kteøí si 

øíkali FBkèka, v èele s manažerem 

Bøízkou se ze støíbra radovali místní 

Bad Boys a vítìzem turnaje se stali 

Promovaní inženýøi. Jak se již stalo v 

tomto turnaji zvykem, navíc se ještì 

vyhlašuje nejlepší støelec a nejlepší 

brankáø. A protože shodnì po sedmi 

gólech nastøílel Mára Kusý z Bad Boys 

a Filip Bureš z Promovaných inženýrù, 

musely rozhodnout penalty. Ze tøech 

støel pro každého nakonec skonèily v 

síti dvì Márovy a jedna Filipa, takže 

bylo rozhodnuto o nejlepším støelci. 

Proti klukùm se do branky postavil 

nejlepší brankáø turnaje, kterým byl 

vyhlášen Lukáš Bednáø z týmu FBkèka. 

A protože poèasí opravdu pøálo a 

pøíjemnì rozjeté odpoledne vybízelo k 

pokraèování, mohli pøítomní následnì 

shlédnout finále celoroèního tenisové 

turnaje.  Tím byla sportovní èást celého 

dne ukonèena, zbývala už jen zábava, 

ale tu už si každý vybral podle svého 

buï poblíž obèerstvovacího stánku 

nebo "øádìním" na høišti a nebo 

kombinací obojího :-) .

Sportovní klub si cení toho, že turnaj 

se v posledních letech tìší èím dál vìtší 

oblibì. Možná je to i tím, že hráèi 

pøistupují k turnaji s nadhledem, ostatnì 

je to i smyslem tohoto turnaje, a nejde 

jim o to za každou cenu vyhrát, i když v 

každém v tu chvíli jistá soutìživost jistì 

døímá, ale spíš si užít prima den. 

Vážíme všech, kteøí nás podporují a za 

to velice dìkujeme a budeme se tìšit 

zase pøíští rok.             SPORTU ZDAR! 

Pozvání

Sportovní klub Poøíèí si dovoluje 

pozvat pøíznivce stolního tenisu na v 

poøadí tøetí turnaj, který bude probíhat v 

kulturním domì  od konce øíjna 

letošního roku. Zájemci se mohou 

pøihlásit u Jirky Pechance osobnì nebo 

na tel. è. 604 593 466, kde obdrží další 

informace. 

                             Adéla Bartošová

øíjna 2015 v obvyklém èasovém 

harmonogramu, který bude zveøejnìn v 

obecním rozhlase nebo prostøednictvím 

webových stránek obce. Upozoròuji na 

nu tnos t  p øeda t  osobnì  odpad  

zamìstnanci svozové firmy. 

Box na baterie
Upozoròuji touto cestou, že ve 

spolupráci s firmou ECOBAT s. r. o. 

bylo na obecním úøadì v Poøíèí zøízeno 

místo zpìtného odbìru pøenosných 

baterií a akumulátorù. Žádám obèany, 

aby využili této možnosti a použité 

baterie nevhazovali do popelnic na 

smìsný komunální odpad.

                              František Bartoš  

starosta                             

Poslední roèník soutìže "Znáš svou 

obec" se pomalu schyluje ke svému 

konci. Pøinášíme vám poslední dvì 

otázky. Své odpovìdi odevzdávejte do 

30. listopadu 2015 v Informaèním 

centru.  Závìreèné vyhodnocení této 

soutìže a losování o zajímavé ceny 

probìhne pøi vánoèním posezením v 

kulturním domì v nedìli 13. prosince 

2015. Do losování bude zaøazen každý, 

který bude mít na své kartì 6 razítek za 6 

splnìných úkolù. 

Otázka è. 5: U pøíležitosti letošního 

setkání rodákù obce Poøíèí u Litomyšle 

probìhlo v blízkosti køižovatky na 

Zrnìtín slavnostní odhalení pomníku. 

Jaký je jeho pøesný název?

Otázka è. 6: V jakém roce bylo 

otevøeno dìtské høištì u kulturního 

domu? Napoví webové stránky obce.  

Soutìž

Sportovní klub Poøíèí v sobotu 12. 9. 

2015 zorganizoval již 7. roèník 

fotbalového turnaje na víceúèelovém 

høišti v Poøíèí. Vzhledem k tomu, že do 

turnaje se pøihlásilo parádních 8 týmù, 

tvoøených jak z místních, tak z 

fotbalových nadšencù z okolí, byla 

prezence týmù naplánována již od 9 

hodin. Ještì než byl odpískán první 

zápas, byli všichni pøítomní pøivítáni 

pøedsedou klubu, probìhlo spoleèné 



V sobotu 4. èervence 2015 se v naší 

obci uskuteènila patrnì nejvýznamnìjší 

kulturnì-spoleèenská akce v životì naší 

obce a to 3. Setkání rodákù. Po 

dlouhých pøípravách, které zapoèaly již 

v závìru roku 2014, se této akce 

zúèastnilo více než 600 osob, které se 

zapsali do knih rodákù a hostù Poøíèí, 

Mladoèova a Zrnìtína. Celé setkání 

provázela pøátelská až sousedská 

atmosféra, podtržena nadprùmìrnì 

teplým poèasím. Vše zahájila prezence 

úèastníkù u kulturního domu, dále 

probìhla mše v kostele v Mladoèovì a 

dopolední program ukonèilo slavností 

odhalení Pomníku obìtem válek, násilí 

a bezpráví. Právì tato událost se, dle 

Rodáci 2015
mého názoru, zapíše trvale do historie 

obce. Odpolední program zahájili 

moderátoøi Vìra Bartošová a Petr 

Faltys, zaznìla státní hymna v podání 

Petry Boštíkové, vystoupily dìti z naší 

obce, zahrála dechová skupina 

Pohoranka a na závìr jsme shlédli 

pøekvapení v podobnì divadelního 

vystoupení místních ochotníkù o 

svùdníkovi Casanovi. Prùbìh celého 

setkání "úspìšnì rušila" helikoptéra, 

která nabízela zájemcùm´pohled na 

naší obec z ptaèí perspektivy. 

Pøipraveny byly výstavy z èinnosti 

jednotlivých spolkù, ze života obce a 

výstava obrazù malíøe Josefa Šplíchala. 

Zpøístupnìny byly obecní objekty i 

firmy místních podnikatelù. S velkým 

ohlasem se setkala možnost návštìvy 

hospody Pod Hájkem a vzpomínání 

nìkterých starších návštìvníkù bylo 

velice zajímavé a poutavé. Pøipraveny 

byly dva dodávkové vozy, které 

dopravily rodáky do vzdálenìjších èástí 

naší obce. Ke zpestøení patøila i 

možnost projížïky historickým vozem. 

A jelikož i pro dìti bylo pøipraveno 

hodnì atrakcí, mohl si každý tuto 

významnou událost dostateènì užít. 

Co dodat na závìr? Jsem velice rád, 

že v naší obci žije velké množství 

obìtavých lidí, kteøí chtìjí a dokáží 

zorganizovat takovouto akci a to a� již 

pod hlavièkou spolkù, obce nebo prostì 

chtìjí pomoci. Právì v tomto je velký 

potenciál naší obce do let následujících 

a já touto cestou všem upøímnì dìkuji a 

tìším se na další spolupráci.

                               František Bartoš
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Vzpomínkový pochod

Hry bez katastru

V nedìli 26. 7. 2015 se uskuteènil 

"Pochod za Huna". Jedná se o 

vzpomínkovou akci - pochod po stezce 

u pøíležitosti druhého výroèí od úmrtí 

Jana Lnìnièky. Letošního pochodu se 

zúèastnilo témìø sedmdesát úèastníkù a 

po jeho ukonèení bylo pøipraveno pro 

všechny pohoštìní v kulturním domì v 

Poøíèí.

                                      Pavel Boštík

Letošních Her bez katastru v Dolním 

Újezde se zúèastnilo také družstvo z 

naší obce, které pøekvapivì jako 

nováèek soutìže celé klání vyhrálo. Pøi 

této pøíležitosti jsme položili nìkolik 

otázek organizátorovi a duši našeho 

družstva Miloši Flídrovi. 

1) Kolikátý roèník této soutìže v 

Dolním Újezdì probìhl a co je hlavní 

náplní her?

Byl to 47. roèník tìchto her. Hlavní 

náplní je bláznivé dovádìní dospìlákù 

nejen z Východních Èech, kteøí mají 

smysl pro humor a recesi a dokáží si 

udìlat legraci sami ze sebe. A chtìjí si 

pohrát jako malé dìti :-).

2) Kolik družstev se soutìže 

zúèastnilo a kdo se mùže pøihlásit?

Zúèas tn i lo  se  27  d ružs tev,  

maximální poèet je 30. Za každou obce 

se mùže pøihlásit pìtièlenné družstvo (2 

ženy a 3 muži), které se nebojí plnit øadu 

šílených až brutálních disciplín! 

Nejdøíve všechna družstva soutìží v 5 

disciplínách. 12 nejlepších týmù pak 

postupuje do finále, kde plní tøi další 

vypeèené úkoly. 

3) Jak se vám daøilo plnit 

jednotlivé disciplíny a co bylo 

n e j o b t í ž n ì j š í  n e b o  n a o p a k  

nejjednoduší?

Z výsledkù Her bez katastru je jasné, 

ž e  s e  nám da ø i l o  dob øe  : - ) .  

Nejjednodušší pro nás byla soutìž v 

nasávání vody velkým brèkem a 

následné pøenášení vody v kyblících 

uvázaných kolem pasu. Nejobtížnìjší 

bylo finálové konzumování smìsi 

uvaøených tìstovin a fazolí úplnì bez 

chuti :-(.

4) Kdo reprezentoval naši obec?

Naši obec reprezentovali Monika 

Flídrová, Magda Doležalová, Lukáš 

Doležal, Pavel Boštík a já :-). Tímto jim 

chci podìkovat, že mou žádost o 

soutìžení neodmítli :-). 

5) Jako vítìz letošního roèníku se 

automaticky stáváme poøadatelem 

pøíštího roèníku. Co mùžeme oèekávat a 

jaké disciplíny pøipravit? 

Co mùžete oèekávat? Tak urèitì 

spoustu srandy, hromadu skvìlých a 

Setkání Kysilkù v Poøíèí

U pøíležitosti 3. Setkání rodákù a 

pøátel obce Poøíèí u Litomyšle bylo 

udìleno èestné obèanství panu 

M o j m í r u  K y s e l k o v i  z  B r n a .  

Bezprostøednì po této akci dne 8. 7. 

2015 došlo k setkání Mojmíra Kyselky 

s místními i vzdálenými pøíslušníky 

rodu Kysilkù. Setkání se zúèastnil 

Karel Kysilka z Napajedel, který je 

autorem podrobnì zpracovaného 

rodokmenu. Rod Kysilkù pochází z 

nedalekého Horního Újezdu a mnoho 

jejich pøedkù byli mlynáøi i uèitelé. 

Nejvýznamnìjším úèastníkem setkání 

byl Pavel Kysilka z Prahy, který pracuje 

v Èeské spoøitelnì jako pøedseda 

pøedstavenstva. Pavel Kysilka v roce 

1993 jako viceguvernér ÈNB mìl 

rozhodující podíl na dìlení èesko-

slovenské mìny. Podle vyjádøení 

úèastníkù nebude toto letošní setkání 

poslední. 

                                    Pavel Boštík

Pøipravované podzimní akce 

mamaklubu:

· Cvièení pro dìti zaèíná v úterý 6. 

øíjna v 17:00 hod v KD Poøíèí.

· Lampiónový prùvod s tvoøením  se 

uskuteèní v úterý 27. øíjna 2015 od 

16:00 hod.

· Peèení perníèkù bude v pátek 27. 

listopadu 2015 v 17:00 hod v KD Poøíèí.

· Hra s míèem pro dìti pod vedením 

Petry Rejmanové nebude tento rok 

probíhat.  Další informace na jaøe. 

Volejbal pro dospìlé bude za pøíznivého 

poèasí nadále pokraèovat každé pondìlí 

od 18:00 hod na víceúèelovém høišti. 

                       Tìšíme se na vidìnou.

Mamaklub

Pozvánky

Jak je již v naší obci zvykem, 

scházíme se koncem každého roku za 

úèelem rozsvícení vánoèního stromu u 

kulturního domu a o dva týdny pozdìji 

tradièního vánoèního posezení. 

Pozvánky s podrobným programem 

jako vždy obdržíte do svých schránek, 

ale již nyní si vám dovolíme sdìlit 

termíny tìchto akcí. Vánoèní strom 

spoleènì rozsvítíme první adventní 

trochu praštìných lidièek a nìkolik 

bláznivých disciplín. Ty jsou tajné, 

takže se nechte pøekvapit.

Dìkujeme za skvìlou reprezentaci 

obce.

                                      Pavel Boštík
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Sraz veteránù

Prvòáci

V poslední den letních prázdnin, 31. 

srpna 2015, se uskuteènilo v kulturním 

domì setkání dìtí, které v letošním roce 

zahájily povinnou školní docházku. Do 

spoleèenské místnosti se spolu s rodièi 

dostavily tyto dìti: Lucie Boštíková, 

Petr Boštík, Fanda Boštík, Filip Flídr a 

Ondra Kusý. Všechny obdržely u 

pøíležitosti tohoto významného 

okamžiku v jejích životì upomínkové 

knihy a trochu sladkostí. Pøejeme dìtem 

š�astné vykroèení do školního života a 

rodièùm pevné nervy pøi zvládání 

povinností, které s sebou nese školní 

docházka.                   František Bartoš

Blahopøejeme:

60 let Miroslav Abraham     Poøíèí 72

65 let Josef Mlejnek     Poøíèí 104

Josef Nìmec     Poøíèí 105

75 let Alois Kulhavý     Zrnìtín 18

Hana Machová     Poøíèí 66

80 let Václav Pechanec     Mladoèov 8

Božena Melšová     Poøíèí 25

Jaroslava Pechancová Poøíèí 56

Rùžena Pechancová    Zrnìtín 8

85 let Jiøina Šplíchalová     Mladoèov 5

89 let Jaroslav Faltys     Zrnìtín 7

Úmrtí: 

Herynek Alois     Zrnìtín 2

J e d n o u  z  v e l i c e  p ì k n ý c h  

èervencových akcí poøádaných 

Sdružením obcí Toulovcovy Maštale, 

jehož èlenem je i naše obec, je sraz 

veteránù, který se letos uskuteènil již po 

ètvrté.  Tzv. "orientaèní závod" nebo 

také "spanilá jízda" startuje v Nových 

Hradech a vede pøes obce sdružení, 

vèetnì té naší, a je zakonèen v Proseèi 

na  námìst í .  Samotná  výs tava  

historických vozù byla k vidìní rovnìž 

v Nových Hradech. Zájem o tuto 

zajímavou akci potvrzuje stále vìtší 

poèet úèastníkù. V letošním roce se 

z á v o d u  z ú è a s t n i l o  k o l e m  6 5  

historických strojù a k vidìní byly i 

vzácné až raritní vozy, dokonce i 

vojenský jeep. V naší obci jste prùjezd 

vozù mohli zaznamenat v sobotu 11. 

èervence 2015 v poledních až 

odpoledních hodinách. Tentokrát 

zastavovaly v Zrnìtínì u pergoly, kde 

obdržely razítko, které jim prùjezd naší 

obcí potvrzovalo. Dá se s jistotou øíci, 

že pøíští rok budete mít opìt možnost 

prùjezd historických vozù naší obci 

zaznamenat.                Adéla Bartošová

nedìli, tj. 29. listopadu 2015 a v tøetí 

adventní nedìli 13. prosince 2015 

spoleènì nasajeme vánoèní atmosféru u 

pøíležitostí sváteèního posezení na sále 

kulturního domu. 

                               Adéla Bartošová

Nebývá úplnì samozøejmé, aby 

nìkdo obìtoval svùj volný èas ve 

prospìch svého prostøedí, ve kterém 

žije. Chtìl bych touto cestou podìkovat 

Jiøímu Tojšlovi, Jardovi Zimovi, 

Vojtovi Faltysovi a Jakubovi Švedovi, 

kteøí v závìru prázdnin prošli tzv. 

Podhùrský potok a vyèistili jej od 

odpadkù a všeho, co do pøírody nepatøí. 

Doufám, že budou inspirací pro 

takovéto nebo obdobné akce.

                               František Bartoš

                               starosta

Podìkování
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