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VELIKONOCE JSOU I DNES PŘECHODEM 

JARO 2016 

ROČNÍK XXII. 

ČÍSLO 1 

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA 

Když jsem byl kluk, vrtalo mi hlavou, co se o velikonocích 
slavilo, než bylo ukřižování a zmrtvýchvstání. Pascha, 
z hebrejštiny přechod. Vysvobození izraelského národa od 
útlaku Egypťanů. Přestože se někteří hebrejští předáci 
propůjčili k tomu, že sužovali místo faraóna vlastní lid! Tak 
byla společnost rozdělena. Přesto dochází 
k podivuhodnému sjednocení společnosti, k „exodu“, čili 
vyjití a osvobození. Když si to teď uvědomím, napadá mě 
srovnání s tím, co jsme zažili my: ukončení komunistické 
nadvlády, kterého jsme se dočkali – aniž by byla jaderná 
válka – přestože snad v každé širší rodině byl nějaký pří-
slušník vládnoucí strany. Překvapení ze změn poměrů 
následovalo a zaskočilo... Musela to být otřesná, nezapo-
menutelná událost. Tak se tedy připomínalo a slavilo ještě 
před „naším letopočtem“. Tuto událost si připomínal u pro-
střené tabule v jeruzalémské horní místnosti i Ježíš 
z Nazareta se svými dvanácti. Věděl, že právě v těchto 
dnech jí dá nový smysl. Přechod, „vyjítí“ . Ze starého, skr-
ze  utrpení, kterému dal On smysl, do nové skutečnosti.  
Den poté, když opuštěný od učedníků (kromě jednoho!) 

sténá a volá s výčitkou: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne 

opustil“, bere na sebe i naše pochybnosti, opuštěnost 

v bolesti a otázku, kde je Bůh. V tu chvíli soucítí se všemi 

„ateisty“.  

Po velkopáteční smrti na kříži následuje klid Bílé soboty, 

který je předzvěstí velikonočního rána s prázdným hrobem 

– naší nadějí, když navštěvujeme hroby svých blízkých…  

Svátky jara? Ano:  svátky Jara Církve. Sněženky a bledu-

le, které se po zimě ukazují, jsou také příslibem její nezni-

čitelnosti. 

Od této chvíle máme naději. My všichni. Jeden vážený 

pan profesor nabádal: nerozlišujme lidi na věřící a nevěří-

cí, ale na ty, kdo o těchto skutečnostech přemýšlejí a ty, 

kteří o tom nepřemýšlejí.  Je nepochopitelné, jak bude i 

naše „vzkříšení těla“ probíhat. Teologie nemá přesnou 

zkušenost. Pak by byla pouhou ideologií, naukou. A to 

není! Ale světící biskup pražský Jaroslav Škarvada - vám 

blízký, poněvadž  titulem biskup litomyšlský - říkal, že mu 

tento přechod  vždy připomíná proměnu housenky 

v krásného motýla! Mně osobně to ve víře pomáhá: vždyť 

pokud se nevzhledná, chlupatá  housenka dokáže promě-

nit v pestrou babočku kopřivovou…? 

Uvědomím-li si vysvobození národa z područí – nejen to-

ho egyptského, představím-li si přechod k nové formě ži-

vota, mohou se stát Velikonoce i pro mě příslibem, nadějí 

a radostí, že On má lidi rád.   

      
 Jiří Beran, jáhen 

OBECNÍ PLES 

Tentokrát se na ples podíváme trochu z jiného úhlu pohledu 
- z kuchyně, která se stará o naše spokojené žaludky. 

Obecní ples je nejenom společenská událost a zábava, ale 
také se za tím vším skrývá dost práce a starostí s výzdobou, 
sháněním tomboly, zajištěním nápojů a občerstvení. Letošní 
obecní ples byl v pořadí již dvanáctý a my každým rokem 
přemýšlíme, co návštěvníkům plesu nabídnout, jaký jídelní-
ček sestavit, abychom vyhověli jak mladší, tak i starší gene-
raci. Mladí preferují spíše maso rybí, proto jsme letos zvolili 
lososa s pečenými bramborami a špenátem, také tři druhy 
obalovaného sýra s hranolkami a tatarkou a pro ty starší byl 
připraven daňčí plátek, hranolky a obloha a také masová 
směs a bramboráky. Tatarský biftek si žádají mladí i starší. 
V kuchyni se nás otáčelo šest a opravdu jsme se do tří ho-
din do rána nezastavili. Proto bych ráda poděkovala všem, 
kdo se podíleli na přípravě  nejenom v kuchyni, ale i všech 
ostatních záležitostí, aby o náš obecní ples byl stále takový 
zájem jako doposud. Díky! 

Anna Faltysová 
 

Vzhledem k tomu, že na obecním plese se nám letos poprvé 
představila skupina Rytmik z Jedlové, požádali jsme o pár 
slov zpěváka kapely Františka Procházku. 

1. Prosím zavzpomínejte, jaká je historie vaší kapely - kdy 
vznikla, jak se taková kapela tvoří? 

Kapela bude slavit padesáté výročí od svého založení. Bo-
hužel přesné datum nevíme, nicméně oslavu si nemůžeme 
nechat ujít. Jak se kapela tvoří je otázka pro baskytaristu a 
kapelníka Zdeňka Ondru. Myslím ale, že neutuchajícím úsi-
lím, prací i časem, který kapele věnuje. 
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2. Hrajete od začátku v této sestavě a nebo se složení časem měnilo? 

Já jsem v kapele asi deset let. Ano, kapelou prošla celá spousta lidí. 

3. Byl i jiný  "pracovní " název kapely a nebo bylo od začátku jasné, 
že to bude Rytmik? 

Co vím, tak z Rytmik Jedlová na Rytmik.  

4. Jste mladá kapela, jaký je váš věkový průměr, a můžete-li prozra-
dit, pak se ptáme i na nejmladšího a nejstaršího člena  kapely.  

Průměr máme kolem pětadvaceti až třiceti. Nechci se nikoho do-
tknout, nechám tedy druhou část Vaší otázky bez odpovědi.  

5. Jak vybíráte repertoár? Má někdo hlavní slovo při výběru písniček? 

Snažíme se hrát pro všechny naše posluchače a příznivce. Což zna-
mená, že výběr podřizujeme hlavně jejich vkusu. Nicméně pro plesy a 
podobné společenské akce pracujeme na širokém tanečním repertoá-
ru.     

6.Hrajete na tanečních zábavách, plesích,...kde  vystupujete nejradě-
ji? 

Tam kde se příjemně hraje a kde jsou milí lidé, takže skoro všude.  

7. Jak hodnotíte ples z pohledu muzikantů? Pořadatelé především 
hodnotí množství prodaných vstupenek, večeří..., ale váš pohled z 
podia je asi úplně jiný. Jaký musí být ples, aby se líbil vám? 

Spokojení lidé i pořadatelé, to je to nejdůležitější. Pochopitelně čím 
víc pořadatel vydělá, tím je šťastnější a zase čím víc se lidé za svoje 
peníze pobaví, tím spíše znovu přijdou. Naším úkolem je do tohoto 
kruhu přispět kvalitní produkcí. Jsme moc rádi, že z ohlasů pořadatelů 
i lidí se nám toto daří. 

8. Na závěr otázka přímo na Vás, jakou hudbu Vy rád posloucháte? 

Každou, do které dá umělec kousek "něčeho", co Vás chytí a není to 
kýč, který je k tomu předem určen. Není to hudba na každý den a pro 
každého. Je celkem náročné si i za umělcem zajít, ale vyplatí se to. 
Osobně se těším například na Sylvii Krobovou na letošním Poličském 
Rockoupání :-). 

Františku, děkujeme za rozhovor a celé kapele přejeme mnoho úspě-
chů. 

Marie Rosypalová 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

16. 12. 2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě uzavřené 

dne 19. 10. 2011 mezi obcí Poříčí u Litomyšle 
a firmou Ekoplan, s. r. o. 

 Rozpočtové provizorium na r. 2016. 

 Rozpočtovou změnu č. 3/2015. 

 Mimořádný členský příspěvek Sdružení obcí 

Toulovcovy Maštale ve výši 14 400,- Kč. 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. O – 33/2011 na 

zajištění svozu, třídění, recyklace a odstraně-
ní komunálního odpadu uzavřené mezi obcí 
Poříčí u Litomyšle a firmou Technické služby 
Hlinsko,s.r.o. 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o míst-

ním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

 Prodej obecního pozemku st. p. č. 69/3, k. ú. 

Mladočov a současně schvaluje kupní smlou-
vu o prodeji tohoto pozemku. 

 Cenu za vodné ve výši 32,- Kč/m3  včetně 

DPH a cenu za stočné ve výši 29, 81,- Kč/m3. 

3. 2. 2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Smlouvu č. 952/2016 o poskytnutí finančních 

prostředků ze Státního fondu dopravní infra-
struktury ČR. 

 Ceník za pronájem prostor Kulturního domu 

v Poříčí u Litomyšle s platností od  4. 2. 2016 
takto: hlavní sál s jevištěm 1 000,- Kč, spole-
čenská místnost  -  1 000,- Kč, kuchyně – 
1 000,- Kč. 

Informace z jednání zastupitelstva 

ZIMNÍ RADOVÁNKY 

Již po páté obec zorganizovala zájezd do námi 
oblíbeného skicentra Deštné v Orlických horách, 
který se uskutečnil ve čtvrtek 25. února 2016. 
Přesto, že v počátku týdne dosahovaly teploty již 
jarních hodnot a vážně se uvažovalo pro nedo-
statek sněhu o zrušení celého zájezdu, po úter-
ním a zejména středečním umrznutí nám per-
fektně upravený svah a báječná polojasná až 
jasná obloha přinesly ty nejlepší lyžařské pod-
mínky. Troufám si říci, že každý, kdo se nakonec 
rozhodl s námi jet, jistě nelitoval. 

Adéla Bartošová  

PROMÍTÁNÍ FILMŮ 

V pátek 5. února 2016 se na sále kulturního domu v Poříčí uskutečnilo promítání dokumentů z nejvýznamnější společen-
ské akce r. 2015 a to 3. Setkání rodáků naší obce. V rámci programu byly představeny 2 filmy a 1 soubor fotografií. Jeden 
z těchto filmů je možné zakoupit na obecním úřadě, na ostatní dokumenty se pořizují záznamy a dle konečného zájmu 
bude pořízen potřebný počet kopií. 

František Bartoš 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Je mi velkým potěšením vám sdělit, že po více jak roční pauze jsme v neděli 31. ledna 2016 mohli na sále kulturního domu 
v Poříčí opět přivítat celkem 5 nových občánků naší obce. S radostí jsme u příležitosti této významné události v životě ob-
ce přivítali spolu s rodiči a příbuznými nové občánky, kterými jsou Jakub Janata, Marek Kovář, Oliver Švihel, Sofie Černá a 
Elen Vostřelová. Po úvodním slově Magdy Doležalové a proslovu a blahopřání pana starosty se pokračovalo ve slavnost-
ních podpisech do Pamětní knihy obce a společnému focení rodičů a jejich ratolestí v kolébce. Tento program byl oboha-
cen o vystoupení Nikolky Šmejdové, Emmy Doležalové, Zdenči Sýkorové, Terezky Faitové a Filipa Flídra, kterým patří veli-
ké poděkování.Vážení rodiče, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, trpělivosti a zejména spoustu krásných chvil s Va-
šimi dětmi a věříme, že na tento den budete ještě dlouho vzpomínat. 

Adéla Bartošová 

 Jakub Janata 

Marek Kovář Oliver Švihel 

Sofie Černá Elen Vostřelová 
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Z DĚNÍ SPORTOVNÍHO KLUBU 

Koncem roku 2015 uspořádal Sportovní klub 
turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 
16 hráčů. Již se stalo tradicí, že turnaj hrajeme 
společně i s ženami. K Máje Skálové a Žanetě 
Šmejdové letos přibyla ještě Hanka Langrová. 
Všichni hráči byli rozděleni do dvou základních 
skupin, které určily nasazení do závěrečného 
turnaje, jenž byl naplánován na 20. 12. 2015. 
Jednu ze skupin s přehledem ovládnul Honza 
Bartoš, který ztratil pouze jeden jediný set, o 
který ho připravila Hanka Langrová. Druhou 
skupinu vyhrál Luboš Bartoš, jenž svedl několik 
zajímavých soubojů se svými soupeři.Ve finálo-
vé skupině se bojovalo s velkým nasazením, o 
čemž svědčí i moje zlomená pálka. Nad síly 
všech soupeřů byl opět, jako minule, Míra Mlej-
nek. Na druhém místě skončil Honza Bartoš a 
na pomyslnou bednu se dostal Petr Mach. Na 
závěr vítězové obdrželi ceny. Cenu si odnesl i 
Míra Žďára, který se stal nejstarším účastníkem 
v soutěži a kterému děkujeme za nafocení tur-
naje. Nesmím zapomenout opět poděkovat obci 
za zapůjčení prostor v kulturním domě. Podě-
kování patří i Adéle Bartošové a Kamilu Hury-
chovi, kteří se vzorně postarali o občerstvení 
během finálového turnaje. 

za SK Poříčí 
Jiří Pechanec 

Dne 27. února 2016 jsme se zúčastnili florbalo-
vého turnaje Dona Bosca v Lubné, kde se ko-
nal již obdivuhodný 13. ročník. Pod názvem 
Players Poříčí jsme se snažili opět odehrát ty 
nejlepší zápasy a souboje.  

Sestava: brankář – Michal Vejrych, hráči – John 
Fulík, Honza Kmošek, Láďa Kmošek, Kuba 
Kladiva, Fanda Vostřel, Ráďa Dvořák, Luky 
Pechanec, Eman Hanyk a Mára Kusý.  

Turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů, které se 
rozdělily do čtyř skupin. Náš tým si vylosoval 
velmi těžké soupeře. S týmem FBC OUJEEE! 
zápas skončil prohrou 4:3, s týmem YOUNG 
BOYS jsme vybojovali remízu 1:1 a s týmem 
AQUAFIELD jsme prohráli 6:3. S těmito výsled-
ky jsme bohužel skončili ve skupině na 3. místě 
a do čtvrtfinále nepostoupili. Ovšem nenechali 
jsme si zkazit náladu a myslím si, že nás to o to 
víc vyhecuje začít pravidelně trénovat a zkusí-
me přizvat do týmu mladší hráče s větším od-
hodláním a energií.  

za SK Poříčí 
Michaela Fulíková 

KAMENNÁ SVATBA 

V letošním roce 9. ledna oslavili manželé Faltysovi ze Zrnětína 
"Kamennou svatbu", což je 65 let společného života. V 11 hodin měli 
mši svatou v kostele Sv. Bartoloměje v Mladočově, kde jim páter Jiří 
Štorek požehnal do dalších společných let. Následovala oslava v na-
šem kulturním domě, kde se sešla celá početná rodina, zástupci obce 
a další příbuzní. Toto vzácné výročí je v naší obci poprvé a přáli by-
chom manželům Faltysovým, aby se dožili společné sedmdesátky. 

Anna Faltysová  

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE 

Přijměte touto cestou pozvání na nejbližší kulturní akce, které pro Vás 
připravuje naše obec ve spolupráci s kulturní komisí a spolku Proti 
proudu, z. s., který se bude podílet na organizaci některých z nich. 

 8. 4. 2016 - "Pohodový pátek pro seniory" v areálu bývalé školy v 

Mladočově 

 7. 5. 2016 - Den matek 

 3. 6. 2016 - Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka 

 4. - 5. 6. 2016 - společný Dětský den obcí Poříčí, Hlavenec a Skotni-

ce - areál bývalé školy v Mladočově 

 18. 6. 2016 - Soutěž v sečení trávy "O Zlatou kosu" a oslava Dne 

otců 

 2. - 3. 7. 2016 - Setkání obcí s názvem Poříčí - letošní 20. ročník se 

uskuteční v naší obci 

O programech jednotlivých akcí budete včas informováni. 

ODPAD 

Na tomto místě přinášíme termíny svozu ne-
bezpečného a velkoobjemového odpadu v r. 
2016. Ten jarní se uskuteční ve čtvrtek 28. 4. 
2016 a podzimní ve čtvrtek 20. 10. 2016. Pod-
mínky a harmonogram svozu zůstávají stejné 
jako v letech minulých. Vše bude ještě oznáme-
no v obecním rozhlase a na webových strán-
kách obce www.obecporici.cz. 

František Bartoš 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Již po šestnácté proběhla v sobotu 9. ledna 2016 v Dolním 
Újezdu a okolních obcích Tříkrálová sbírka. Celkem bylo 
vybráno 226 709 Kč. V naší obci se vybralo celkem 27 073 
Kč, z toho v Poříčí 16 633 Kč, v Mladočově 4 530 Kč a v 
Zrnětíně 5 910 Kč. V okolních obcích byly vybrány tyto část-
ky: 
Budislav    16 010 Kč 
Desná    20 093 Kč 
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) 80 747 Kč 
Horní Újezd   30 936 Kč 
Osík    32 082 Kč 
Vidlatá Seč   19 768 Kč 

Děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí koledníků, dě-
tem a vedoucím skupinek, díky jejichž obětavosti se mohla 
Tříkrálová sbírka uskutečnit. 

95. NAROZENINY 

Kam až sahají vzpomínky starousedlíků, nikdo si nepamatuje, že by se 
v naší obci někdo dožil tak vysokého věku. Proto den, kdy pan Jaro-
slav Dvořák ze Zrnětína slaví své 95. narozeniny, je malou oslavou pro 
nás všechny, co s údivem hledíme na jeho duševní i fyzickou kondici. 
Je velký dar dožít se tak vysokého věku, ale ještě větší dar je mít mož-
nost žít v 95. letech plnohodnotný život. 
Pan Dvořák žije stále ve svém rodném domku, kde prožil celý svůj 
život. Má 14 vnoučat a 15 pravnoučat a jeho rodina se o něj vzorně 
stará. Jak ale sám říká, co mu nejvíce chybí, to mu nikdo dát nemůže. 
Je to jeho žena Marie. Zemřela před 3 lety, jen pár měsíců zbývalo do 
oslavy jejich kamenné svatby – tedy 65 let společného života. 
Dlouhověkost zdědil pan Dvořák zřejmě po své mamince, která se 
dožila více než 80 let, což byl v té době úctyhodný věk. Tatínek nao-
pak zemřel velmi mladý a ani starší sourozenci se nedožili dospělosti. 
Tak zůstal pan Dvořák již od svých 2 let sám jen se svou maminkou. 

Přejeme panu Dvořákovi ještě hodně zdraví, fyzických i duševních sil, 
lásky celé své rodiny a také ať mu jeho zahrádka dělá samou radost.  
A na závěr nesmíme zapomenout na jeho nejvěrnějšího čtyřnohého 
kamaráda, psa Punťu, který mu dělá celý den společnost a stal se 
jeho opravdovým přítelem. 

Marie Rosypalová 

PODĚKOVÁNÍ 

Vážení rodiče, rád bych Vám představil činnost fotbalové přípravky v TJ Horní Újezd. V současné době se staráme přibliž-
ně o 20 kluků a 5 děvčat ve věku 5 až 11 let. Od listopadu do března trénujeme v tělocvičně bývalé školy na Krásnovsi, až 
počasí dovolí, dvakrát týdně máme tréninky na hřišti v Horním Újezdě. Scházíme se vždy v pondělí a ve čtvrtek v 16:30. 
Trénink trvá přibližně hodinu a půl. Většinou děti rozdělíme do tří skupin. Starší přípravka jsou děti ve věku 10-11 let a i ti 
nejšikovnější mladší. Trenéry této kategorie jsou starosta Poříčí Fanda Bartoš, Jirka Kučera a Vašek Žďára st. z Horního 
Újezdu. Mladší přípravka – děti 7-9 let vede Zdeněk Beneš st., Zdeněk Beneš ml. a Jarda Chaun. Při většině tréninků má-
me ještě třetí skupinu, ve které jsou děvčata a ti nejmladší kluci. Při rozdělování dětí se neřídíme striktně věkem, snažíme 
se přihlížet k vzrůstu dítěte a ke sportovnímu nadání. Starší a mladší přípravka hraje organizovanou soutěž OFS Svitavy. 
Během letošního jara se jedná o sedm dopoledních turnajů, kde startují čtyři družstva. Těchto turnajů se zúčastňují děti, 
které již mají něco odtrénováno, neznamená to tedy, že dítě, které přijde dvakrát na trénink, automaticky vstupuje do zápa-
sů.  
Rád bych Vám představil několik argumentů, kterými bych chtěl docílit toho, abyste se zamysleli, zda je sport pro vaše dítě 
zajímavý. Děti dvakrát týdně tráví volný čas pohybem na čerstvém, snad i zdravém vzduchu. U některých dětí pohyb 

HASIČSKÁ ZBROJNICE 

Všichni asi víme, že naše jednotka SDH nemá k dispozici 
žádnou hasičskou zbrojnici, pokud za toto nepovažujeme 
garáž umístěnou v budově obecního úřadu, ve které je 
umístěna veškerá hasičská technika a vše související. Ve 
všech rozvojových dokumentech naší obce, a to ve Stra-
tegickém plánu rozvoje obce a Místním programu obnovy 
venkova, je výstavba hasičské zbrojnice zakotvena. V 
loňském roce vznikla studie této stavby a momentálně je 
do konečné podoby zpracovávána dokumentace pro sta-
vební povolení. Tyto přípravné práce se nám vyplatili, 
protože Ministerstvo vnitra vyhlásilo 27. ledna letošního 
roku výzvu k podávání žádostí o dotace pro jednotky SDH 
obcí a to i na rekonstrukci nebo výstavbu nové hasičské 
zbrojnice. Vzhledem k připravenosti jsme byli schopni 
dodržet termín podání žádosti, který končil 29. února 
2016. Na zpracování všech potřebných dokumentů byl 
tedy jenom měsíc, což byl při rozsahu plánované stavby 
termín skoro šibeniční. Momentálně čekáme na výrok 
hodnotící komise, na základě kterého stanoví zastupitel-
stvo obce další postup. 

František Bartoš 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ 

V únoru letošního roku postihla naší rodinu velice nepříjem-
ná událost. Chtěli bychom touto cestou vyjádřit poděkování 
každému, kdo nás v této nelehké situaci podporoval a kdo 
nám pomáhal. Díky vám se nakonec vše v dobré obrátilo. 

Herynkovi, Zrnětín 
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alespoň částečně reguluje jejich váhu, fy-
zická zdatnost dětem v budoucnu určitě 
nebude na škodu. Děti ve věku 5-11 let 
získávají samostatnost, je zajímavé sledo-
vat, jak se bojácné dítě během roku mění a 
osamostatňuje se. Lhal bych, kdybych říkal, 
že trénink ve skupině přibližně deseti dětí 
nepřináší žádné konflikty, ale trenéři buď 
sami vychovali své děti, nebo jeden z nich 
je vystudovaný učitel a nějaké zkušenosti 
s dětmi již máme.  
Ještě několik postřehů z mnohaleté práce 
s dětmi. Jako se dítě nenaučí číst a psát za 
několik týdnů, nenaučí se za rok hrát fotbal. 
Je to dlouhý běh, který je třeba neuspěchat, 
je třeba chválit pokroky a nenechat se zne-
chutit neúspěchy, kterých je velké množ-
ství. Bez pomoci rodičů nebo prarodičů se 
Vaše dítě určitě neobejde. Odměnou pak 
bývá třeba pěkný kotrmelec, vyhraný závod 
v běhu nebo úsměv a radost při vstřeleném 
gólu.  
Z poříčských dětí pravidelně trénují Honza 
Kusý, Honza Mlejnek, Lukáš Kárský, Dáda 
Hanyk, Jirka a Kuba Špindlerovi. Pokud 
máte zájem, jejich rodiče Vám jistě řeknou 
svoje zkušenosti. 
Závěrem tedy ještě připomínám – tréninky 
přípravky se konají v pondělí a čtvrtek 
v 16:30 na hřišti v Horním Újezdě. Při hod-
ně nepříznivém počasí trénink není. 
Kontakt: Zdeněk Beneš st. – tel. 
724 362 408.  

Zdeněk Beneš st. 

Myslivecký spolek Poříčí hospodaří 
v honitbě pronajaté od Honebního spole-
čenstva Poříčí – Budislav. Jedná se o ho-
nitbu v katastru obcí Poříčí, Zrnětín, Mlado-
čov a Budislav,  o výměře 815 ha.  
Jde o honitbu polního charakteru, která je 
zemědělsky obhospodařována. Krytinu tvo-
ří nejen lesy   z listnatých a jehličnatých 
stromů, ale i remízky, které jsou někde i 
100 m dlouhé.  Toto prostředí dává mož-
nost chovu drobné zvěře jako je bažant 
obecný, zajíc polní a koroptev polní.  Tak-
též i srnčí zvěře.  Zvěř černá je v naší honit-
bě zvěří, která se zde zdržuje v době osevu 
kukuřice a řepky olejky.  Tato zvěř honitbou 
spíš prochází na jiná stanoviště. Nedílnou 
součástí zdejší fauny jsou i predátoři - liška 
obecná,  jezevec lesní, kuny, psík mývalo-
vitý, tchoř, lasice a z pernaté káně, jestřáb, 
pochopové a poštolka. 
Činnost mysliveckého spolku je od počátku 
zaměřena na chov drobné zvěře – bažanta 
obecného a zajíce polního. Za tímto úče-
lem byla zhotovena  voliéra  v Zrnětíně, kde 
se odchovává bažantí zvěř.  Ta  je posléze 
vypuštěna do lokalit honitby před podzimní-
mi hony.  Zajíc polní je u nás  v celé honit-
bě, ale jsou lokality, ve kterých se vyskytuje 
pouze sporadicky a v malém množství. V 
minulosti bylo provedeno jeho ozdravení 
nákupem zajíců a jejich vypuštěním do ho- 

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU 

- nitby.  V tomto směru nebylo shledáno výrazného výsledku, proto bylo od 
dalšího nákupu zatím upuštěno. Stavy zvěře jsou snižovány zemědělským 
hospodařením, zejména z důvodu ošetření a sklízení plodin v době snůšky,  
kladení či líhnutí mláďat. Jedním z dalších problémů, které zvěř ruší, je nad-
měrný turistický ruch a neukáznění návštěvníci honitby, kteří nechávají své  
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Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

Povolání - tento námět provázel celý dětský karneval, který se uskutečnil 
20. února 2016 v KD Poříčí. Děti se převlékly do svých oblíbených povo-
lání. Proto nechyběli hasiči a záchranáři, lékaři a sestřičky, zedníci a stavi-
telé, různí akční hrdinové a samozřejmě i princové a princezny. 

Na začátek děti splnily 4 disciplíny. U zedníka si postavily komín, u sedlá-
ře si vyrobily kožený náramek, u malíře nakreslily obrázek a u pošťáka  ho 
odvezly autíčkem v obálce do poštovní schránky.  

Poprvé jsme na karneval pozvali hosta, vlogera Lakara, který předvedl 
detektiva Mrkvičku. Měl obrovský úspěch a děti mu doslova zobaly z ru-
ky :-). 

Poté následovalo losování obrázků o ceny a již tradiční židličkovaná v 
podání dětí, ale i dospělých.  

Nechyběla bohatá tombola, míchané nápoje a občerstvení.   

Chtěli bychom moc poděkovat paní Faltysové a paní Boštíkové za obsta-
rání občerstvení, Lukášovi Doležalovi, Jirkovi Fidrovi a Jirkovi Boštíkovi za 
výbornou obsluhu pípy a všem ostatním, kteří nám pomohli uskutečnit již 
pátý dětský karneval. Ještě jednou děkujeme! 

Žaneta Šmejdová 

psí miláčky volně pobíhat. Dalším nešvarem 
dnešní doby je rozmach čtyřkolek a terén-
ních motocyklů,  kdy jejich majitelé jezdí kde-
koli po honitbě. 

V současné době má náš myslivecký spolek 
16 členů. Všichni se podle svých možností 
podílejí na  jeho chodu.  Účastní se brigád u 
zemědělského družstva  a  dlouhodobě spo-
lupracujeme s obcí Poříčí  na pořádání kul-
turních akcí. Například sraz rodáků a dětský 
den. Spolek každoročně pořádá myslivecký 
ples s dlouholetou tradicí.  

Hlavním posláním myslivosti je soubor čin-
ností prováděných v přírodě ve vztahu 
k volně žijící zvěři, jako součásti ekosystému 
a spolková činnost směřující k udržení a roz-
víjení myslivecký tradic  a zvyků. 

Josef Boštík 
předseda spolku 

Z ČINNOSTI SDH POŘÍČÍ 

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším spolkem v naší obci. Od jeho založení uplynulo 128 let. Pouze v období druhé svě-
tové války byla jeho činnost omezena. Sbor má 42 členů činných a 6 členů přispívajících. Nejstaršímu členu je 95 let, 
nejmladšímu 21 let.  
Výjezdová jednotka hasičů obce Poříčí je sestavena z členů SDH. Její zařazení v integrovaném záchranném systému je 
JPO V. Zřizovatelem jednotky je obec Poříčí a je podřízena starostovi obce. Jednotky s tímto zařazením provádějí zásahy 
v katastru obce a v nejbližším okolí. Výjezdová jednotka je vybavena hasičským automobilem Avia 30, požárními stříkač-
kami PS-S, PS-12 s příslušenstvím a centrálou s osvětlovací technikou. 
V minulých letech se náš sbor podílel na likvidaci dvou požárů v obci Poříčí. Byl to požár kotelny v Zrnětíně č. p. 1 a požár 
chaty na Oborách č. p. 80. Tento požár byl hašen cisternami, naši hasiči prováděli výpomoc při čerpání vody z řeky do 
cisterny a po uhašení požáru dohled nad požářištěm do ranních hodin příštího dne, kdy předali objekt pod kontrolu majite-
le. V dubnu 2015 provedli řidiči a strojníci přípravu vozidla Avia na technickou prohlídku. V říjnu 2015 proběhlo námětové  
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Blahopřejeme: 

60 let Jaroslav Pechanec Poříčí 56 

 Luděk Kalibán  Poříčí 132 

78 let Josef Švihel  Poříčí 75 

80 let Růžena Bartošová Zrnětín 15 

 Jiří Boštík  Poříčí 15 

81 let Anna Kárská  Poříčí 52 

82 let Josef Preisler  Mladočov 1 

88 let Marie Vejrychová Poříčí 20 

95 let Jaroslav Dvořák  Zrnětín 21 

 

Narození: 

Sofie Černá   Mladočov 41 

Pozn. red.: Tímto bychom se rádi omluvili rodině 
Černých z Mladočova za neuvedení narození je-
jich dítěte již v minulém čísle zpravodaje z důvodu 
pozdějšího stažení dat z informačního systému 
evidence obyvatel. Děkujeme za pochopení.  

KRONIKA 

Poříčský zpravodaj - periodický tisk územně samosprávného celku. Vydává Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570 01 Lito-

myšl, IČO:00579611, tel. 461 638 231, e-mail: starosta@obecporici.cz. Vychází 4x ročně, v nákladu 200 ks. Datum vydání tohoto čísla: 

24. 3. 2016. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Rada zpravodaje: František Bartoš, Pavel Boštík, Petr 

Faltys, Marie Rosypalová, Adéla Bartošová. Bezplatné.  

cvičení výjezdové jednotky. Tématem bylo čerpání vody z požární 
nádrže v Zrnětíně a doprava vody. Při této příležitosti bylo provede-
no pročištění kanálových propustí podél místní komunikace.  
V loňském roce se družstvo mladých hasičů zúčastnilo okrskové 
soutěže v požárním sportu, která se konala na Desné. Družstvo ob-
sadilo čtvrté místo. V červnu 2015 jsme se zúčastnili soutěže 
"Dolnoújezdský pohár" v Dolním Újezdě. Soutěž se skládá z požár-
ního útoku do kopce u Barcalovy hospody a štafety po březích řeky 
Desné. Umístili jsme se na šestém místě.  

Společenská činnost 

Začátkem roku, jako každoročně, náš sbor spolupracuje s obcí při 
pořádání obecního plesu. V únoru jsme pořádali výroční valnou hro-
madu okrsku Dolní Újezd, která se konala v kulturním domě. Při pří-
ležitosti setkání rodáků připravili členové sboru výstavu z historie a 
současné činnosti našeho sboru. Při této akci zajišťoval sbor hasičů 
stánek s občerstvením. Slavnostního odhalení pomníku obětem vá-
lek, násilí a bezpráví se zúčastnila sedmičlenná delegace SDH se 
sborovým praporem. Dne 1. srpna 2015 se tříčlenná delegace SDH 
zúčastnila oslav 130. výročí založení SDH Dolní Újezd.  

Nakonec zmínka o činnostech, které přinášejí sboru finanční pro-
středky. Jsou to zmíněný ples a setkání rodáků, kde jsme zabezpe-
čovali prodej občerstvení. Dále jsme provedli sběr želeného šrotu v 
naší obci, brigádu v místním středisku zemědělského družstva při 
sběru kamení.  
Závěrem stručného shrnutí činnosti sboru za nedávné období bych 
rád poděkoval starostovi a vedení obce za podporu činnosti výjezdo-
vé jednotky a sboru dobrovolných hasičů.  

Jiří Boštík 
starosta SDH Poříčí 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY 

„Zimo, zimo, táhni pryč...“ tak tato slova  se ozývala naší školkou na 

začátku března. Děti se nemohly dočkat jara, a tak se rozhodly vy-
hnat zimu. Paní učitelka Evička vyrobila s předškoláky Moranu a ve 
čtvrtek 17. 3. 2016 se ji vydali k Desince hodit do vody, aby zima 
ukončila svojí vládu. 
A co jiného jsme ve školce prožili?  Děti ze třídy Koťátek se vypravily 
do základní školy, aby si vyzkoušely jaké je to  být „školákem“. Také 
jsme ve školce uspořádali karneval a s ním soutěživé dopoledne. V 
lednu a v březnu jsme uspořádali narozeninové  oslavy dětí (v lednu 
slavily děti narozené v měsíci říjen, listopad a prosinec, v březnu 
slavily děti narozené v měsíci lednu, únoru a březnu), také jsme při-
vítali nové občánky v Desné. Ve středu 16. 3. 2016 byl ve školce di- 

- vadelní kabaret  „Haló, tady Popletov“, který děti 
velice pobavil a odpoledne patřilo rodičům a dě-
tem. Společně jsme si vyrobili slepičku a dome-
ček. 
A na co se můžeme těšit do konce školního roku? 
Do konce roku proběhnou tyto akce: tvoření  s  
paní Třískovou - vyrobíme dárek pro maminku, 
čarodějnický den, besídka pro maminky, školní 
výlet, divadlo v Litomyšli, Sportovní hry v Lito-
myšli, návštěva Litomyšle s předškoláky, výlet do 
Poříčí na stezku, loučení s předškoláky, … 
V měsíci červnu mateřská škola oslaví 40. výročí 
od jejího otevření. 26. 6. 2016 se koná den otevře-
ných dveří pro veřejnost. 
Jaro už je tu a s ním i zápis dětí do MŠ. Pro školní 
rok 2016/2017 předpokládáme 15 volných míst.  
Přejeme všem  krásné prožití jarních svátků.
      
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 
2016/17 
Mateřská škola Desná, okres Svitavy, oznamuje 
rodičům, že zápis dětí pro školní rok 2016-2017  
proběhne ve dnech 23. 5. - 24. 5. 2016. 
Přihlášku vydáváme v mateřské škole od 2. 5. 
2016 a vyplněnou ji vraťte zpět ve dnech 23. 5. - 
24. 5. 2016. 
Maximální počet dětí, které mohou být přijaty je 
pro tento školní rok 15 (takový počet dětí odchází 
do základní školy). Celková kapacita školy je v 
současné době 35 dětí.  
Mateřskou školu můžete se svým dítětem navštívit 
dne 27. 4. 2016 od 9:00 do 11:30 hod., kdy se 
koná den otevřených dveří v MŠ.  
Těšíme se na Vás! 

Bc.Alena Trávníčková 
zastupující ředitelka MŠ Desná 


