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POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

Už je to tady. První období roku. V cizích jazycích to dávají jasně 
najevo: primavera (italové a španělé), printemps (francouzi), za-
tímco sousedé, kterým jsme nerozuměli a tak jim říkali „němí“, 
označují tuto dobu jako Frühling.  

Po sněženkách a bledulích právě prvotní květy prvosenek dávají 
tušit Začátek života. Dravější potoky odnášejí loňské sněhy a jen 
překocený kastrol s ohlodanou mrkví potvrzuje, že sněhulák tu 
opravdu stál.  

Začátek života. Ta síla je v podzemí. „Brnknutím o sněženku / pů-

sobí Vzkříšení / jen ať to klíčí!“, psal jsem před časem v jedné 
básni. Ať se nám chce, nebo nechce, je to tady. Dokonce i v měst-

ském parku se pod asfaltovými cestami místy nadzvedává zem 
neuvěřitelnou silou, kterou způsobují  kořeny stromů. I návštěvy 
hrobů našich drahých nás v tuto dobu přesvědčí, že není konec. 
Jarní radost vyvěrá z rovů, o které tak pečujete kolem mladočov-
ského kostela. Vždyť lidský duch nemá menší sílu, než říše rostlin-
ná, deroucí se na povrch.  

Filosof Augustinus Aurelius tvrdí, že každá duše je od přírody 
křesťanská. Jaro se nevnucuje, nemá povahu těch, kdo roznášejí 
nechtěné reklamní tiskoviny do schránek. Zakladatel našeho pojetí 
Velikonoc říká tiše: „Stojím u dveří a klepu.“  Osud tohoto muže 

z Galileje je naším osudem. V pomíjivosti zmaření zimou. Ale chce 
být i naší budoucností; ve Vzkříšení. Jakpak říkají naši mocní sou-
sedé na Východě prvnímu dni v týdnu, kterým vše začíná? Přece 

Vosskresenije!  

Toto je jarní radost, kterou si nemůžu nechat pro sebe. Ale její 
zvěstování a dělení se o ní je jako šelest křídel první babočky 
kopřivové. A barevná vajíčka, pestrost nových domků na cestě 
k Zrnětínu, kuřátka, mladé pruty spletené k vymrskání lepších 
poloviček, to vše je odrazem této Radosti, kterou nám nikdy nikdo 
nevezme. Pokud sami vlastní vinou její podstatu nezapomeneme.  

Jiří Beran 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Již po sedmnácté proběhla v sobotu 7. ledna 2017 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka. Cel-
kem bylo vybráno 242.830,- Kč. V letošním roce se vybrala zatím nejvyšší částka za celou tradici koledování. V 
jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:  

 Budislav    17 361 Kč 

 Desná    23 077 Kč 

 Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) 88 637 Kč 

 Horní Újezd    30 995 Kč 

 Osík     34 580 Kč 

 Poříčí     15 472 Kč 

 Zrnětín      7 750 Kč 

 Mladočov      4 640 Kč 

 Vidlatá Seč    20 318 Kč   
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Informace o letošní Tříkrálové sbírce, výnosu, přehledu jednotlivých pokladniček, záměru a fotografie ze sbírky 
najdete na webu Farní charity Dolní Újezd na tomto odkaze: 

http://dolniujezd.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2017/ 

Chceme touto cestou moc poděkovat všem vedoucím skupinek, rodičům i dětem, že nám v letošním  oprav-

du  mrazivém  počasí pomohli sbírku uskutečnit a v nemalé míře děkujeme těm, co naše koledníky přijali, zahřáli 
čajem a obdarovali. 

Dále chceme poděkovat Otci Adamovi, který nám také při této sbírce pomáhá, starostům obcí za jejich ochotu a 
vstřícnost ohledně organizace sbírky. Poděkování také patří firmě ABPLAST, s. r. o., která nám pro všechny 
tříkrálové skupinky vyrobila komety z plastu a Jirkovi a Jakubovi Tomšíčkovým z Desné za výrobu dřevěných dr-
žadel ke kometám.  

Farní charita Dolní Újezd 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

21. 12. 2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Rozpočtové provizorium na r. 2017. 

 Žádost o financování akce z plánu obnovy a rozvoje vodo-

vodu Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na 
r. 2017. Jedná se vybudování nového vodovodu na po-
zemcích p. č. 776/2 a 440/1, k. ú. Poříčí u Litomyšle. 

 Rozpočtovou změnu č. 3/2016. 

 Cenu vodného na r. 2017 ve výši 33,- Kč včetně DPH a 

cenu za stočné ve výši 31,59,- Kč. 

 Žádost o dotaci na pořízení nového územního plánu obce 

Poříčí u Litomyšle z rozpočtu Pardubického kraje. 

9. 1. 2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Přidělení veřejné zakázky uchazeči Sdružení pro výstavbu 

kanalizace Poříčí u Litomyšle – Zrnětín, zastoupeno repre-
zentantem sdružení AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 
133, 562 01 Ústí nad Orlicí, s nejnižší nabídkovou cenou 

19 951 554,-- Kč včetně DPH. 

 Vyloučení uchazeče MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 

757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26788675, a to z důvodu, že 
celková nabídková cena je ve výši, která nepokrývá veš-

keré náklady na realizaci díla, a lze konstatovat, že ceny u 
některých položek lze označit za mimořádně nízké. 

 Znění návrhu smlouvy na dodávku stavby „Odkanalizování 

obce Poříčí u Litomyšle a místní části Zrnětín“ s dodavate-
lem stavby – Sdružení pro výstavbu kanalizace Poříčí u 
Litomyšle – Zrnětín zastoupeno reprezentantem sdružení 
AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad 

Orlicí, s nejnižší nabídkovou cenou 19.951.554,-- Kč včet-

ně DPH. 

 Pověření starosty k podpisu smlouvy na dodávku stavby 

„Odkanalizování obce Poříčí u Litomyšle a místní části Zr-
nětín“ s dodavatelem stavby – Sdružení pro výstavbu ka-
nalizace Poříčí u Litomyšle – Zrnětín zastoupeno reprezen-
tantem sdružení AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133, 

562 01 Ústí nad Orlicí. 

Informace z jednání zastupitelstva 

PODĚKOVÁNÍ MAMAKLUBU 

Chceme projevit velké poděkování těm nejmen-
ším - zpěváčkům a jejich maminkám z Mama klu-
bu, za jejich krásné a milé zpívání a hraní před 
Vánocemi. Bylo špatné počasí, ale stejně přišli a 

zazpívali. Také chceme poděkovat za krásné sví-
cínky z perníků a milá kreslená přáníčka. 

Ještě jednou za vše moc děkujeme a máme veli-
kou radost z toho, že se v naší obci nezapomíná 
na ty nejstarší občany. Za všechny seniory děku-
jí ... 

...Jarča Pechancová a Lída Prokopová 

LYŽOVÁNÍ V DEŠTNÉM 

Každoročně o jarních prázdninách zajišťuje obec 
zájezd na lyžování do Deštného v Orlických ho-
rách. Jelikož letos připadl tento termín na náš 
region relativně pozdě, odjížděli jsme ve čtvrtek 

9. 3. 2017 s obavami, jaké počasí a podmínky 
nás čekají. Příjezd moc optimistický nebyl, proto-
že celá sjezdovka byla zahalena do mlhy, tento 
stav však netrval dlouho a viditelnost se okolo 
11té hodiny výrazně zlepšila. Povrch sjezdovky 

byl po celý den stabilní, atmosféra a nálada 
účastníků byla výborná, takže jsme se vrátili ve-

čer do obce příjemně unavení. 

A již nyní se můžeme těšit na další jarní prázdni-
ny. 

František Bartoš 
starosta 

SVOZ ODPADU 

S blížícím se jarem přichází i termíny pravidelné-
ho svozu nebezpečného a velkoobjemového od-

padu, který se uskuteční ve čtvrtek 30. března 
2017 dle tradičního svozového harmonogramu, 

který bude ještě vyhlášen obecním rozhlasem. 
Jednou ze základních podmínek je osobní předání 
odpadu zaměstnancům svozové firmy. Podzimní 
termín je stanoven na čtvrtek 12. října 2017.  

František Bartoš 

starosta 

LEDOVÝ PĚTIBOJ 

Po pěti letech jsme opět zažili tu pravou zimu se sněhem a pořádnými mrazy, takže jsme mohli připravit na více-
účelovém hřišti v Poříčí ledovou plochu k volnému bruslení. 

V rámci této aktivity jsme v sobotu 28. 1. 2017 uspořádali soutěž pro děti, tentokrát s názvem "Ledový pětiboj", 
do kterého se nahlásilo úctyhodných 19 dětí, které v průběhu odpoledne soutěžily v 5ti disciplínách s bruslemi na 

nohou. I když není důležité, kdo zvítězil, protože z mého pohledu jsou vítězové všichni účastníci, zde přinášíme  
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výsledky. V kategorii "mladších" zvítězila Tereza Faltysová, před Filipem Flídrem a Kubou Kárským. Kategorii 
starších ovládl Radek Kusý ze sousední Budislavi před Eliškou Pechancovou a jejím bratrem Honzou. 

Dětem bych chtěl poděkovat za odvahu k účasti v soutěži, stejně tak každému, kdo pomáhal s organizací a ob-

čerstvením na této akci. Zvláštní poděkování patří týmu "ledařů", který zajistil výrobu ledové plochy. Velice mě 

těší, že když jsem kohokoliv požádal, šel ochotně pomoci, ať to bylo pozdě večer nebo brzy ráno. Je to dokladem 
toho, že v naší obci dokáže každý udělat něco pro druhého, pochopitelně v rámci svých možností, že zde panují 
dobré sousedské vztahy a vesnická pospolitost. Všichni víme, že již několik let se tuto pohodovou atmosféru po-
kouší pár jedinců narušit, avšak výše uvedené svědčí o pravém opaku.  

František Bartoš 
starosta 

6ti LETÁ ŠŇŮRA 

Předtím, než se budu věnovat letošnímu obecnímu plesu a jeho půlnočnímu překvapení v dalším článku, dovolte 
mi zavzpomínat. 

Psal se pátek 25. února 2011 a v kulturním domě v Poříčí se konal 7. ples obce Poříčí u Litomyšle. Nejenže se 
jednalo o první ples po celkové rekonstrukci kulturního domu, ale zejména se na něm poprvé odehrálo půlnoční 

překvapení, a to v podání "Poupat po 40ti letech". Vystoupení sklidilo nadšené ovace a bylo tak zaděláno na no-
vou tradici a to hlavně díky skvělé partě lidí, která se pro další roky zvětšovala a zvětšovala a obohacovala tak 

náš ples až do loňského obecního plesu. Pro půlnoční překvapení v r. 2012 se parta rozrostla, pojmenovala se 
Senior club BABA a na plese se představila se svou choreografií na píseň od skupiny ABBA. V r. 2013 se vystou-
pení neslo v duchu hitů od Waldemara Matušky. Na jubilejním desátém plese v r. 2014 jsme mohli shlédnout Ra-
deckého pochod, ve kterém se nám představili kromě dam z clubu i zastupitelé obce. V r. 2015 se club představil 
nejdříve s rockovou písničkou, pokračovala sestava na píseň To máme mládež a celé vystoupení bylo zakončeno 

DÁREK PRO DĚTI 

Chtěl bych touto cestou předat dárek všem dětem z Poříčí, Mladočova a Zrnětína od spolku Proti proudu, z. s., 
který provozuje rekreační areál bývalé školy v Mladočově. Jste zváni na tzv. "Letňáky", to je společný víkend pl-
ný her a soutěží v době od 27. 8. - 31. 8. 2017. Věk účastníků je 6 - 17 let. 

Zajištěno je ubytování v budově nebo chatkách, zdravotnická péče, strava 5x denně, pitný režim, pojištění a pro-

gram po celou dobu akce.  

Pokud vás tato nabídka oslovila, nahlaste se u starosty obce, kde obdržíte další informace.  
František Bartoš 

starosta 
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skladbou My máme prima rodiče od Michala Davida. S touto choreografií vystoupil club ještě v březnu toho roku 
na taneční soutěži v České Třebové, a to na pozvání tamní taneční školy, která nám zajistila předtančení na 
obecním plese a se kterou se club seznámil právě zde. V r. 2016 si dámy nacvičily sestavu na píseň Zrcadlo a 

navíc do clubu zavítali Pat s Matem a bylo to!  

Milé členky BABA clubu, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Vaše skvostné šestileté působení na obec-
ních plesech a rovněž všem dalším, kteří se k Vám v průběhu let připojovali. Nezbývá nic než smeknout před Vá-
mi. DÍKY a třeba někdy někde na viděnou??? :-) 

Adéla Bartošová 
 

13. OBECNÍ PLES aneb PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ V NOVÉM 

V pátek 17. února 2017 se uskutečnil již 13. ples obce Poříčí u Litomyšle. Ples zahájil starosta obce svým přivítá-
ním, následovalo předtančení v podobě show s názvem "Be free". Ples až do ranních hodin doprovázela skupina 

Rytmik. Nechyběla bohatá tombola s velice hodnotnými cenami a výtečná kuchyně, pro letošní rok z vesnického 
chlívku a dvorku. Myslím si, že pikantní vepřová žebírka v medové omáčce byla bezkonkurenční, takže obrovská 

pochvala patří všem kuchařům a kuchařkám, kteří se postarali o naše hladové žaludky a uspokojili naše chuťové 
buňky.  

Předtím, než se přistoupilo k vyhlášení slosovatelné tomboly, jsme mohli shlédnout půlnoční překvapení. Dosa-
vadní správnou partu - Senior club BABA - vystřídala další správná parta a to do slova a do písmene, a to se svou 
choreografií na stejnojmennou píseň z muzikálu Pomáda. 

Požádala jsem Katku Kusou z Poříčí, která správnou partu dala dohromady, o krátký rozhovor. 

1. Co tě vedlo k tomu vytvořit tuhle správnou partu? Bylo to zachování tradice nebo něco jiného? 

Když jsem se dozvěděla, že letos Senior klub Baba nebude vystupovat, řekla jsem si, že by bylo dobré pokračo-
vat v této tradici a začala jsem tuto myšlenku dále rozvíjet.  

2. Bylo obtížné sehnat lidi, kteří by do toho šli? 

Úplně jednoduché to nebylo, ale podařilo se dát dohromady správnou partu. 

3. Kdo přišel s nápadem secvičit sestavu na tuto písničku a kdo byl v partě hlavním choreografem? 
Písničku "Jsme parta správná" jsem vybírala já společně s Verčou Černou a hlavními choreografy byla Verča Čer-
ná s Monikou Flídrovou.  
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DĚTSKÝ KARNEVAL 

V sobotu 18. 2. 2017 bylo v kulturním domě živo. Hrála veselá hudba, rodiče seděli u prostřených stolů a po sále 
skotačily děti v maskách. Tématem letošního karnevalu byla Říše snů, a tak bylo skutečně na co se dívat.  Kolik 
jen tančilo na parketu krásných víl a princezen!  

Organizátorky ani letos svými převleky nezklamaly a byly v karnevalovém reji snadno k poznání díky nočním ko-
šilím a pyžamům. Stejný kostým zvolili Kanafásek s Péťou Peřinkou, kteří nás celým zábavným odpolednem pro-

vázeli.  

Kromě již tradiční tomboly děti mohly vyhrát zajímavé ceny ve třech soutěžních disciplínách (skládání puzzle, 
skákání v peřině a hod míčem na ovečku), zúčastnit se zábavného programu a komu ještě na závěr zbyly síly,  

4. Kolik času Vám nacvičování zabralo? 

S tréninky jsme začali asi v polovině ledna a nacvičovali jsme jednou týdně. 

Chtěla bych tímto poděkovat všem účastníkům půlnočního překvapení - Verče, Monice, Milošovi, Janě, Magdě, 

Hance, Zdenkovi, Marušce, Jirkovi, Radimovi, Jitce, Hance, Jirkovi, Marušce a Standovi.  

Katko, veliké poděkování patří i Tobě, že jsi se zhostila pokračování této tradice. Děkuji Ti za rozho-
vor a přeji Tobě i celé partě spoustu dalších super vystoupení.  

Adéla Bartošová 
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GRATULACE 

Ráda bych touto cestou informovala o velkém úspěchu 
juniorského hokejového klubu HC Spartak Polička, ve 
kterém působí i náš občan Fanda Vostřel ml. a po-
gratulovala mu tímto k mistrovskému titulu, který se 

svým týmem vybojoval v rámci krajské hokejové ligy. 

V pátek 10. března a v sobotu 11. března ve finále 
porazili tým HC Spartak Choceň 2:0 na utkání a mohli 
tak zaslouženě oslavovat.   

Adéla Bartošová 

I v letošním roce připravuje zastupitelstvo obce akce, které by měly vést ke zkvalitnění života občanů, zlepšení 
vzhledu obce a technického vybavení. 

Tou nejzásadnější a nejnáročnější akcí, a to ať již finančně nebo stavebně, je vybudování kanalizace v Zrnětíně a 
v Poříčí (zde v lokalitách, kde ještě napojení není možné). S tím souvisí i zkapacitnění ČOV včetně zastřešení. 

Momentálně čekáme na vyrozumění, jak dopadla naše žádost o dotaci, kterou jsme podávali v lednu letošního 
roku a pokud budeme úspěšní, je reálné, aby stavba byla zahájena ještě v r. 2017. 

Další plánovanou investicí je zakoupení traktorového nosiče kontejnerů, kde je hlavní myšlenkou zkvalitnění na-
kládání s bioodpadem, jak nám ukládá legislativa. I zde čekáme na výsledek žádosti o dotaci. 

Současně bude probíhat oprava komunikací, konkrétně II. etapa komunikace k areálu zemědělského družstva v 

Poříčí.  

Zažádáno o dotaci je i na opravu hřbitovní zdi v Mladočově.  

Dle finančních možností bude pokračovat oprava sklepu v Poříčí, tato lokalita byla v loňském roce zpřístupněna 
osazením lávky a v další etapě se počítá se stavební stabilizací objektu. 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA r. 2017 

V sobotu 4. února 2017 jsme se sešli v Kulturním domě v Poříčí s rodilým Tibeťanem Yeshim. Vyprávěl nám o 
životě v Tibetu a ochutnávali jsme tibetskou stravu. Uvařil nám tibetský čaj, což je černý čaj s mlékem a más-
lem. Potom jsme ochutnali tibetskou snídani, ale nejsme na to zvyklí, tak nám to moc nechutnalo. Zkoušeli jsme 
si psát svoje jména a název naší vesnice tibetským písmem. Nakonec jsme si zatancovali dva tibetské tance.  

Moc se nám to líbilo a bylo to super zábavné sobotní dopoledne. Děkujeme a rádi bychom se ještě někdy sešli. 

Tereza Faltysová 
Klára Doležalová 

   

DOPOLEDNE S TIBEŤANEM 

název „Poříčí“ napsaný tibetským písmem 

zahrál si s chutí „židličkovanou“. Věřím, že malí i velcí si karneval užili se vším všudy.  

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo se na přípravě i hladkém průběhu karnevalu podíleli, zvláště pak 
Janě Boštíkové za celou organizaci, dále pak sponzorům za krásné ceny do tomboly, paní Boštíkové a paní Falty-

sové za přípravu občerstvení, Luboši Bartošovi za muziku, Míše Fulíkové s Honzou Ďurišem za obsluhu u pípy a 

především Kanafáskovi s Péťou Peřinkou za jejich energii a práci s dětmi.  

Věřím, že letošní - v pořadí již šestý - dětský karneval patřil mezi akce, na které budeme rádi vzpomínat. 

Bára Rosypalová 
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Obec Poříčí u Litomyšle si Vás dovoluje pozvat na ná-
sledující kulturní a společenské akce: 

 6. dubna 2017 - 2. setkání seniorů obce Poříčí u 

Litomyšle 

Stejně jako v loňském roce, tak i letos zveme všech-
ny seniory na tento pohodový den, který se uskuteč-
ní v budově bývalé základní školy v Mladočově. Opět 
se můžete těšit na zábavný program a příjemnou 
atmosféru. Zájemci se mohou nahlásit na obecním 
úřadě nebo u starosty obce, kde obdrží podrobnější 
informace. 

 7. května 2017 - Den matek 

Oslava svátku dne matek se letos uskuteční první 

květnovou neděli na sále Kulturního domu v Poříčí. 
Program se momentálně připravuje. Tištěnou po-
zvánku s programem včas obdržíte do svých schrá-
nek. Srdečně zveme všechny maminky 

 3. - 4. června 2017 - Společný dětský den 

Za letošním společným dětským dnem se vydáme 
první červnový víkend do spřátelené obce Hlavenec. 
Můžeme prozradit, že těšit se můžete na zajímavý a 
netradiční program, který se bude odehrávat neje-
nom v Hlavenci, ale bude se také cestovat. Pozvánka 
a program obce Hlavenec se připravuje a vše bude 
včas zveřejněno.  

 10. června 2017 - Dětský den a Soutěž v sečení 

trávy kosou "O zlatou kosu" 
Tato již tradiční soutěž odvážných sekáčů, v pořadí 
již sedmý ročník, se bude konat druhou červnovou 
sobotu na prostranství u Kulturního domu v Poříčí.  

POZVÁNKY 

V úterý 7. 3. 2017 jsem se již podruhé vydala do Poříčí, uskutečnit seminář o Sebeléčbě bez chemie. Stejně jako 
loni mě uvítala skupina příjemných posluchaček. Strávily jsme společně dvě hodinky, ze kterých si ženy odnesly 
informace, jak pomoci svému tělu v samouzdravovacích schopnostech, tentokrát pomocí jídla. 

Pro ty z vás, kteří ještě stále váhají, zda na takový seminář příště přijít či nikoliv, jen pár slov o Sebeléčbě. 

Již řadu let se zabývám samouzdravovacími schopnostmi těla. Jsou úžasné, pokud jim v tom nebráníme. 
Z pohledu čínské medicíny je 5 stupňů nemoci. 1. Necítíme se dobře, něco na nás leze, 2. Máme teplotu, kašel 

rýmu atd., 3. Vysoká horečka, bolesti, chronické potíže, 4. Již vyžaduje většinou chirurgický zákrok a 5. To je 
hodně velký průšvih. 

S prvním, druhým a většinou i se třetím stupněm si dovede naše imunita poradit bez chemických léků, pokud jí 
pomůžeme např. bylinkami, masírováním a ošetřováním patologických bodů, výplachem nosu, použitím uriny, 
úpravou stravy, dodržováním pitného režimu, pohybem, eliminováním elektrosmogu a také změnou chování.  

Nemoc totiž není nepřítel, proti kterému je nutné bojovat. Jen nás upozorňuje na to, že je potřeba něco v našem 
životě konečně změnit. A co? To ví každý sám. Stačí se zeptat, ne rozumu, ten pořád něco brebentí, ale srdce a 
břicha. 

Moje práce zahrnuje velký ranec toho, co tělu v uzdravování pomáhá. Jsou to veřejné semináře, kde předávám 
informace od významných lékařů, kteří se zabývají alternativní nebo čínskou medicínou. Dále individuální konzul-
tace zdravotních potíží, kde se snažíme s klientem najít hlavní příčinu a odstranit ji nebo zmírnit pomocí výše 

uvedených metod. Úžasný způsob, jak pomáhat tělu, je pohyb. Mezi moje nejoblíbenější patří cvičení pro posílení 

meridiánů jednotlivých orgánů a Léčebný tanec pro ženy. LT je spojení orientálního tance, jogy, čchi kungu, tibe-
ťanů a twist terapie. 

Pokud půjde vše dobře, tak ještě na podzim rozšířím svou pomoc o awakening masáže, které dokážou pracovat 
s energiemi proudícími naším tělem. Takže doufám, až k vám zase příště přijedu, sejde se nás víc, protože už se 
sebeléčby nebudete bát nic. Mějte krásné jarní dny a na viděnou se těší ... 

...Kateřina Zelinková DiS. 

SEBELÉČBA BEZ CHEMIE aneb NEMOC NENÍ NEPŘÍTEL 

Stejně jako v minulých ročnících věříme v hojnou 
účast a těšíme se na příjemně a zábavně strávené 
odpoledne, které možná zakončíme večerní zábavou.  

Velký význam zastupitelstvo obce přikládá právě probíhajícímu zpracování nového územního plánu obce, který 
nastaví další možnosti rozvoje obce, zejména ve stavební oblasti.  

Pochopitelně budou probíhat opravy a údržby majetku obce, jak vyplývá z běžného provozu. 

František Bartoš 

starosta obce 

Z DĚNÍ SPORTOVNÍHO KLUBU 

STOLNÍ TENIS 

Jak se stalo již tradicí, uspořádali jsme opět, v pořadí 
již třetí ročník, turnaje ve stolním tenise. 

Finálový turnaj prvního kola se uskutečnil 7. ledna 

letošního roku. V tomto turnaji jsme přivítali dalšího 
nového účastníka. Stal se jim Lukáš Pechanec ze Sed-
lišť, který už několik let hraje fotbal za klub z Horního 
Újezda. Lukáš nám všem ukázal, že neumí hrát výbor-
ně jenom fotbal, ale že to umí i s malou pálkou. Celý 

turnaj totiž dokázal vyhrát, když v napínavém finále 
nakonec porazil Honzu Bartoše. Třetí místo obsadil 

Honzův bratr Jirka. 

Závěrečné boje druhého kola se uskutečnily v sobotu 
18. března 2017. I v této soutěži jsme přivítali nové 
soupeře - Kamila Hurycha z Vidlaté Seče, Martina Cha-
dimu z Horního Újezda a další ženu Lucku Lněničkovou 
z Poříčí. 

V našem klání zvítězil Kamil Hurych, na druhém místě 
skončil minulý vítěz Lukáš Pechanec a na pomyslné 
bedně se umístil Petr Mach. 

Z toho, že se nám do turnaje hlásí někdo nový, máme 

samozřejmě velkou radost, jelikož to přináší pro 
všechny větší konkurenci a turnaj se stává zajímavěj-
ším. Nezbývá než si přát, že i v budoucnu se nám při-

hlásí další noví zájemci, kteří budou mít chuť poměřit 
svoje síly s ostatními. 
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NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

I když je již začátek kalendářního roku dávno za námi, ráda bych Vás informovala o řadě novinek, které vstoupily 
v platnost k datu 1. 1. 2017. Jejich realizace začne až začátkem nového školního roku, tedy 1. 9. 2017. 

Nejzásadnější z těchto novinek je bezesporu zavedení povinného předškolního vzdělávání. Děti, které dosáhnou 5
-ti let do konce měsíce září 2017, musí nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání. To znamená, že v MŠ 

musí být povinně 4 hodiny denně (tedy od 8:00 do 12:00 hod). Nepřítomnost se bude omlouvat písemně podob-
ně jako na základní škole – buď lékař či rodič. 

Nově je také stanoven termín zápisu do mateřské školy. Již nebude v dubnu, ale v květnu. 

Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky svého dítěte, budou muset mít k zápisu výsledek vyšetření z po-
radenského zařízení o doporučení odkladu školní docházky. 

Nově se zavádí tzv. spádové školské obvody pro mateřské školy. Zřizovatel stanoví městské obvody, u nás vesni-
ce, které jsou pro danou mateřskou školu spádové. Děti z těchto vesnic budou naší MŠ přednostně přijímány. 

Novinkou je také snižování počtu dětí ve třídách. Za každé dítě mladší tří let věku se počet dětí v MŠ musí snížit 
o 2. My máme tento školní rok zapsáno 6 dětí mladších tří let. K těmto dětem je ve škole zařazena další pracov-
nice – tzv. chůva – na 4 hodiny denně. Tuto chůvu platíme z dotačního programu ,,tzv. šablon“. Z tohoto projek-
tu jsou dále hrazeny náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků či besedy pro rodiče i veřejnost pří-
mo v mateřské škole. Další beseda bude 18. 4. 2017 od 16.00 hodin. Bližší informace budou na nástěnce u ob-
chodu či na internetových stránkách školy. 

Školka je dále začleněna v dotačním programu evropských strukturálních fondů ,,Výzkum, vývoj a vzdělávání“,  
konkrétněji v projektu ,,Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl “. Tento projekt zajišťuje školám 

na území Litomyšlska školního asistenta na 4 hodiny denně, v současnosti za minimální podpory zřizovatelů. 
Naše škola má chůvu i školního asistenta v jedné osobě. Paní Kristýna Holomková z Dolního Újezdu pracuje do-
poledne jako chůva, odpoledne jako školní asistent. 

Mimo tyto novinky škola funguje obvyklým způsobem. Koná se řada pravidelných aktivit. Jmenuji např. lednové 
kino v Litomyšli se staršími dětmi, únorové karnevalové dopoledne, narozeninovou oslavu dětí narozených v led-         

Jako pokaždé tak i nyní musíme poděkovat obci za 
zapůjčení prostor v kulturním domě. Nechceme, aby 
toto vyznělo jako nějaká fráze, ale věřte, že bez 

toho by naše činnost nebyla možná. 

Na konec si dovolím pogratulovat vítězům a všem 
poděkovat za účast.                                                                        

Jiří Pechanec 

TURNAJ DONA BOSCA 

V sobotu 11. března 2017 se v Lubné na Skalce 

uskutečnil již 14. ročník florbalového turnaje Dona 

Bosca, na kterém se představil i tým složený zejména z 
členů Sportovního klubu Poříčí. Pod názvem Players Poří-
čí reprezentovali naši obec tito hráči:  

 brankaři - Jirka Boštík, Lukáš Vojtíšek 

 kapitán týmu - Lukáš Bartoš a ostatní hráči John Fulík, 

Míra Rejman, Jirka Bartoš, Ráďa Dvořák, Láďa Kmošek, 
Honza Kmošek, Kuba Kladiva a Fanda Bartoš. 

Celkem 12 přihlášených týmů bylo rozlosováno do 3 sku-
pin po čtyřech týmech.  Los nám bohužel určil 2 soupeře, 
kteří se pravidelně umisťují na předních příčkách tohoto 
turnaje, a to FBC Oujeee! a Aquafiled, a jednoho nováč-

ka turnaje, který vystupoval pod názvem Borci z Újezda. 
Bohužel ani na jednoho soupeře jsme nestačili, nicméně 
ani v jednom případě se nejednalo o prohry s velkým 

rozdílem. Ve většině případů se stává, že týmy, které 
jsou v naší skupině, následně bojují o přední místa a 
nutno podotknout, že ani letos tomu nebylo jinak.  Tým 
FBC Oujeee! a Aquafield sehráli souboj o bronz, přičemž 

úspěšnější byl Aquafield. 

Děkuji hráčům za reprezentaci naší obce a Sportovního 
klubu Poříčí a doufám, že nám letošní hořkost porážky 
nezkazí chuť a odhodlání se příští rok na turnaj opět vy-
dat. Vždyť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se dát o 
sobě vědět.  

Adéla Bartošová 
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TENISOVÝ TURNAJ 

Sportovní přátelé, prosím, věnujte pozornost těmto 

řádkům. 

Letošní jubilejní 10. tenisový turnaj ve dvouhrách, po-
řádaný obcí Poříčí u Litomyšle, je pravděpodobně po-

slední turnaj v této podobě. Proto bych Vás rád pozval 
k účasti v turnaji, který bude okořeněný letos o hod-
notné ceny a pevně věřím, že i účast bude velmi hojná.  
Sportu zdar a tenisu obzvlášť. 

Petr Faltys 

- nu, únoru a březnu, preventivní vyšetření očí dětí, divadýlko v MŠ či zahájení plaveckého výcviku starších dětí. 

Už teď se moc těšíme na jarní měsíce, kdy nás čekají další zajímavé akce – návštěva první třídy, jarní tvořivá 
dílnička s rodiči, čarodějnice…. a hlavně, budeme moci trávit více času na sluníčku - na školní zahradě!!!      

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 

Mateřská škola Desná, okres Svitavy, oznamuje rodičům, že zápis dětí pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 
15. května 2017. Přihlášky začneme vydávat od 12. dubna 2017. Vyplněnou jí vraťte zpět nejpozději do 

15. května 2017. Pro tento školní rok je v MŠ 9 volných míst (takový počet dětí odchází do základní školy). Cel-
ková kapacita školy je v současné době 35 dětí. 
Mateřskou školu můžete se svým dítkem navštívit dne 5. května 2017 od 8.00 do 10.00 hodin, kdy se koná Den 
otevřených dveří. 

Těšíme se na Vás!!! 
                                                                                  Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy 

ZD DOLNÍ ÚJEZD NA PRAHU r. 2017 

Tradičně v prvních březnových dnech se v naší obci 

schází členové družstva na výroční členské schůzi. 
Hodnotí uplynulý rok, schvalují hospodářské výsledky, 
ale také jednou za 4 roky volí nové družstevní orgány 

tj. představenstvo a kontrolní komisi.  Členská schůze 
byla příležitostí k posouzení uplynulého volebního ob-
dobí, ale i připomenutí 25 let od transformace druž-
stva, která vyřešila vlastnické vztahy členů k družstvu.  

Uplynulé čtyřleté období bylo mimořádně úspěšné. 
Došlo k dalšímu zvýšení výnosů plodin např. u obilovin 
na 7 t/ha, řepky na 4 t/ha, máku přes 1 t/ha. Dojivost 

krav se u stáda 2 200 ks krav zvýšila na 10 512 litrů, 
to už je úroveň předních evropských chovů. Zisk druž-

stva je převážně investován do modernizace strojové-
ho parku, stavebních investic (vybudování nového kra-
vína ve Vidlaté Seči pro 600 ks krav, silážní žlaby, 
vodní vrty na rozhodujících střediscích) i do nákupu 

půdy. Rostou odměny zaměstnanců, nájemné z půdy, 
členové se podílí na zisku družstva.    

V období od transformace se podařilo vyrovnat veške-
ré závazky vůči oprávněným osobám v hodnotě 250 
mil. Kč. Družstvo využilo všech možností k rozšíření 
výrobní základny s cílem získat další půdu případně 
majetek. Účast v privatizaci Státního statku ve Svita-

vách umožnila získat hospodářství  Čistá, část půdního 

fondu v Janově a provoz Kamenné Horky. Dále jsme 
rozšířili naše hospodaření o Zemědělské družstvo Pří-
luka a ZDCHP Litomyšl. Dnes družstvo obhospodařuje 
více jak 8 500 ha půdy, je to o více jak 2 200 ha než 
v roce 1989. 

V rámci obnovy strojových investic se pořizují výkonné 

traktory, které umožňují využívat širší záběry strojů, 
tím se snižuje počet přejezdů po poli. Přibývá strojů 
s automatickým naváděním zejména postřikovačů, 
rozmetadel, traktorů. Umožňuje to přesnější dávková-
ní hnojiv, prostředků ochrany rostlin a tím jsme šetr-
nější k životnímu prostředí. 

V posledních 10 letech se realizoval energetický pro-
gram, který vedle rostlinné výroby a chovu skotu tvoří 
3. pilíř družstva. Zahrnuje 3 bioplynové stanice, které 
vyrábí cca 20 mil. kWh ročně, ale především zhodno-
cují objemná krmiva (senáže, siláže), zejména ne-  

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD 

Základní škola Dolní Újezd zve děti a jejich rodiče na zápis do prvních tříd. Letošní zápis nás zavede do přírody 
mezi stébla trávy, do říše květin a království broučků a jiných hmyzáčků. 

Přijďte k nám do školy v úterý 11. dubna od 12:30 do 16:00 hod. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 
31. 8. 2011 a dříve.  

Více informací na webu základní školy  www.zsdu.cz. 

http://www.zsdu.cz
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Poříčský zpravodaj - periodický tisk územně samosprávného celku. Vydává Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570 

01 Litomyšl, IČO:00579611, tel. 461 638 231, e-mail: starosta@obecporici.cz. Vychází 4x ročně, v nákladu 200 ks. Datum vy-

dání tohoto čísla: 23. 3. 2017. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Rada zpravodaje: František 

Bartoš, Pavel Boštík, Petr Faltys, Marie Rosypalová, Adéla Bartošová. Bezplatné.  

Blahopřejeme: 

65 let  Marie Stráníková Zrnětín 23 

70 let  Marie Klusoňová Poříčí 78 

  Jiří Brábník  Poříčí 39 

75 let  Alena Bartošová Zrnětín 14 

79 let  Josef Švihel  Poříčí 75 

81 let  Růžena Bartošová Zrnětín 15 

89 let  Marie Vejrychová Poříčí 20 

96 let  Jaroslav Dvořák Zrnětín 21
  

    

 
Narození: 

Elena Bartošová   Zrnětín 45 

KRONIKA 

-vhodných pro živočišnou výrobu (skrývky silážních 
jam). Vedlejší produkt bioplynových stanic tzv. di-
gestát částečně nahrazuje umělá dusíkatá hnojiva.  

Bioplynové stanice řeší i hnojnou koncovku stájí dojnic, 

využívají kejdu, která se příznivě projevuje v tvorbě 
bioplynu. Bioplynové stanice k rostlinné a živočišné 
výrobě patří. 

Dobré hospodaření je a vždy bude závislé na sepětí 
rostlinné a živočišné výroby. Chov skotu má rozhodují-
cí vliv na zvyšování úrodnosti půdy, a to má větší vý-
znam než např. efekt z výroby mléka. Umožňuje pěs-

tování plodin, které jsou zlepšujícími plodinami 
v osevním postupu, vrací do půdy organická hnojiva 
tolik potřebná pro tvorbu humusu a tím i k zvyšování 
půdní úrodnosti.  

V poslední době sílí tlak na nákup půdy. Radíme vlast-
níkům, ať si váží půdy a neprodávají. Pokud někdo po-

třebuje půdu prodat, nabídněte ji našemu družstvu, 
které zde hospodaří a nedávejte šanci spekulantům. 
Platíme ihned a na solidní ceně se určitě domluvíme. 

Na stránkách obecních novin dostáváme každý rok pří-
ležitost seznámit veřejnost s naší činností, abychom 
občany informovali o problematice zemědělského hos-
podaření a tím přispěli k lepšímu vzájemnému pocho-

pení.  

Přejeme všem občanům hodně zdraví a příjemné pro-

žití svátků jara. 

Ing. Václav Klejch 
předseda představenstva     

ZIMA V TJ HORNÍ ÚJEZD 

Zatímco pro mnohé je zimní období časem odpočinku, 
naše tělovýchovná jednota i přes zimní měsíce nezahá-
lela. 

Vánoční období bylo ve znamení dvou tradičních akcí. V 

neděli 25. prosince 2016 se kulturní dům zaplnil ná-
vštěvníky tradiční Štěpánské zábavy. Hrál Modrý Mau-
ricius, panovala dobrá nálada, večírek se vydařil. Dru-
hou akcí byl stále prestižnější turnaj ve stolním tenise. 
Poprvé v historii ho letos vyhrála žena – Petra Jasan-
ská z Němčic. 

V lednu se členové TJ sešli při valné hromadě. Jejím 

vrcholem byla volba nového výkonného výboru. Staro-
novým předsedou se stal Zdeněk Beneš st. 

Jako každý rok, tak i letos, jsme uspořádali ve spolu-
práci s kulturní komisí obce Horní Újezd dětský karne-
val. A i tato akce se povedla. Plný kulturní dům toho 

byl důkazem. 

V lednu začala zimní příprava všech našich družstev.  
Mladší přípravka trénovala úterý - čtvrtek v tělocvičně 
na Krásňovsi. V úvodních týdnech ji trápila malá do-
cházka, což se následně zlepšilo. První turnaj v roce 
2017 absolvovala mladší přípravka v sobotu 25. 2. 
2017 v tělocvičně ZŠ Dolní Újezd. První mistrovský 
turnaj nás čeká o víkendu 15. - 16. 4. 2017 ve Svita-

vách. 

Pondělní a středeční odpoledne byla v tělocvičně na 
Krásňovsi vyhrazena pro starší přípravku. U trenérů  

panuje s účastí hráčů spokojenost.  

Přípravu si tým zpestřil bruslením v Poříčí. V neděli 
5. 2. 2017 se starší přípravka zúčastnila halového tur-

naje v dolnoújezdské tělocvičně. První mistrovský tur-

naj se uskuteční o víkendu 15. - 16. 4. v Litomyšli.  

Dolnoújezdskou tělocvičnu mělo jako svoji základnu 
dorostenecké souklubí Dolní Újezd/Horní Újezd. Tré-
ninky probíhaly střídavě v hale i venku třikrát týdně – 
v úterý, středu a v pátek. Teď se už dorostenci přesu-
nuli ven. V prvním přátelském utkání prohráli vysoko 
na litomyšlské umělce se souklubím Litomyšl/

Cerekvice. Dorost zahajuje jarní část soutěže 19. 3. 
2017 v Moravské Třebové. 

Muži v zimním přípravném období trénovali třikrát týd-

ně. Tréninky byly zaměřeny především na nabírání 
fyzické kondice. Novým trenérem se stal jednačtyřice-
tiletý Radek Svoboda z Pomezí. Mužstvo posílil Jiří 

Doubrava, který má zkušenosti z vyšších soutěží. Nao-
pak velkou nepříjemností je zranění brankaře Pavla 
Škeříka, kterého na jaře na hřišti určitě neuvidíme. Na 
post brankařské jedničky u mužů tak byl přeřazen Voj-
těch Havlík z dorostu. Muži zatím sehráli tři přátelská 
utkání na umělkách ve Svitavách a v Litomyšli, a to 
proti velice kvalitním soupeřům (Svitavy U19, Proseč, 

Svitavy „B“). Všechny tři zápasy skončily naší poráž-
kou. Muži zahajují jarní část I.B třídy 25. 3. 2017 
v Libchavách.  

Na jaře nás jako obvykle čeká velká porce fotbalu. 
Kromě toho uspořádáme v KD Horní Újezd další dvě 
kulturní akce. V sobotu 22. 4. 2017 se na pódiu znovu 
objeví legendární kapela Habal. O měsíc později, 20. 5 

2017., budeme pomáhat současné nejslavnější místní 
punkové kapele Upside Down při křtu nového CD. 

Veškeré dění v TJ Horní Újezd můžete sledovat na na-
šich internetových stránkách www.tjhorniujezd.cz a 
sociálních sítích. Náš profil tjhorniujezd najdete na 
facebooku, instagramu, twitteru a youtube. 

Mgr. Zdeněk Beneš  


