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POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

Do nadpisu jsem dala přísloví své babičky, kterou jsem měla 
moc ráda. A čas běží jako splašený a už i já, malá holka, co 
jsem u ní mohla skákat ze stolu do peřin, jsem také babička. A 
jak začínám být stará, také se hlavně raduji z jara. A proč? 

Jako malá si pamatuji, jak jsme se těšili z toho, že se nebudeme 
muset moc oblékat, budeme se moci válet pod kopcem, při ces-
tě do školy se trošku bát mloků a tma nás večer nezažene tak 
brzy domů. 

A teď se prostě raduji z toho, že končí zima a jaro je tu. Mám 

ráda etapy života, kdy něco končí, protože pak také může něco 
nového začít. Všichni jsme přirozeně rádi, když máme za sebou 

těžké chvíle a těšíme se zase na „normální všední dny“. A když 
končí krásné období našeho života, nabíráme z toho zase sílu na 
ty „horší časy.“ 

Těší mě, že jako čerstvá důchodkyně budu mít více času na 
vnoučata a s nimi prožívat ty obyčejné radosti. Pozorovat blížící 
se jaro a užívat si prostě toho být „venku“. 

Zdá se mi, že právě děti jsou takovými symboly jara – jejich 
zvídavost a neposednost ukazuje sílu života. Schopnost radovat 
se z maličkostí si sebou ve vzpomínkách ponesou celý život. 

Když pozoruji, s jakým nadšením se stěhují o patro níž „na 
prázdniny k babičce“, najednou i já si vybavuji ten slastný pocit 
kolem žaludku, tu radost a očekávání, když jsem se k babičce 
stěhovala já jako malá holka. 

A z toho se skládá mozaika života – z obyčejných radostí i sta-
rostí. To je pro mě jaro a Velikonoce – něco končí a něco začíná. 

Přeji tady nám všem, aby letošní jaro a Velikonoce oživily radost v každém z nás.  

Marie Rosypalová 

Na Tři krále mrzne stále. Tak tato pranostika se naštěstí nevyplnila, v sobotu 6. ledna 2018 v Dolním Újezdu a 
okolních vesnicích proběhla Tříkrálová sbírka a provázelo nás sluníčko. 

Celkem bylo vybráno 260.142,- Kč, je to tedy o 17.312,- Kč víc než v loňském roce.  

V obci Poříčí u Litomyšle bylo vybráno celkem 31 130 Kč, z toho v Poříčí 19 470 Kč, v Zrnětíně 6 610 Kč a 

v Mladočově 5 050 Kč. 

V dalších okolních obcích byly vybrány tyto částky: 

Budislav   21 450 Kč Desná    26 086 Kč 

Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) 94 227 Kč Horní Újezd   33 727 Kč 

Osík    37 416 Kč Vidlatá Seč  16 106 Kč 

 
Chceme touto cestou moc poděkovat všem vedoucím skupinek, rodičům i dětem, že nám pomohli sbírku usku-

tečnit a v nemalé míře děkujeme těm, co naše koledníky přijali a obdarovali. 

Dále chceme poděkovat duchovním správcům našich farností a starostům obcí za jejich ochotu a vstřícnost 
ohledně organizace sbírky.  

Farní charita Dolní Újezd 

KAŽDÁ BABIČKA JE STARÁ, ZARADUJE SE Z JARA 
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Začnu s otřepanou frází, 

která neurazí a nic nezkazí. 
 

Rok s rokem se opět sešel 

a čas obecního plesu opět přišel. 
Pro letošek už 14tý byl, 

start jako vždy ve 20 hodin. 
 

Do sálu nahrnulo se 240 lidí, 
všichni žízniví, hladoví a diví! 

Však přes 300 porcí jídel spořádali, 

k tomu 80 polévek navrch dali. 
 

Prvně nám holky ze Scarlett zatančily, 
a naše boky pěkně naladily. 
Protože se hodně snažily, 

velký potlesk za svá vystoupení sklidily. 

 
Ledwinovo menu bylo na 1ničku, 

my už dobře víme, že to má v malíčku. 
Výčep i studánka v plném provozu, 

tančící parket, spoustu lomozu. 
 

Připravena byla bohatá tombola, 

to jest veliká plesu ozdoba. 

Celkem 176 malých a 22 velkých cen, 
Kolo, vysavač či kýta – to byl sen! 

 
Půlnoční překvapení opět nechybělo, 
na píseň Babeta od Jirky Suchého. 
Katka do kupy dala skvělou bandu, 

13 lidiček, co nezkazí žádnou srandu. 
 

Za choroškou stála Chadimová Alenka, 
k zelené stuze – super myšlenka! 

Jednou týdně se na zkouškách scházeli, 
s peprmintkou na nápady přicházeli 

a skvělé představení nám tak předvedli. 

 
Mladí, staří, všichni se bavili, 

skvělou atmosféru si naplno užili. 
Skupina Rytmik nám pěkně hrála, 

hudebních stylů a žánrů velká škála. 
 

Až do ranních hodin rušno bylo, 
kde komu se do paměti vrylo, 

že poveselil se se svými přáteli, 
a že to zase pěkně rozjeli. 

 
Všechno to nesmírné úsilí stojí, 

proto všem patří veliké poděkování. 

Na příští rok 2. března nic si neplánuj 
a na 15tý obecní ples rychle upaluj! 

 
Adéla Bartošová 

OBECNÍ PLES VE VERŠÍCH A ČÍSLECH 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

13. 12. 2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemeni cesty přes pozemek p.č. 818, k.ú. Poříčí u 

Litomyšle, pro Josefa Wildera, bytem Osík 289, 

 rozpočtovou změnu č. 4/2017, 

 rozpočtové provizorium na r. 2018, 

 jmenování inventarizační komise ve složení Jiří Rosy-

pal, Ing. arch. Radim Bárta, Jiří Bartoš a František 

Bartoš, 

 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním po-

platku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů, 

 cenu za vodné ve výši 29,13,- Kč/m3 a cenu za stoč-

né ve výši 32,60,- Kč/m3. K oběma cenám bude při-

počtena DPH v aktuální platné výši, 

 převod bezdrátových rozhlasů z majetku Svazku ob-

cí Mikroregion Litomyšlsko – Desinka do majetku 

Obce Poříčí u Litomyšle a schvaluje protokol o tomto 

převodu, 

 podání žádosti o dotaci na pořízení nového územního 

plánu obce, konkrétně na dokumentaci pro veřejné 

projednání a čistopis. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 průběh prací akce Odkanalizování obce Poříčí u Lito-

myšle a místní části Zrnětín, 

ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ 

 žádost o řešení havarijního stavu komunikace p.č. 

1122, k.ú. Horní Újezd a pověřuje starostu obce 

k postoupení této žádosti majiteli komunikace, kterou 

je Obec Horní Újezd, 

 protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti (č. 

j. MV – 116257 – 4/ODK – 2017), provedené u obce 

Poříčí u Litomyšle na základě ustanovení § 129, záko-

na č. 128/2000 Sb., o obcích, a nenavrhuje žádná 

další nápravná opatření, jelikož zjištěné nedostatky, 

se kterými bylo zastupitelstvo seznámeno, byly již 

napraveny, 

 nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastu-

pitelstev ÚSC.  

Zápis do prvních tříd v ZŠ Dolní Újezd 

Milé děti, zveme Vás a Vaše rodiče na zápis do prvních 
tříd na školní rok 2018/2019. 

V letošním zápise potkáte nejrůznější dopravní značení i 

dopravní prostředky, ať už na silnici, železnici, vodě, ve 
vzduchu i pod vodou.  

Přijďte k nám do školy s maminkou nebo tatínkem 
v úterý 10. dubna 2018 od 12:30 do 16:00 hod. 

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 
2012 a dříve.  

Zápis proběhne formou hry. Děti budou sbírat razítka 

při plnění různých zábavných úkolů, kde prokáží své 

znalosti, dovednosti, návyky a svoji způsobilost 
k nástupu do 1. třídy. 

Požadavky k zápisu do 1. třídy jsou dostupné na obec-
ním úřadě v Poříčí.  
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Z pohádky do pohádky – to bylo téma letošního dětského karnevalu, který se uskutečnil v sobotu 17. února 2018 
v kulturním domě v Poříčí. Jak již název napovídá, jednalo se o pohádkový karneval a tak jste tady mohli potkat 
velké a i malé večerníčky, princezny, víly, vodníky, berušky a další pohádkové bytosti. Program si pro děti připra-
vily maminky z mamaklubu, které si na pomoc přizvaly ještě Macha a Šebestovou. Společnými silami vytvořily 

pro děti nejrůznější soutěže, např. hledání kouzelného sluchátka, věšení prádla (aby mohly pomáhat mamin-
kám), puzzle s večerníčkem, trefování kuželek balonky a další. Nechyběla ani oblíbená židličkovaná. O hudební 
doprovod se postaralo dýdžejské duo kuchtíků, za které moc děkujeme. 

Poděkování patří rovněž všem, kteří se podíleli na organizaci karnevalu, postarali se o jeho program a v nepo-
slední řadě díky všem dobrovolníkům u výčepu, v kuchyni a každému, kdo přiložil ruku k dílu. 

Adéla Bartošová 

POHÁDKOVÝ KARNEVAL 

Jistě všichni víte, že probíhá výstavba II. etapy odkanalizová-
ní naší obce, která se týká Zrnětína, části Poříčí a navýšení 
kapacity ČOV. Práce zatím probíhají dle harmonogramu, mo-
mentálně zbývá položit hlavní řad „na Zavsi“. A v této souvis-

losti se na vás ještě jednou obracím s prosbou o pochopení a 
trpělivost, jelikož omezení průchodu a průjezdu je v této lo-
kalitě značné. 

Současně také dochází k výměně vodovodního řadu a to tam, 

kde je trasa shodná s trasou kanalizace. Pokud nenastanou 
žádné velké komplikace, měly by veškeré práce být ukončeny 
do konce května letošního roku, a to včetně terénních úprav, 

na které také mnozí čekáte a které není možné provádět ny-
ní, zejména kvůli klimatickým podmínkám a průběhu vlastní 
stavby. Předpokládáme, že po kolaudaci, která by mohla pro-
běhnout v červnu, by bylo možné v druhé polovině roku pro-
pojit vaše nemovitosti se šachtami, které máte umístěné na 
vašich pozemcích. Toto je však již záležitostí každého majite-

le objektu, včetně financování, to znamená, že každý si zajis-
tí výkopové práce a položení kanalizačního potrubí sám. Pod-
mínky vlastního připojení vám budou průběžně sdělovány. 

Pokud byste v této věci potřebovali poradit, eventuelně spo-
čítat orientačně náklady na připojení objektu, můžete kon-
taktovat místostarostu obce p. Pavla Boštíka (tel. 
775 337 400). 

František Bartoš  

KANALIZACE ENTENTE FLORALE EUROPE 2018 

Tak s tímto názvem se v průběhu letošního roku 
budeme setkávat častěji. Jedná se o mezinárod-
ní soutěž s cílem podpořit zelenější a příjemnější 
prostředí v evropských městech a vesnicích. 

Naše obec se bude této soutěže účastnit na zá-
kladě ocenění nositel Zelené stuhy ČR 2017. A 
konkurenci budeme mít v obcích z Německa, 
Rakouska, Slovinska, Maďarka, Belgie, Itálie a 

Irska. 

Momentálně jsou přípravné práce v plném prou-
du, je třeba zajistit dopravu, ubytování a pro-

gram pro hodnotící komisi, která nás navštíví 
17. července 2018. 

Průběžně jsou zpracovávány dokumenty nutné 
k vlastní účasti v soutěži včetně tzv. portfolia, 
které se jeví jako nejdůležitější pro hodnocení 
naší obce. 

V této souvislosti se, vážení spoluobčané, obra-
cím na vás s žádostí o pomoc, aniž bych v tuto 
chvíli dokázal přesně definovat, o jaký rozsah se 

bude jednat. 

Toto se bude průběžně upřesňovat, ale každo-
pádně již touto cestou předem děkuji. 

František Bartoš 
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VEČERNÍ LEDOVÝ PĚTIBOJ 

I když letos vše nasvědčovalo tomu, že nebude možné bruslit na víceúčelovém hřišti v Poříčí, paní zima nakonec 

ukázala svou pravou tvář a umožnila připravit ledovou plochu. V pátek 2. 3. 2018 se tak v podvečer sešlo na ledě 
20 odvážných dětí, které soutěžily v pěti různých disciplínách a není vůbec důležité, kdo nakonec zvítězil, protože 
z mého pohledu jsou vítězové všichni. Nicméně shrňme si průběh tohoto bezva večera, který snad všechny zú-

častněné děti potěšil. 

Soutěžilo se jak v mladší, tak ve starší kategorii. První disciplínou byl slalom, ve kterém šlo pochopitelně o čas. 
Následovala střelba na bránu, kdy nejlepší byl ten, kdo nastřílel nejvíce gólů do branky, která se s každým kolem 
vzdalovala. Třetí disciplína s názvem „vajíčko“ spočívala v jízdě s vajíčkem na lžíci a následném rychlém dojezdu 
do cíle. Děti byly moc šikovné, nikomu vajíčko ze lžíce nespadlo, takže si všichni navíc připsali 10 bodů. Předpo-
sledním úkolem bylo podjíždějí pod překážkou, která se s každým kolem posouvala níž a níž. Nejlepší byl ten, 
kdo podjel nejvícekrát bez toho, aby se dotkl rukou ledu, spadl nebo překážku shodil. Poslední disciplínou byl 

curling, kdy děti musely „curlingový kámen“ co nejvíc přiblížit nakreslené hranici. 

K vidění byly pěkné až úctyhodné výkony, za které všechny děti moc a moc chválíme. Ale protože z každé soutě-
že musí vzejít vítězové, tady jsou: 

Mladší kategorie:  Starší kategorie 

1. Šimon Flídr   1. Veronika Lněničková 

2. Filip Flídr   2. Michaela Kladivová 

3. Matyáš Kárský  3. Eliška Pechancová 

Výhercům gratulujeme a všem děkujeme za účast.  

Velké poděkování patří každému, kdo pomáhal s přípravou ledové plochy, protože letos to bylo hodně náročné a 
hlavně to bylo o trpělivosti a víře, že se nakonec pár dní bruslit bude, což se také nakonec potvrdilo. 

Adéla Bartošová 

LYŽOVAČKA 

Nemusím zmiňovat, že jednou z tradičních akcí, které naše obec pořádá, je zájezd do lyžařského skicentra Dešt-
né v Orlických horách, kam rovněž tradičně jezdíme vždy ve čtvrtek o jarních prázdninách. Ani letos jsme tuto 

tradici nepřerušili, takže ve čtvrtek 15. března jsme opět vyrazili na lyžovačku, protentokrát s troškou obav a 
pochybností nad tím, jaké počasí nás čeká a v jakém stavu bude sjezdovka vzhledem k datu v kalendáři. 

Jak mile jsme byli překvapeni, když jsme dorazili na místo a čekala na nás dobře upravená sjezdovka a vylézající 
sluníčko z mraků, které se v průběhu dne zcela rozplynuly a nastalo tak vytoužené azuro. K dobrému požitku 
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Jak již bylo zmíněno v posledním zpravodaji, informujeme o teniso-
vém turnaji pro rok 2018. Předesílal jsem, že v nejlepším by se mě-
lo přestat a taky tak učiníme. Nicméně nebude to trvalé ukončení 
tenisového turnaje, ale pro rok 2018 nebude turnaj vypsán. Teniso-

vý turnaj opět uspořádáme v roce 2019 a třeba i ve zcela jiné podo-
bě, nemuselo by se jednat o dlouhodobý turnaj, nebo turnaj singlis-
tů, ale to si necháme projít hlavou. 

Za zmínku, pro tuto chvíli, stojí rekapitulace odehraných ročníků. 
Turnaj se poprvé uspořádal v roce 2008, v podstatě hned po vysta-
vění víceúčelového hřiště v roce 2007. V tu dobu byl poměrně znač-
ný "tenisový boom" v naší obci a zájem hrát tento krásný sport byl 

velký. Nakupovaly se tenisové rakety, učili jsme se základní údery, 
někteří z nás již tenis hráli na školách, vojně, atd. Tudíž myšlenka 
tenisového turnaje byla perfektní a tak se začal psát příběh tenisu v 
Poříčí. První ročník, ten byl složen převážně z místních hráčů, kteří 
měli zápal a chuť se učit tenisu. Ale jak roky plynuly, stále více se 
na tenisový turnaj přihlašovali hráči z okolních vesnic - Budislav, 

Desná, Dolní Újezd, Nová Ves u Jarošova, Vidlatá Seč, Jarošov, Se-
branice, Osík, Polička, Široký Důl, atd. Tato skutečnost byla samo-

zřejmě taky příjemná, že z tolika okolních míst si chlapi přijeli za-
hrát tenis do Poříčí, ale poněkud nám ochaboval zájem z místních, 
což je samozřejmě velká škoda. Nicméně každý rok bylo v turnaji 
min. 8 borců z Poříčí.  

Turnaj se nám nakonec vyšplhal na krásných DESET ročníků, každý 

ročník byl něčím zajímavý, specifický, ale vždy našel vítěze a to pole 
poražených za ním bylo vždy spokojeno s tím, že jsme si mohli za-
hrát několik zápasů v roce. V historii turnaje se zúčastnilo přes 45 
hráčů, odehrály se stovky zápasů, to znamená stovky hodin strá-
vené na kurtu, polámalo se pár tenisových raket a občas byly zápa-
sy nervózní, ale to vše patří k tomuto bílému sportu. Je také ale 
nutné dodat, že vždy se hrálo v duchu fair play. K nejúspěšnějším 

tenistům můžeme zařadit Pavla Boštíka ml. z Poříčí a Tomáše Ho-
lomka z Nové Vsi u Jarošova, oba shodně vyhráli turnaj třikrát. His-
torii tenisových výsledků můžete najít na internetových stránkách 
obce. 

Na závěr bych chtěl podotknout, že pokud nějaká akce pořádaná a 
uskutečněná ve volném čase každého z nás vydrží 10 let, tak je to 

super úspěch a poděkování patří všem účastníkům a zainteresova-
ným v této akci. Bohužel času je stále méně a tak jsme se rozhodli, 
že ročník jedenáctý prozatím nebude a počkáme na rok 2019. 

Ještě jednou díky za přízeň a někdy příště na tenisovém kurtu na 
viděnou. 

Petr Faltys 

TENISOVÝ TURNAJ V POŘÍČÍ 

z lyžování přispělo nejen perfektní počasí, ale také žádné fronty, dobré občerstvení, fajn kolektiv a dobrá atmo-
sféra. Myslím, že všichni, kdo se navzdory pochybnostem o počasí, rozhodli vyrazit, určitě nezaháleli a věřím, že 
jsme si všichni podle svého tento den užili. 

Adéla Bartošová 

POZOR, SOUTĚŽ !!! 

Chtěl bych touto cestou informovat všech-
ny děti školního věku o vyhlášení soutěže 
v oblasti přírodovědy, životního prostředí 
a ekologie. 

Soutěžící budou rozděleny do kategorie 1. 
– 5. ročník a 6. – 9. ročník. V tomto a 
následujících dvou číslech zpravodaje bu-

dou zveřejňovány otázky. Otázky pro 1. 
kolo soutěže najdete na poslední straně 
tohoto zpravodaje. 

Slavností vyhlášení soutěže se uskuteční 

v závěru roku na tradičním předvánočním 
posezení. 

A opravdu se můžete těšit na velice zají-
mavé a hodnotné ceny. Tak neváhejte a 
hurá do soutěže! 

František Bartoš 

ODPADY 

I v letošním roce bude v naší obci prove-
den svoz nebezpečného a velkoobjemové-
ho dopadu. 

Jarní termín je stanoven na 26. dubna a 

podzimní na 18. října. 

Harmonogram svozu je následující: 

16:00 – kulturní dům Poříčí 

16:30 – kaplička Poříčí 

16:45 – Poříčský kopec 

17:00 – Mladočov u kostela 

17:15 – Mladočov u louže 

17:30 – Zrnětín u hřiště 

17:45 – Zrnětín u kapličky 

18:00 – Poříčí Obora 

Od každého občana bude odpad odebrán 
osobně zaměstnancem svozové firmy. 

František Bartoš 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Je vskutku příjemné, že ani ne po roce jsme mohli v kulturní domě v Poříčí opět přivítat další nové občánky naší 
obce. Neméně radostnou skutečností je, že jsme slavnostně do života naší malé obce přijali celkem 10 dětí -  7 
chlapců a 3 dívky. Od chvíle, kdy se naše obec znovuosamostatnila, je to zatím rekordně nejvíc. 

Jsme rádi, že na neděli 18. března 2018 všichni rodičové se svými ratolestmi a v doprovodu dalších rodinných 

příslušníků přijali naše pozvání a měli tu výjimečnou a jedinečnou možnost prožít tento významný životní oka-
mžik, kterým tato událost bezpochyby je. 

S velkým potěšením byli do života obce přivítáni: Martin Mach, Jan Krejčí, Kamil Kárský, Nikola Kovářová, Štěpán 
Bartoš, Hynek Kopecký, Tomáš Chadima, Jana Seifertová, Jakub Rosypal a Natálie Pechancová.  

Tento okamžik byl zaznamenán v  pamětní knize slavnostní zápisem a  fotkou rodičů s miminkem v kolébce. 

Poděkování patří kulturní komisi, panu starostovi a Péťovi Boštíkovi, Emmě Doležalové, Filipovi Flídrovi a Anetě 
Smejkalové za jejich vystoupení, kterými obohatili toto pěkné odpoledne. 

Adéla Bartošová 
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Martin Mach Jan Krejčí 

Kamil Kárský Nikola Kovářová 
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 

V sobotu 6. ledna letošního roku se v salonku kulturního domu uskutečnilo první finálové kolo čtvrtého ročníku 
turnaje ve stolním tenise. Do dlouhodobé části turnaje se nám přihlásilo 13 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou 
skupin. V rámci finálového kola se první čtyři hráči z každé skupiny utkali o celkové vítězství. Z tohoto klání vyšel 

jako vítěz Martin Chadima. Na druhém místě skončil Lukáš Pechanec a třetí místo obsadil Míra Mlejnek. Ostatní 
hráči si zahráli ve skupině o 9. - 13. místo. Tuto skupinu ovládla po kvalitních výkonech Žaneta Šmejdová. 

Sportovní klub touto cestou děkuje všem, kteří se zúčastnili tohoto turnaje a poděkování rovněž patří i těm, kteří 
umožnili nebo se podíleli na organizaci turnaje. 

Zvláštní poděkování patří paní Aničce Faltysové a Adéle Bartošové, které se výborně postaraly o naše chuťové 
buňky. 

Jirka Pechanec 

Štěpán Bartoš Hynek Kopecký 

Jana Seifertová Tomáš Chadima 

Jakub Rosypal Natálie Pechancová 

SPORTOVNÍ KLUB POŘÍČÍ 
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MIX PRO ŽENY 

Od konce ledna letošního roku se v kulturním domě v Poříčí každé úterý od 18:30 hod konají cvičební lekce urče-
né pro všechny věkové kategorie, sportovce i nesportovce, hubené ženy i s pár kilogramy navíc, dříve narozené 
či sportující začátečnice pod vedením zkušené, sympatické a usměvavé lektorky Lucky Jandíkové. Protože se cvi-

čební lekce střídají a necvičí se stále jedno a to samé, každý si určitě přijde na své. 

Lekce aerobik a posilování začíná lehkým zahřátím s protažením, následuje hlavní aerobní část s choreografií, 

pokračujeme posílením zejména problémových partií a lekci zakončíme závěrečným protažením. 

Bodystyling pomáhá rovnoměrně formovat a zpevňovat postavu a pomáhá ke zlepšení fyzické kondice. Lekce se 
soustřeďuje na formování svalů celého těla. Začínáme opět lehčím zahřátím a protažením, které připraví na ná-
sledující posilování. Po samotném posilování se opět protáhneme. 

Kruhový (funkční) trénink je intenzivní forma cvičení, kdy se během jednoho okruhu procvičuje horní i dolní část 

těla s pomocí cvičebních pomůcek i bez. Během cvičení se střídáme na jednotlivých stanovištích, kde se opakují 
různé cviky zpravidla třikrát po sobě. Před samotným tréninkem se nejdříve zahřejeme a rozcvičíme. Cílem lekce 
je procvičit celé tělo a zároveň udržet tepovou frekvenci tak, aby tělo začalo spalovat ne jen cukry, ale i tuky. 
Trénink zlepšuje fyzickou kondici, zvyšuje vytrvalost, pomáhá snižovat hmotnost a formovat postavu a zlepšuje 
funkci kardiovaskulárního systému.  

Je to velmi jednoduché – jednou týdně si pro sebe najděte hodinku času, přestaňte váhat a přijďte mezi nás! Ví-

ce informací o přihlášení na lekce obdržíte u Adély Bartošové (tel. 736 789 298, e-mail: bartoso-
va.adela@seznam.cz).  

Adéla Bartošová 

TURNAJ DONA BOSKA 

V sobotu 17. března 2018 se v Lubné na 
Skalce uskutečnil 15. ročník florbalového tur-

naje Dona Boska. Mezi velkou konkurenci se 

vydal i náš tým s názvem Players Poříčí ve 
složení Láďa Kmošek, Lukáš Vojtíšek, Jiří Bar-
toš, František Vostřel ml., Jakub Kladiva, 
Eman Hanyk st., Fanda Bartoš, Jan Fulík, Ra-
dek Dvořák a Jan Rohan. Kluci si vedli velmi 
slušně. Po jedné výhře s FBC Orel Boskovice 
(2:1), jedné prohře s RH Náchod (0:6) a jed-

né remíze s Borci z Újezda (1:1) v základní 
skupině se probojovali do čtvrtfinále, kde 
však týmu Psojedy podlehli 2:6. Umístili se 
tedy na 5. – 8. místě z 16ti přihlášených 

týmů, což je velmi pěkný výsledek. 

Klukům patří velké poděkování za reprezenta-

ci a přeji mnoho úspěchů i v dalším roce. 

Adéla Bartošová 

POZVÁNKY 

Srdečně zveme občany na akce v následujících měsících. 

 26. května – DEN MATEK – pro letošní rok zvolila kulturní komise výlet na Kunětickou horu s divadelním 

představením Kráska a zvíře. Zájemkyně se mohou nahlásit u paní Magdaleny Doležalové (tel. 737 801 075), 
kde obdrží další informace. Doprava bude společně autobusem. 

 2. – 3. června – SPOLEČNÝ DĚTSKÝ DEN s obcemi Skotnice a Hlavenec. V letošním roce se dětský den usku-

teční v obci Skotnice. O dalším programu budete včas informováni. 

 9. června – O ZLATOU KOSU – tradiční soutěž v sečení trávy kosou. Samotnému sečení budou ještě předchá-

zet soutěže pro děti. O průběhu celého dne budete včas informováni. 

 23. – 24. června – SETKÁNÍ OBCÍ POŘÍČÍ - zanedlouho uplynou dva roky o chvíle, kdy naše obec hostila se-

tkání obcí, které mají ve svém názvu "Poříčí".  Nastal čas se vypravit do dalšího Poříčí. Letošní hostující obcí je 
obec Královské Poříčí v okresu Sokolov v Karlovarském kraji. Vzhledem ke vzdálenosti se zřejmě pojede již 
v pátek 22. června. Více informací o této akci obdrží zájemci u starosty obce. 

Adéla Bartošová 

PROJEKTY K REALIZACI V R. 2018 

 Z programu obnovy venkova (POV) bude v letošním roce opravena část komunikace p. č. 250/3 v k. ú. Mlado-

čov. Financování probíhá zpravidla tak, že obec získá cca 100 tis. Kč dotaci a stejnou či vyšší částku přidá ze 
svého rozpočtu. Za toto se provede oprava místní komunikaci či veřejného prostranství. 

 V Mladočově dojde k výměně povrchu venkovního hřiště v areálu bývalé školy. Současný prašný povrch bude 

mailto:bartosova.adela@seznam.cz
mailto:bartosova.adela@seznam.cz
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nahrazen tzv. umělou trávou s křemičitým vsypem. Z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) bude 
pokryto 70% nákladů, zbývající část bude hrazena z rozpočtu obce. 

 Hřbitovní zeď vpravo od zvonice bude opravena z dotačního titulu, který poskytuje Ministerstvo zemědělství 

(MZE). V tomto případě je dotace 70%, zbytek je hrazen z rozpočtu obce. 

 Ze stejného dotačního titul (MZE) je požádáno na opravu Mrázova kříže a kříže, který je u lesa v Mladočově 

směrem k Podháji. Vlastníkem kříže je Římskokatolická farnost Mladočov. Obec bude provádět opravu se sou-
hlasem vlastníka tohoto kříže. Výše dotace je totožná s předcházejícím případem.  

 Z prostředků Pardubického kraje bude hrazeno 70% nákladů na pořízení herních prvků na Naučné stezce Kolem 

Štimberka. Instalace herních prvků na trase naučné stezky má zvýšit atraktivitu a zájem o toto hezké místo 
zvlášť u dětí a mladých návštěvníků.  

 Obec získala za vítězství v celorepublikové soutěži o zelenou stuhu od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 

odměnu ve výši 700 tis. Kč. Dalších 100 tis. Kč přidal Pardubický kraj. Za tyto peníze bude provedena oprava 

vnější části sklepa a úprava jeho okolí včetně doprovodné zeleně. Dále budou provedeny úpravy a doplnění 
zeleně a výsadba v dalších částech obce. 

Jak je patrné z výše uvedeného, obec Poříčí má snahu využívat různých dotačních možností pro realizaci drob-
ných projektů. I když se nejedná o velké a nákladné akce, tak každá dokončená úprava či oprava přispívá 
k lepšímu obrazu a vnímání naší obce. 

Pavel Boštík 
místostarosta 

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Když se tak zamýšlím, jak začít, napadá mě 
jen: ,,Už aby tu bylo jaro“. Letošní nedávné 
silné mrazy zimu snad náležitě ukončily, 

takže už s dětmi nedočkavě vyhlížíme slu-

níčko s trochou toho tepla. 

Z okna školky hledí děti nedočkavě na za-
hradu a toužebně si přejí, aby už mohly 
vyběhnout na trávník, pískoviště, skluzav-
ku. Když ale koukneme zpět do zimních 
měsíců, musím říct, že ani v tuto dobu není 
ve školce ,,mrtvo“. 

Děti přes všechny chřipky, nachlazení, rý-
mičky či kašílky do školky chodí a je pro ně 
vždy připraven pestrý výchovně vzdělávací 
program. 

Každý den po příchodu probíhají hrové akti-
vity na koberci i u stolečků, do kterých uči-

telky příliš nezasahují (pokud to není tře-
ba). Okolo 8.00 hod uklidíme všechny hrač-
ky, skládačky, kostky, pozdravíme se s bás-
ničkou s pohybem, řekneme si, jaký je dnes 
den a jdeme cvičit, běhat, hrát pohybové hry. Následuje svačinka, pak společný komunitní kruh, zpívání, vyrábě-
ní, malování, modelování, pracovní listy, práce s obrázky, s knihou či další aktivity vždy s ohledem na individuální 
schopnosti a věk dětí. Oblíbená je krátká ovocná svačinka a jdeme se oblékat ven. Pobyt venku trvá do 11.15 

hodin, pak oběd, čtení pohádky, poslech pohádky na CD a odpočinek. 

Délka odpočinku na lehátkách je individuální, ale všechny děti jdou po obědě na chvíli odpočívat na svou postýl-

ku. Nespící děti jdou s paní učitelkou dělat klidové činnosti ke stolečkům, aby neprobudily děti, které spí. 

Pak už jen odpolední svačinka, hrové aktivity či individuální práce dětí s paní učitelkou a průběžný rozchod dětí 
domů. 

Výchovně vzdělávací program je samozřejmě zpestřen řadou dalších aktivit.  

V nedávné době to byl např. program záchranné stanice Pasíčka, narozeninová oslava s dortem, divadýlko Myšák 

Pišta, karneval. Starší děti pak vyrážejí každý čtvrtek do krytého bazénu v Poličce. 

V následujících měsících nás čeká např. návštěva ZŠ Dolní Újezd, divadýlko v naší školce ,,Pohádky z rozkvétající 
louky“ a ,,Pohádky kočky Micky“, výtvarná dílna s paní Třískovou, divadlo ve Smetanově domě v Lito-
myšli ,,Makový mužíček“, Sportovní hry předškoláků v Litomyšli, besídka pro maminky, školní výlet atd. 

Přejeme všem krásné nastávající jaro a hodně sluníčka na obloze i v srdíčku. 

Za děti a paní učitelky napsala …  

…Anna Veselíková 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 
Mateřská škola Desná, okres Svitavy, oznamuje rodičům, že zápis dětí pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 
dne 7. května 2018. 
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Přihlášky se začnou vydávat  30. dubna. Vyplněnou jí vraťte zpět nejpozději do 7. května. Pro tento školní rok 
je v mateřské škole 8 volných míst (takový počet dětí odchází do základní školy). Celková kapacita školy je 
v současné době 35 dětí. 

Mateřskou školu můžete se svým dítkem navštívit  v pátek 4. května 2018 od 8.00 do 10.00 hodin, kdy se koná 

Den otevřených dveří. 

Těšíme se na Vás!!!  

ÚSPĚŠNÝ ROK ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŘŽSTVA DOLNÍ ÚJEZD 

Na výročních členských schůzí  proběhlo příznivé bilan-
cování roku 2017. Přispělo k tomu zlepšení vnějších 
podmínek, zejména stavu na trhu. Prodejní ceny roz-
hodujících výrobků uhrazují vlastní náklady, nebyl zá-

sadní problém s odbytem produkce. Příznivě se proje-

vuje i působení společné zemědělské politiky. Země-
dělství získává dotace, které přináší stabilitu do hospo-
daření zemědělců.  

Stále, ale nejsou přijata pravidla, která by vytvořila 
jednotné konkurenční prostředí, a tak se na náš trh 
dostávají výrobky z Polska, z Německa za ceny, které 

zdaleka neodpovídají nákladům na jejich výrobu. Např. 
výrobní cena másla je cca 30 Kč, prodejní cena by se 
měla pohybovat kolem 35 max. 40 Kč. Vyšší, případně 
nižší cena je důsledkem obchodních spekulací. Obdob-
ně je to v současné době s cenou sýru eidam. Země-
dělská problematika se politizuje, je snaha rozdělovat 

zemědělce na velké a malé. Přetrvává snaha snížit do-
tace velkým podnikům, které provozují živočišnou vý-
robu a vytváří pracovní místa na vesnicích. Velké pod-
niky přitom dostávají na 100 Kč tržeb méně dotací než 
ti, co provozují pouze rostlinnou výrobu a v osevním 
postupu střídají pouze obiloviny a řepku. 

V uplynulém roce se podařilo sklidit 7,39 t/ha u obilo-

vin, u pšenice dokonce 8,14 t/ha, to je rekordní úroda. 
Vysoký standart si udržuje i pěstování řepky, kde vý-
nos opět překročil 4 t/ha, u máku 1,13 t/ha. Dostateč-
ně je zajištěna potřeba a kvalita objemných krmiv jak 
pro živočišnou výrobu, tak pro bioplynové stanice. 

V živočišné výrobě pokračoval příznivý vývoj zejména 
u výroby a prodeje mléka. Dojivostí krav 10 500 lt pat-

ří družstvo k nejlepším v republice. Prodej mléka se 
meziročně zvýšil o 600 tis. lt a denní dodávkou 62 tis. 
lt pokrývá potřebu 90 tis. města. Po třech letech ceno-
vé krize, kdy prodej mléka byl hluboko pod úrovní 
vlastních nákladů, opět dochází k poklesu prodejní ce-
ny. 

Bioplynové stanice jsou vedle rostlinné a živočišné vý-
roby právem označovány jako 3. pilíř družstva, neboť 
k nim přirozeně patří. Zejména využití krmiva ze skrý-
vek silážních a senážních jam, vedlejší produkt digestát 

společně se slámou nahrazuje chlévský hnůj, řeší hnoj-
nou koncovku stájí živočišné výroby, efektivně využí-
vají kejdu. Prodej elektrické energie činí 13 mil. KWh. 

Příznivé výrobní výsledky se promítly do ekonomiky 
družstva, do posílení finanční stability a tak každá 100 
Kč vložených nákladů přinesla 11 Kč zisku. Umožnilo to 
zvýšit odměny zaměstnancům o 10 %, povýšit nájem-
né z orné půdy na 5 500 Kč/ha včetně daně 
z pozemků, u luk došlo ke zvýšení o 1000 Kč /ha. Zvý-
šila se i výplata podílu na zisku členům družstva.  

Při hodnocení ekonomických výsledků bylo naše druž-
stvo vyhodnoceno jako nejlepší v Pardubickém kraji, 

v rámci republiky bylo oceněno mezi 5 společensky 
odpovědných zemědělských subjektů. 

Dosažené úspěchy těší, patří za ně poděkování všem, 
kteří se o ně zasloužili v uplynulém roce i v letech mi-

-nulých, ale současně i zavazují k jejich následování.  

Ing. Václav Klejch                                                                                                   
předseda představenstva    

ZIMA V TJ HORNÍ ÚJEZD 

Ani zimní měsíce pro nás nejsou chvílemi odpočinku, 
spíše naopak. Ve zhruba dvouměsíční fotbalové pauze 
jsme toho jako obvykle stihli mnoho. Posuďte sami.  

Na 1. svátek vánoční jsme se jako každý rok sešli na 

Štěpánské zábavě. Po letech nevystupoval Modrý Mau-
ricius. Jeho roli převzal legendární Habal, který na této 
akci zároveň pokřtil své nové CD s názvem 227. Kmot-
ry cédéčka se stali Kamil Prokop a Míla Lněnička. 

V sobotu 30. prosince jsme uspořádali další ročník tra-
dičního turnaje ve stolním tenise dospělých. I letos se 

ukázalo, že o turnaj je velký zájem v širokém okolí. 

Opětovně bylo na startovní listině plno, 40 účastníků 
svádělo mezi sebou tuhé boje, z nichž vyšel vítězně 
nováček turnaje Lukáš Proper. Druhé místo obsadil 
Michal Zawadski, třetí skončil Rostislav Češka.    

Týden před vyhlášením pětiletého státního smutku se 
uskutečnila valná hromada. Hornoújezdské pohostin-

ství se zase jednou naplnilo a za účasti všech čtyř sta-
rostů našich partnerských obcí jsme zhodnotili uplynulý 
rok 2017. Besedovalo se a vzpomínalo dlouho do noci. 

O víkendu 3. a 4. března jsme obsadili kulturní dům. 
V sobotu proběhla taneční zábava s pardubickým Mar-

kantem, v neděli dětský karneval, který uváděl Mirek 
Lipavský a jeho tým. Náročný víkend stál pořadatele 

velké úsilí. 

Jako první zahájili zimní přípravu muži. Novým trené-
rem mužstva se stal zkušený Pavel Schejbal ze Svitav, 
kterému je pravou rukou vedoucí mužstva Roman Cha-
dima. Trénovalo se třikrát týdně. Výsledkově se 
v přátelských zápasech na litomyšlské a svitavské 
umělce nedařilo, těsně nás porazilo Bystré, Zámrsk, 

Kamenná Horka i Morašice. Vstup do druhé poloviny 
mistrovské soutěže nás čeká v neděli 25. března 
v Lanškrouně.  

U žáků doplnil v realizačním mužstvu trenéra Pavla 
Beneše Tomáš Chadima. Žáci své lednové a únorové 
tréninkové jednotky trávili na Horním Újezdě, 

v tělocvičně v Osíku a v Lubné na Skalce. Na úvod se 
tým utká na apríla v Morašicích s Opatovem. 
Starší přípravku vede František Bartoš, Jiří Kučera a 
Václav Žďára st. Tréninkový proces probíhal také v tě-
locvičnách v Lubné a Osíku. Tým se zúčastnil halového 
turnaje v Dolním Újezdě, kde se mu však nevedlo 
podle představ a skončil na šestém, posledním místě. 

První mistrovský turnaj se odehraje v neděli 15. dubna 
na našem hřišti. 

Mladší přípravka zahájila zimní přípravu pod vedením 
Zdeňka Beneše ml., Zdeňka Beneše st. a Jaroslava 
Chauna v tělocvičně školy na Krásňovsi. V budově, kte-
rá je neodmyslitelně spjata s počátky naší tělovýchov-
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Blahopřejeme: 

60 let Marie Boštíková  Poříčí 7   

65 let Stanislav Schauer Poříčí 25 

 František Zach  Poříčí 53  

75 let Jan Krejčí  Mladočov 22 

76 let Alena Bartošová Zrnětín 14 

80 let Josef Švihel  Poříčí 75 

82 let Růžena Bartošová Zrnětín 15 

Narození: 

Natálie Pechancová  Poříčí 16 

Úmrtí: 

Jiřina Šplíchalová  Mladočov 5 

Jan Čermák   Poříčí 24 

Marie Vejrychová  Poříčí 20 

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: 26. 3. 2018. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Rada zpravodaje: František 
Bartoš, Pavel Boštík, Petr Faltys, Marie Rosypalová, Adéla Bartošová. Bezplatné.  

-né jednoty, ale započala zásadní 
rekonstrukce, při níž se tělocvična 
stane minulostí, a proto jsme jezdili 

trénovat do Lubné na Skalku. Zú-

častnili jsme se dvou halových tur-
najů v Dolním Újezdě, kdy jsme 
skončili na 2. (ze čtyř účastníků) a 
3. místě (šest účastníků). Start jar-
ní části soutěže je naplánován na 
víkend 14. – 15. dubna, první tur-
naj nás čeká v Jevíčku.  

V únoru nás zastihla jedna smutná 
zpráva. Ve věku 70 let zemřel po 
delší těžké nemoci jeden ze zakla-
datelů fotbalu v naší TJ, pan Ladi-

slav Chadima. S Láďou jsme se na-
posledy rozloučili v pátek 16. února 

v Dolním Újezdě. 

Mgr. Zdeněk Beneš 

 

KRONIKA 

OTÁZKY 

Jak jsme avizovali na str. 6 tohoto zpravodaje, přinášíme 
prvních pět otázek v rámci přírodovědné soutěže pro děti. 

Otázky pro 1. - 5. ročník: 

1. Uveď celý název jedné z prvních bíle kvetoucích bylin – 

posel jara, zvláště chráněná, cibulnatá, má pouze dva 
sivozelené listy. 

2. Jak se říká plodům buku lesního? 

3. Uveď celý název našeho národního stromu se srdčitým 
listem. 

4. Chráněný, lesní, dravý a užitečný (regulátor lesních 
škůdců), černý, kolem 1 cm velký hmyz. Vytváří kolo-

nie – hnízda – kupy v lese. Uveď celý název živočicha.  

5. Které lesy (stromy) jsou v okolí nejvíce ohroženy škod-

livým hmyzem, např. lýkožroutem?  

Otázky pro 6. - 9. ročník: 

1. Uveď celý název houby, která žije v závislosti na bří-
zách bradavičnatých? 

2. Léčivá bylina (na rány má dezinfekční účinky, dále 
zklidňuje krk – hlasivky, hltan). Má protáhlé – kopinaté 

listy. Uveď celý název této byliny. 

3. Uveď celý název našeho jediného listnatého stromu, 
který má plody drobné, tmavé šištice (asi 2 cm dlou-
hé). 

4. Uveď psovitou (chytrou) šelmu, má vynikající zrak, 

sluch i čich, ráda zavítá i do okolí, žije v norách.  

5. Jmenuj dvě nám nejbližší řeky (kromě Desinky). 

Odpovědi odevzdávejte u paní Kateřiny Kusé (tel. 
604 993 612) do 22. června 2018, kde obdržíte hrací 
kartu i pro další kola, na které bude zaznamenáváno vaše 
odevzdávání odpovědí. 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 

Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili po-
platek za komunální odpad, ať tak učiní nejpozději 
do 30. dubna 2018, kdy je vyhláškou obce stano-
vena splatnost poplatku.  

Po pětileté odmlce se znovu vracíme k tradiční soutěži o 
nejkrásnější balkón, terasu či zahrádku.  

V naší obci je velké množství krásně kvetoucích, 
oken balkonů či zahrádek, o které se staráte vy 
občané a podílíte se tím na celkovém obrazu obce, 
za což vám ze srdce děkuji. 

Pravidla zůstávají nezměněna, tzn. že předsedou 

komise, která bude vyhodnocovat vítěze této sou-
těže, bude vítěz z r. 2012, kdy proběhl 11. a proza-
tím poslední ročník této soutěže. 

František Bartoš 

UPOZORNĚNÍ 


