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POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

Červen - to slovo může vyvolat 
několik asociací. Pro mě je to 
teplo, úklid svetrů, ovoce a 
prázdniny. Pro děti to jsou ko-

nečně celé dva měsíce volna. 
Věřím ale, že i pro ty, kdo už do 
školy nechodí, znamená relax –
lenošení, nebo aktivnější odpoči-
nek. 

Pokud přežijete vše, plni energie 

pak doslova proletíte příjemným 
jarem plným nových začátků a 
přichází čas na tolik potřebné 
lenošení různého druhu.  

Ano, konečně dorazil ČERVEN, 
prostor pro snění na rozkvetlých 
zahradách, které jsou nám od-
měnou za přihrblá a bolavá záda 
– daň, kterou rádi a opakovaně 

platíme, aby to naše zahradniče-
ní přineslo očekávaný výsledek. 
Také si užíváme „cyklovýletů“, 

jedinečné to TOUR za krásami 
naší vlasti a shazováním přeby-
tečných tukových polštářků (což 
je v sezóně zmrzliny, grilování a 

piva úkol téměř nadlidský)... 
nebo se prostě jen tak zavrtáme 
s knížkou kamkoli, kde je pří-
jemně a „kde nás nedostanou“, 
a vypneme svět. Relaxujeme, 
užíváme si krásný pocit „nic 
neřešit“ a prostě jen tak být. 

Zkrátka cítíme, že pracovní po-

vinnosti jsou v našem životě 
jaksi „do počtu“ a daleko více 
užíváme radostí života ve zna-
mení „ani okamžik nazmar“.  

Červen je nejoblíbenější kalen-
dářní část, protože je poslední. 
Tedy pro obyvatele školských 
z a ř í z e n í .  D o c h á z í  z d e 
k podivuhodnému úkazu – žáci, 
učitelé i rodiče najednou plují 

na stejné vlně. Táhnou za jeden 
provaz, aby přežili a dočkali se 

ve zdraví dlouuuuhééééhooooo 
psychického volna července a 
srpna. Červen je vlastně takovou živelnou přípravou na dobu prázdnin, které ještě nejsou, proto nám z nich ještě 
neubývá žádná cenná vteřina, ještě se těšíme, ještě očekáváme, ještě je tak nějak bezstarostněji… 

ČERVEN 

trvalky u obecního úřadu 
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Ať vám červnová lehkost bytí vydrží co nejdéle, prožijete odpočinkové léto a načerpanou letní energii dokážete 
včas přeměnit do „ohříváčků na zimu“. 

Závěrem vám přeji, ať už se chystáte prožít léto jakkoliv, aby bylo plné radosti, neobyčejných zážitků a samo-
zřejmě spokojeného odpočinku.   

Jaroslav Švihel 

5. 6. 2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Dotaci obci Desná ve výši 22 050,- Kč, na úhradu nákladů souvisejících s dovážením dětí z Poříčí do MŠ Desná 

a zpět. 

 Finanční dary těmto žadatelům: Charita Nové Hrady – 2 000,- Kč, Charita Dolní Újezd – 10 000,- Kč, SDH Des-

ná – 5 000,- Kč, MS Poříčí – 7 000,- Kč, SK Poříčí – 7 000,- Kč, Oblastní charita Polička – 3 000,- Kč, Český 
svaz včelařů – 2 000,- Kč.  

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ – 12 – 2001131/01. 

 Závěrečný účet obce za r. 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poříčí u Litomyšle za 

r. 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.   

 Účetní závěrku obce za r. 2018. 

 Zpracování a podání žádosti o dotaci na zakoupení jednovrstvého zásahového oděvu pro hasiče jednotky SDH 

obce Poříčí u Litomyšle. 

 Zpracování a podání žádosti o dotaci na zakoupení nového požárního automobilu pro hasiče jednotky SDH obce 

Poříčí u Litomyšle. 

 Smlouvu o dílo mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o. na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební řízení akce „ Obnova chodníků kolem silnice č. II/359 v obci Poříčí u Litomyšle“. 

 Rozpočtové opatření č. 1/2019. 

 Smlouvu o dílo mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o. na realizaci stavby „ Obec 

Poříčí u Litomyšle – změna stavby na pozemku p.č. 83, k.ú. Poříčí u Litomyšle – II. etapa“. 

 Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a Pardubickým krajem č. OŽPZ 19/22835. 

 Smlouvu o dílo mezi obcí Poříčí u Litomyšle a firmou DS Delta s.r.o. Lubná na realizaci akce „ Oprava místní 

komunikace  p.č. 250/3, k.ú. Mladočov – II. etapa“. 

 Smlouvu o poskytnutí dotace na r. 2019 č. 7/2019 na financování akce „Úpravy veřejných prostranství 

v regionu Desinka“ mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko – Desinka. 

 Smlouvu o poskytnutí dotace na r. 2019 na financování akce „Úprava veřejných prostranství v členských obcích 

mikroregionu Toulovcovy Maštale“ mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a Sdružením obcí Toulovcovy Maštale a součas-

ně zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku na dokrytí dotace 
realizované akce. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle přeje všem občanům příjemné prožití letních 

dnů, krásnou dovolenou a dětem prázdniny plné pohody a sluníčka. 
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Je mi velkým potěšením, že opět po roce jsme v kulturním domě v Poříčí mohli slavnostně přivítat nové občánky 
obce Poříčí u Litomyšle. A že jich bylo!  

V neděli 9. dubna jsme společně uvedli do života naší obce 9 dětí, z toho 4 chlapce a 5 holčiček. 

V doprovodu svých rodičů a dalších členů rodiny a blízkých  jsme v tento významný den uvítali tyto děti: 

Eliška Černá, Kristýna Romerová, Ondřej Chadima, Nela Vejrychová, Ondřej Sýkora, Marie Anna Nováčková, Filip 
Kovář, Eliáš Mareš a Mariana Bartošová. 

Pan starosta František Bartoš všechny přítomné přivítal a svým slovem zahájil celé odpoledne. Následoval zápis  
dětí a rodičů do pamětní knihy obce, předání dárečků dětem a květin maminkám a pogratulování rodičům. Ne-

chyběla ani společná fotka dětí s rodiči i sourozenci, aby byl tento významný okamžik v jejich životech navždy 
zaznamenán. Po oficiální části následovalo ještě přátelské posezení a drobné občerstvení.  

Děkujeme Filipovi Flídrovi, Lucce Boštíkové, Péťovi Boštíkovi a Anetce Lenochové za jejich vystoupení, která celý 
program doplnila a obohatila.  

Adéla Hurychová   

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Eliška Černá Kristýna Romerová 
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Nela Vejrychová 

Ondřej Sýkora 

Marie Anna Nováčková 

Filip Kovář 

Eliáš Mareš Mariana Bartošová 

Ondřej Chadima 

DEVÁŤÁCI 

Konec června je neodmyslitelně spojen s koncem školního roku. Pro některé je to 
naposledy, co usednou do školní lavice se spolužáky, se kterými sdíleli 9 let povinné 
školní docházky. I v naší obci jsou tací, kteří se musí ze základní školou rozloučit a 
po prázdninách nastoupí na středních školách. Se základní školou se loučí a na bu-

doucí povolání se budou připravovat: 

Adéla Kusá – Střední pedagogická škola Litomyšl, obor Pedagogické lyceum 

Eliška Pechancová – Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice, obor Gra-
fika a webdesign 

Vojtěch Faltys – Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, obor Opravář lesnic-

kých strojů 

Všem přeji krásné letní prázdniny a v nové studentské etapě jejich života jen to nej-

lepší. 

Adéla Hurychová 
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Mezi již tradiční a pravidelné akce, které mají své místo v kulturním kalendáři obce, patří setkání seniorů Poříčí, 

Mladočova a Zrnětína. Letošní termín připadl na 4. 4. 2019, kdy se v bývalé škole v Mladočově sešlo více jak 40 
seniorů z naší obce, pro které byl připraven zajímavý program a chutné občerstvení včetně oběda. Přítomní se 
dozvěděli něco o způsobu užití trekových holí a kdo měl zájem, mohl si jejich použití vyzkoušet i v praxi. Velký 

zájem je již tradičně o pedikérské služby a nechyběly ani vědomostní soutěže, kladně bylo hodnoceno i cvičení 
pro ženy pod vedením paní Magdy Mauerové.  

Závěr se již nesl za zvuku harmoniky, kytary a pohodové a přátelské atmosféry. 

Děkuji Vláďovi Mauerovi a jeho týmu, který se organizačně a finančně podílí na této akci a poděkování patří také 
kulturní komisi naší obce za zajištění obsluhy a všeho potřebného pro zdárný a spokojený průběh letošního se-
tkání seniorů. 

František Bartoš 

starosta obce 

SETKÁNÍ SENIORŮ 

DEN MATEK 

Vzájemnou pospolitost občanů jako součást vítězného umístění v Entente Florale jsme si připomněli v neděli 12.  
května oslavou Dne matek. Letos v podobě příjemného posezení. 

Bylo slyšet z různých míst, mnozí si pamatujeme oslavy MDŽ v podobě podnikových večírků a červených karafiá-
tů jako dárku. I já se na ně z dětství pamatuji, kdy je moje maminka měla ve váze. Ale zpátky k letošnímu dni: 

pan starosta s ostatními organizátory pamatoval na všechny věkové kategorie maminek a na své si přišli všechny 
zúčastněné ženy, ale i muži! Vynikající občerstvení, živá country hudba, shlédnutí přípravy míchaných alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů a jejich ochutnání a také milý dárek od paní Bartošové. Příležitost vystoupit před 
ženami využili také muži, o svůj příběh se podělil pan Josef Škeřík a o své vinařské zálibě vyprávěl pan Zach. 
Obdivuji jejich odvahu, mluvit před plným sálem žen není nijak jednoduché. Dalším příjemným zpestřením byl 
ochutnávací test vín a zábavný test znalostní. 

Kromě všech těchto bodů programu bylo jistě příjemné pozdravit se a pohovořit si se známými a odnést si hezké 

vzpomínky na tento den. 

Gabriela Švihlová 
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Již osmý ročník společného konání dětského dne obcí Hlavenec, Poříčí a Skotnice hostila tentokrát naše obec. 

Po slavnostním uvítání a výborném obědě jsme všichni vyrazili na trasu naší naučné stezky „Kolem Štimberka“. 
Po návratu následovalo nezbytné občerstvení a posílení, pro některé po „náročné“, procházce. Následně jsme se 
přesunuli do areálu bývalé školy v Mladočově, proběhlo ubytování a seznámení se s areálem. 

Když jsme se chystali k nástupu, po kterém měl program pokračovat, tak se spustil prudký déšť, který nám vý-
razně zkomplikoval naše plány. Ale jaké by to bylo setkání v Poříčí bez deště, že? I tak setkání provázela poho-
dová atmosféra, takže někteří uléhali ke spánku až okolo půlnoci. 

Po ranní společné rozcvičce a snídani jsme se nakonec dočkali ukázky cvičených papoušků a opravdu to byl ne-
všední zážitek. Potom proběhlo společné focení, rozloučení a návrat do svých obcí. Za rok na shledanou 

v Hlavenci. 
František Bartoš, starosta 

DĚTSKÝ DEN H-P-S 

NA TEREZKU BEZ BARIÉR 

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, jehož členem je i naše obce, realizuje o prázdninách velmi zajímavý projekt 

s názvem „Na Terezku bez bariér“. Smyslem projektu je umožnit pohled z rozhledny Terezka, kterou najdete 
v Proseči na Pasekách, i těm, kteří z různých důvodů tuto krásu běžně vidět nemohou. Z tohoto důvodu byl u 
rozhledny instalován výtah, který bude dopravovat osoby na vyhlídkovou plošinu rozhledny Terezka. 

František Bartoš, starosta 
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Ani letos nebyly děti ze základních školy a obcí Mikroregionu Lito-

myšlsko Desinka ochuzeny o tradiční akci, kterou je dětský den, 
jehož pořadatelem se letos stala obec Vidlatá Seč a je třeba zmí-
nit, že pod vedením starosty Luboše Herolda bylo vše připravené 

a zorganizované na jedničku. 

Slibovaný déšť dorazil již v noci a tak na soutěžící čekaly sice 
mokré, ale jinak celkem dobré podmínky. Jako vždy se soutěžilo 
v kategorii mladších a starších žáků, ve 13ti soutěžních disciplí-
nách, v konkurenci dětí ze Sebranic, Lubné, Širokého Dolu, Poříčí, 
Budislavi, Desné, Horního Újezda, Dolního Újezda, Osíka, Makova, 
Morašic, Chotěnova a Vidlaté Seče. Naši obec reprezentovali 

v mladší kategorii Emma Doležalová, Nikola Šmejdová, Mikuláš 
Vostřel, Matěj Kopecký a Šimon Flídr. Vedli si velmi zdatně, obsa-

dili krásné 6.místo. V kategorii starších nás reprezentovali Tereza 
Faltysová, Míša Kladivová, Eliška Pechancová, Lukáš Kárský a Jan 
Mlejnek. I oni předvedli vyrovnaný výkon a v konečném pořadí se 
dělili o 5. – 6. místo. Všem děkujeme za důstojnou reprezentaci 

obce a příští rok se sejdeme v Makově. 

František Bartoš, starosta 

DĚTSKÝ DEN MIKROREGIONU 

INFORMAČNÍ CENTRUM 

Oznamujeme občanům, že na letní sezónu opět otevíráme Infor-

mační centrum v Poříčí. Otevírací doba o letních prázdninách 

(červenec, srpen) bude: 

Po – Pá: 14:00 – 18:00  
So – Ne: 13:00 – 17:00 

MLADÍ HASIČI 

SDH Poříčí je spolek, který má v naší obci dlouholetou tradici. Vzhledem 
k vzrůstajícímu průměrnému věku v našem spolku jsme se přestali zúčast-
ňovat každoročních soutěží v požárním sportu. 

Letos jsme se rozhodli, že se pokusíme tuto aktivitu obnovit. V únoru jsme 

oslovili zdejší mládež a k našemu překvapení se přihlásilo 13 nových členů. 

Začali jsme se scházet pravidelně v klubovně, která je součástí hasičské 
zbrojnice. Po seznámení nových členů s činností SDH začal trénink na soutě-
že v požárním sportu. Díky nadšení této party bylo možné se zúčastnit okrs-
kové soutěže v Jiříkově. Tato soutěž se konala 25. května a naši mladí hasiči 
se na ní umístili na 5. místě. Vzhledem k jejich první účasti na takové soutě-
ži je toto umístění velmi dobré. 

Doufáme, že toto nadšení jim vydrží. Pokud by měl někdo zájem přijít mezi 
nás, uvítáme každého ve věku 13-99 let.  

Pro bližší informace se obraťte na velitele SDH Jirku Černého. 

Za SDH Poříčí 

Jiří Černý, Michal Daněček 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Ve dnech 24. - 25. 5. 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu. Obecně je známo, že tento druh voleb 
nepřináší velkou volební účast, nicméně ráda bych vyzdvihla, že k těmto volbám v naší obci dorazilo 40,89% 
z 384 voličů zapsaných ve stálém seznamu voličů, což je oproti 28,72 % celorepublikové účasti o 12% více. Je to 
nárůst rovněž oproti volbám v r. 2014, kdy v naší obci dorazilo k volební urně 30,08 % voličů z 369 oprávně-

ných. 

Výsledky hlasování za obec Poříčí u Litomyšle: KDU - ČSL- 49 hlasů, Koaliace STAN+TOP 09 - 33 hlasů, ANO 

2011 - 19 hlasů, Česká pirátská strana - 18 hlasů, ODS - 17 hlasů, ČSSD - 6 hlasů, ANO, vytrolíme europarlament 

- 2 hlasy, KSČM - 2 hlasy, Koalice DSSS a NF - 2 hlasy, HLAS - 2 hlasy, Koalice Soukromníci, NEZ - 2 hlasy, Cesta 

odpovědné společnosti - 1 hlas. 

Z celorepublikového hlediska je vítězem voleb ANO, které má v evropském parlamentu 6 mandátů, dále ODS se 
4 mandáty, za ním strany Starostové v koalici s TOP 09 a Piráti, které získaly shodně po 3 mandátech, SPD 
s KDU-ČSL mají shodně 2 mandáty a KSČM jeden mandát.  

Adéla Hurychová 
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Letošní 9. ročník soutěže v sečení trávy kosou „O zlatou kosu“ by se dal charakterizovat jako nejvyrovnanější a 
nejkvalitnější co do výkonu všech sekáčů. Úroveň soutěže se rok od roku posouvá výš a výš, vždyť od počátku 
soutěže se nám poprvé stalo, že nebylo třeba zahradní sekačkou zarovnávat připravenou plochu k sečení. Každý 
sekáč předvedl „čistou práci“. 

Jak jsem již zmiňovala, sekáči se rok od roku zlepšují a zdokonalují. To je jasně vidět na jejich výkonech – zlep-

šuje se jejich technika sekání, někteří jakoby doslova protančili vzrostlou trávou, radost pohledět, nemluvě o 
úhledných pravidelných řádcích, které za sebou rovnají a skvostných strništích, které po sobě zanechávají. Za 
takovými výkony jistě stojí poctivá a svědomitá příprava a kvalitně naklepané kosy, které potom žnou trávu jako 
po másle. Všichni sekáči, vybaveni svými brousky, rovněž předváděli kvalitní broušení svých kos a oblečení, kte-
ré bylo také jedním z hodnotících kritérií, pojali sekáči každý po svém, někteří mu věnovali větší důležitost, ně-
kteří menší.  

Zvyšující se kvalita jistě vede k vyšší prestiži této soutěže, která svým ohlasem sahá až za hranice našeho katas-

tru, od letošního roku i za hranice naší republiky.  

I letos se soutěž pyšnila vysokým počtem přihlášených sekáčů. V 17:00 hod vyrazilo od kulturního domu směrem 
k obecnímu úřadu celkem 19 odvážných, kde byli přivítáni starostou obce, vítala je rovněž porota se zapisovatel-
kami a nakonec i uvítací výbor v podání místních žen a všichni přítomní, kteří přišli sekáče podpořit. Každý sekáč 
měl v depu připravenou cedulku se svým jménem, kam si mohl po přivítání odložit svoji kosu, aby si následně 

z osudí mohl vylosovat číslo, které značilo, kolikátý v pořadí půjde ve své kategorii na řadu.  

První na řadě byla kategorie žen, kde se mezi sebou utkaly Lidmila Prokopová, Alena Drobná, Alena Zimová, Ja-

roslava Pechancová a Jana Boštíková. Musím uznat, že všechny ženy si daly záležet na svém oblečení, které šlo 
ruku v ruce s tématem celé soutěže. Nejstarší účastnicí soutěže a zároveň vítězkou v této kategorii byla Jarosla-
va Pechancová, která nemohla uvěřit tomu, že tuto kategorii ovládla a obhájila tak některá svá prvenství 
z minulých let, za což ji patří opravdu velké uznání a velká gratulace. Snad se Jaruška neurazí, když prozradím, 
že letos oslaví 84. narozeniny! Smekám! Největší šířku pokosu jsme zaznamenali u Aleny Zimové, která se může 
pyšnit pokosem 205 cm! Kompletní umístění včetně získaných bodů uvádím v tabulce níže. 

Po kategorii žen přišla na řadu kategorie nehodnotící, která si zaslouží opravdu velkou pochvalu a velkou pozor-
nost, protože se v ní „utkali“ naši nejmenší občané. Odvahu předvést se před veřejností a porotou našli souro-
zenci Boštíkovi ze Zrnětína - desetiletý Fanda a pětiletý Martínek. Oba kluci mohou být směle příkladem i ostat-
ním dětem, které v sobě třeba letos nenašly tolik odvahy, aby se do soutěže přihlásily. Co vy ostatní děti? Co 

takhle udělat pro příští 10. ročník tuto kategorii soutěžící? Nemáte chuť si příští rok v této soutěži opravdově za-
soutěžit o umístění, poháry a další ceny? Zeptejte se svých rodičů nebo prarodičů, jestli se jim někde ve stodole 
neválí nějaká ta kosička a trénovat můžete začít ještě letos! To je výzva, no ne? :-) 

Do kategorie mužů se přihlásilo těchto 12 borců: Jan Fulík a jeho známý a spolupracovník Kolja z Ukrajiny, Vác-

ZLATÁ KOSA PO DEVÁTÉ 
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- lav Bartoš, Jiří Voral, Alois Kulhavý, Jaro-
slav Zima ml., Rudolf Kyncl, Petr Šlesinger, 
Václav Lněnička, Martin Pechanec, Vojtěch 

Faltys a Leoš Boštík. Zúčastnili se jak ma-

tadoři a pravidelní účastníci této soutěže, 
tak i nováčci, což nás velmi těší. Tato kate-
gorie si vyžadovala opravdu velké soustře-
dění a velkou zodpovědnost poroty, protože 
výkony byly opravdu velmi vyrovnané a tak 
mohly rozhodovat i maličkosti. Při sekání 
jednotlivých sekáčů jsme se setkali oprav-

du s lecčím. Někteří si spletli plochu 
k sekání s gaučem v obýváku nebo 
s kamarádským klábosením, někteří byli 
zase originální a sekali bosí. Někdo zas 

brousil kosu jinak než všichni ostatní. Sou-
těž nabízela opravdu mnoho způsobů pojetí 

celé této disciplíny. Během hodnocení poro-
ty tak bylo zaznamenáno několik postřehů, 
které vám nyní přinášíme. Některé jsou k pobavení, některé však byly myšleny zcela vážně. Záleží už na seká-
čích, zda-li si z nich do příštích ročníků vezmou nějaké ponaučení či nikoliv. 

 „Podívej se, ten je bos, dřív se sekalo jenom na boso a jde mu to, dej mu 10“. Nebo naopak:  „Podívej 
se na něj, vždyť nemá ani na boty!“ 

„Tímhle stylem by toho teda moc neposekal.“ 

„Seká dobře, ale za to že se válí, tak body dolů“. 

„Oblečení je nic moc, má jen klobouk, ten mám já taky! Měl by se příště polepšit.“ 

„Ten to broušení tak šmrdlá“. 

„Podívej se na to strniště, vždyť ten tam nemá zhola nic! Dej mu 10!“. 

Protože jsem zmínila v kategorii žen nejstarší účastnici, nebylo by korektní tak neučinit i v kategorii mužů. Velké 
uznání a poděkování si zaslouží pravidelný účastník této soutěže pan 
Václav Lněnička, který i přes svůj úctyhodný věk 84 let stále nachází 

odvahu a do soutěže se nám rok co rok přihlašuje. O pomyslné prvenství 
v šířce pokosu se letos dělili dva sekáči a to Rudolf Kyncl a Jiří Voral, u 
kterých jsme shodně zaznamenali šířku pokosu 295 cm. Celkové umístě-
ní na prvních třech postech v této kategorii bylo vždy o rozdíl jednoho 
jediného bodíku. Tak to bylo těsné! Kompletní výsledky, včetně získa-
ných bodů, přináším v tabulce níže.  

Jménem obce Poříčí u Litomyšle děkuji všem – děkuji skvělým sekáčům 

za účast a za jejich výkony, děkuji porotcům Františku Bartošovi, Václa-
vu Pechancovi, Josefu Klusoňovi, Josefu Mlejnkovi a Václavu Kladivovi za 
to, že hodnotili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, dále děkuji 
zapisovatelkám Andrejce Skálové, Lucce Lněničkové, Elišce Pechancové 
a Ádě Kusé za to, že porotcům asistovaly, děkuji ženám z uvítacího vý-
boru, které nejen, že sekáče pěkně přivítaly, ale zároveň je při sekání 

řádně občerstvovaly, děkuji rovněž vždy připravené Marušce Němcové 
za první pomoc, která naštěstí nebyla potřeba, děkuji profi měřičům 
Vlastíkovi a Lubošovi a každému za jakoukoliv pomoc při této soutěži. 
Na závěr děkuji každému, kdo svou přítomností podpořil nejen sekáče, 
ale celou tuto akci.  

Věřím, že tato soutěž bude i nadále vnímána s takovou podporou jako 

byla doteď a společně s vámi se už těším na příští jubilejní 10. ročník, 

který by se měl pravděpodobně uskutečnit 6. června 2020.  

Adéla Hurychová 

POUŤ V POŘÍČÍ 

Starší určitě vědí, ale u mladší generace bychom možná hledali vysvětlení rozdílu mezi poutí a posvícením jenom 
těžko. Proto si pojďme připomenout, jaký je rozdíl mezi poutí a posvícením. 

Obě slavnosti jsou českými tradicemi, ať už na vesnici nebo ve městě. Obě slavnosti zpravidla souvisí s místní 
kaplí, kapličkou nebo kostelem.  

Posvícení je slavností, vztahující se k datu posvěcení kostela či kaple. Výraz „posvícení“ znamená totéž co 
„posvěcení“. Stavba kostela či kaple byla ve vesnici vždy mimořádná událost a posledním "činem" vždy bylo po-
svěcení.  Pouť je pak cestou za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam. V na-
šem případě se jedná o církevní slavnost k uctění památky světce, jemuž je zasvěcen místní kostel či kaple 
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a přesné datum se povětšinou určuje dle liturgického – církevního kalendáře. Tato oslava pak byla vždy spojená 

s lidovou zábavou, různými atrakcemi, prodejem u stánků apod. 

Naše kaplička v Poříčí je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, a proto zde slavíme poutní mši svatou vždy po 16. 

květnu, kdy je svátek tohoto českého mučedníka. Původní kaplička stála vchodem k silnici a byla v dezolátním 

stavu, proto se místní občané dohodli, že se 

kaple opraví a to tím způsobem, že se otočí 

o 90°, aby vchod byl lépe přístupný a aby 

se nevcházelo z hlavní silnice. V roce 1994 

byla naše kaplička znovu vysvěcena a od té 

doby se znovu mohou lidé scházet na pout-

ní mše a v letním období každé pondělí v 

naší malé, ale krásné kapličce. 

Do 80. let minulého století sem zajížděl i 

lunapark, ale to jsme měli jenom tu starou 
kapli, ve které se nedalo sloužit. Pouť jsme 
ale drželi vždycky. Pravidelně bývaly i pout-
ní zábavy, na kterých se sešli mladí i staří 
lidé nejen z Poříčí, ale i z blízkého okolí. 

"Ta naše kaplička je jenom maličká, 

od našich předků byla nám dána, 

pouť tady slavíme 

na svatého Jána." 

Petr Faltys a Anča Faltysová Eliška Švihlová 

2. KOLO SOUTĚŽE PRO DĚTI 

 
 

 
           

                

                 

 
                

 
 

 
            

                 

MÁME MISTRA REPUBLIKY! 

Již v minulosti jste možná někteří z vás zaznamenali úspěchy pana Michala 
Šmejdy z Poříčí, který už dlouho soutěží v šipkách. U Michala opět zacinkala 
medaile a zrovna ta nejcennější a spolu se svým spoluhráčem se stali mistry 
České republiky v této disciplíně. 

Michalovi srdečně gratulujeme a přejeme do budoucna ještě spoustu tako-
vých úspěchů. 

A co říká o své cestě ke zlatu Michal?  

Opět jsem se dočkal a jsem mistrem České republiky v šipkách. Tentokrát ve 
dvojicích, kde mým spoluhráčem byl Michal Ondo. Cesta to byla nelehká a 
plná infarktových stavů, každopádně skoro jako u každého šipkového turna-

je :-) . 

Mistrovství ČR ve steelech (šipky s kovovými hroty, které se hází do sisálové-
ho terče) se letos konalo v pátek 12. dubna v Bulldogs Darts Pubu v Praze. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 36 párů, které byly rozděleny do 8 skupin , kde  

V minulém čísle zpravodaje jsme první částí tajenky otevřeli soutěž pro děti. Níže vám přinášíme druhou část 

tajenky, jejíž řešení prosím odevzdejte u paní Kateřiny Kusé (tel. 604 993 612) do 20. 9. 2019.  

 

Jak se jmenuje lokalita, ve které se nachází nejvyšší nadmořský bod našeho katastru? 

Která z místních částí naší obce má ve svém znaku koně? 

V naší obci je v provozu momentálně jediná 

hospůdka. Jaký je její název? 

Jak se jmenuje mlýn, který se nachází v lokalitě Obora a 

najdeme zde velmi staré včelí úly? 

Uveď křestní jméno poříčského sedláka Abrahama, který byl myšlenkovým 

vůdcem selského povstání na Litomyšlsku v r. 1680. 

Jak se nazývá místní část naší obce, kde najdeme kapli sv. Václava? 
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se hrálo každý s každým na 3 vítězné legy. Vítězové skupin byli následně rozlosováni do klasického jednostran-
ného pavouka. 

Ze skupin jsme postoupili a v prvním kole pavouka vyhráli 4:1 nad Krejčím a Procházkou. Druhé kolo bylo trochu 

těžší. Hráli jsme proti Kočíkovi a Pískovi. Nakonec jsme vyhráli 4:3. Ve třetím kole jsme porazili Červinku, Kysilku 
opět 4:3. Ve finále se s námi utkali Maňák, Sedlák, nad kterými jsme zvítězili 5:1 a stali se tak mistry ČR. 

Michal Šmejda 

NOVÉ AUTO Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 

Již před samotným uskutečněním Tříkrálové sbírky 2019 jsme Vás in-
formovali, že hlavním záměrem bude nákup nového automobilu pro 
ošetřovatelskou službu – pro sestřičky, které vykonávají ve spádových 
obcích domácí zdravotní péči na základě ordinace praktického lékaře 

nebo lékaře při propuštění z nemocnice. 

Jsme rádi, když naše služební vozidla slouží tak, jak mají a můžeme 
být tak včas u našich uživatelů a pacientů. Ale nastávají časté situace, 
kdy se musí řešit i opravy a podobně, proto jsme s vděčností uvítali do 
našeho vozového parku nový vůz Renault Clio.  

Velice Vám děkujeme za finanční podporu, sami bychom jeho koupi 
nebyli schopni ufinancovat vzhledem v současné finanční situaci 

v domácí zdravotní péči.  

Mohli jste zaznamenat, že zdravotní sestry poskytující domácí zdravot-
ní péči na sebe začátkem dubna upozornily tím, že si připnuly červenou mašli jako symbol svých požadavků – 
svázanost se svými pacienty, ale i zároveň symbol svázaných rukou, které při tom mají. Sestřičky provádějí léka-
řem předepsané výkony, ale až o rok později zjistí, kolik z nich dostanou nebo nedostanou proplaceno od zdra-
votních pojišťoven.  

Proto jsme vděční za každý finanční příspěvek a ještě jednou chceme poděkovat všem, kteří mají podíl na tom, 
aby se vůbec mohla Tříkrálová sbírka uskutečnit – vedoucím skupinek, rodičům i dětem, duchovním správcům 
našich farností, starostům obcí.  

Veškeré pomoci si velice vážíme, proto jsme cítili potřebu nějak více poděkovat dětem, které koledují za každého 
počasí. Díky finanční podpoře okolních obcí se nám podařilo s kinem Litomyšl domluvit v únoru promítání animo-
vaného filmu Yeti: Ledové dobrodružství. Z reakcí dětí jsme poznali, že se jim tato odměna líbila a organizace 
této akce měla smysl.  

Přejeme všem krásné prožití letních dnů plných sluníčka a odpočinku a děkujeme za Vaši přízeň.  

Farní charita Dolní Újezd 

NOVINKY Z DESENSKÉ ŠKOLIČKY 

Tak se nám zase sešlo léto s létem. Školní rok utekl 
jako voda a prázdniny jsou již za dveřmi. Jako každý 
rok nás i letos čekalo v jarních měsících mnoho kul-
turních i sportovních akcí. 

Dne 19. března se v naší školce uskutečnil vzdělávací 
program „První pomoc“. Zajímavé a poučné povídání 
s názornou ukázkou jak pomoci nemocnému, děti 
velice zaujalo.  

V měsíci dubnu se děti ze třídy „Koťátek“ opět zú-
častnily výtvarné soutěže „Požární ochrana očima 
dětí“. Velice dobře se v okresním kole umístili Péťa 

Dvořák, Kryštůfek Valentín a Kačenka Daněčková. 
Kačenka se umístila i v krajském kole na krásném 3. 
místě.  

Dne 11. dubna k nám do školky přijelo divadélko Jo-
Jo, zahrát pohádku „Trampoty čarodějky Čarymůry“. 
Veselý příběh se dětem moc líbil a s nadšením se za-

pojily do děje. V tento den, v odpoledních hodinách, 
proběhlo ještě „Tvoření s rodiči“. Děti spolu s maminkami a tatínky vyráběly drobné velikonoční dekorace. Tato 
akce je všemi zúčastněnými velmi oblíbená. 

Dne 25. dubna jsme se vypravili do Smetanova domu v Litomyšli na divadelní představení pohádky „Pejsek a 
kočička“. Musíme naše - vaše děti moc pochválit, jak vzorné jsou publikum. Pozorně sledují děj a chovají se hez-

ky. Dokonce si i některé děti zahrály společně s herci na jevišti. 

V pátek 30. dubna se naše školka zaplnila malými čaroději a čarodějkami – začal čarodějnický rej plný her a sou-

těží. I když na opékání špekáčků nedošlo, protože nám počasí nepřálo, celý den jsme si pěkně užili. 

V pátek 3. května proběhl ,,Den otevřených dveří“. Navštívili nás rodiče s dětmi, které do naší školičky nastoupí 
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od září. 

Na středu 15. 4. jsme pro maminky připravili besídku 
s posezením ke Dni matek. Po pásmu básniček, písni-

ček a tanečků rozdaly děti svým maminkám kytičku, 

drobné dárečky a také samozřejmě velikou pusu. 

Od dubna do června se starší děti účastnily plavecké-
ho výcviku v Poličce.  

I během června na nás čeká mnoho zajímavých akcí: 
Den dětí na školní zahradě, divadýlko v MŠ:,,Sarka 
Farka“, předškoláci budou reprezentovat naši školku 
na ,,Sportovních hrách pro mateřské školy v Lito-

myšli“, a také navštíví ,,Den s Integrovaným záchran-
ným systémem“. 

Oslavíme narozeniny dětí narozených v jarních měsí-

cích, těšíme se na školní výlet do záchranné stanice 
Pasíčka, a úplně poslední akcí je pak  ,,Rozloučení s 
předškoláky“. Z některých akcí připojujeme fotografie. 

Všem přejeme krásné léto plné pohody, odpočinku a pestrých zážitků.                                                                   

                                                              text: Dagmar Sedláčková, učitelka MŠ 
                                                            foto: Nikola Kvapilová, Anna Veselíková 

SPALOVNA PNEUMATIK 

Někteří z vás již jistě zaznamenali informace o záměru stavby spalovny pneumatik v bývalých prostorách radio-
komunikací nedaleko Pohodlí (k. ú. Čistá u Litomyšle). 

Po tom, co se tyto informace dostaly na veřejnost, se zvedla vlna odporu proti této výstavbě a vznikl petiční vý-
bor, který vytvořil petici proti této výstavbě.  

Pokud by někdo chtěl tuto petici podepsat, je možné tak učinit na obecním úřadě v Poříčí. 

Zde přinášíme oficiální stanovisko tohoto petičního výboru: 

Vyjádření petičního výboru k záměru výstavby depolymerizační jednotky 

Firma Lamione SE se vyjádřila, že naše petice byla víkendovou záležitostí a naše stanoviska jsou neodborná. 
S tím nemůžeme souhlasit. Naše odborná argumentace dle stanovisek a vyjádření celé řady odborníků, byla 
v mnoha případech pravdivá a nehysterická. V projektu není nijak řešen vznik a nakládání s vysoce toxickými 
látkami a jejich vliv na životní prostředí, podzemní vody a omezení zápachu. A pokud firma chystá takto velký 

projekt řádově roky, jak to, že občané se toto dozvěděli ve chvíli, kdy investor požádal o povolení stavby? 

Oslovili jsme poměrně velkou skupinu chemiků z Chemicko-technologické fakulty a ti, byť v šibeničním čase, se 

k problematice této technologie vyjádřili. Velmi si vážíme jejich ochoty, nezištnosti a vysoké erudice. Chtěli by-
chom vyzdvihnout  obětavost doc. Weidlicha, Ing. Jany Machotové, Dr. Lucie Stříbrné a prof. Šnupárka 
z Univerzity Pardubice. Kromě této skupiny odborníků jsme kontaktovali i doc. Kutu a Ing. Klejcha z VŠCHT Pra-
ha, prof. Jiřinu Jílkovou z UJEP a další.. 

Postřeh Ing. Machotové: Jen mě zaujala %  pyrolýzního plynu, trochu mi to připomíná plnění socialistických cílů. 
Pokud je v této kvalitě zpracována i ostatní část technické dokumentace, taky bych taky měla obavu, jak to celé 
dopadne… 

Doc. Kuta mi sdělil, že sice problematice depolymerizace fandí, ale jako metoda likvidace ojetých pneumatik je 
zatím ekonomicky neudržitelná. Všude ve světě končí, když skončí dotace.. Důležité připomínky vznesl doc. Wei-
dlich, který vyučuje ekologické aspekty chemických technologií včetně nakládání s použitými materiály, pyrolýzu 
a zplyňování.  

Tyto materiály byly předány starostům Čisté a Litomyšle a byly podkladem pro jednání na krajském odboru Ži-
votního prostředí, které proběhlo 12.6. i s naší účastí a přineslo velmi dobrý výsledek pro nás všechny, kteří fan-
dí moderním technologiím, ale také se nechtějí stát experimentální laboratoří. 

Krajský úřad se již nyní může vyjádřit k tomu, zda zjišťovací řízení bude či nebude probíhat. A to na základě pod-
nětu od žadatele (investor – společnost Lamione SE), k čemuž jej vyzve místně příslušný stavební úřad. Návrh 
předkládá žadatel, nicméně Ministerstvo životního prostředí, resp. Krajský úřad si v rámci svého posuzování vše 
ověřuje a koriguje. Zatím žádné oficiální zjišťovací řízení neproběhlo. Aktuálně je celý proces v počátcích. Hlavní 

koordinaci postupu bude mít na starosti stavební odbor Městského úřadu Litomyšl. V každé fázi bude obec Čistá 
automaticky oslovena k případným vyjádřením a stanovisku. 

Mgr.Martina Kunderová 

FOTBALOVÉ JARO V TJ HORNÍ ÚJEZD 

Mladší přípravka 

Po kvalitní zimní přípravě jsme byli zvědaví, jestli naši hráči dokáží navázat na výbornou podzimní část soutěže. 
To se bohužel úplně nepodařilo, jaro neproběhlo z hlediska předváděné hry ani dosažených výsledků úplně podle 
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představ trenérů. Ze sedmi turnajů okresní soutěže jsme třikrát brali první místo, dvakrát druhé a dvakrát třetí. 
Turnaje se účastní čtyři družstva. Nejvíce nás potěšily turnaje v Němčicích a v Čisté, naopak největším zklamá-
ním skončilo naše vystoupení na předposledním klání na domácím hřišti. 

Všechno to ale přebil závěrečný Pohár Okresního fotbalového svazu Svitavy, který se konal pro všechna mužstva 

v Jevíčku. Na něm jsme nejprve porazili všechny soupeře v základní skupině, poté jsme si ve finále poradili 
s Čistou a přivezli domů cennou trofej.  

Do starší přípravky odchází Kryštof Tomšíček, Honza Kvapil, Matyáš Bulva, Štěpán Řejha, Pepa Rosypal a Matouš 
Zach, všem jim patří poděkování za předváděné výkony a doufám, že kluci budou úspěšně pokračovat. O tým se 
v uplynulé sezóně staral Mgr. Zdeněk Beneš, Zdeněk Beneš st. a Jarda Chaun. Tito trenéři zároveň zajišťují chod 
fotbalové školičky, kde začínají s fotbalem naši nejmenší. Vzhledem k tomu, že všichni tři trenéři jsou členy vý-
konného výboru a mají tak kromě trénování v oddíle minimálně ještě jednu další funkci, jedná se o desítky hodin 

měsíčně, které obětujeme bez nároku na jakoukoliv odměnu. Pevně proto doufám, že naše úsilí nepřichází vni-
več. 

Mgr. Zdeněk Beneš      

Starší přípravka 

V jarní části této sezóny, kterou jsme opět odehráli společně s kluky z Morašic, nás čekalo celkem 7 turnajů, kte-
ré jsme postupně odehráli v Cerekvici, Němčicích, Morašicích, Opatově, doma na Horním Újezdě, Jaroměřicích a 

Janově. Sehráli jsme celkem 21 zápasů s bilancí 12 výher, 7 porážek a 2 remízy. Vstřelili jsme celkem 104 bra-
nek, obdrželi 63. V žádném turnaji jsme neskončili na posledním čtvrtém místě, 1x jsme byli na místě třetím, 5x 
jsme obsadili 2. místo a turnaj v Morašicích jsme po výborném a bojovném výkonu vyhráli. Z výsledků vyplývá, 
že jsme rozhodně nezklamali a patřili určitě do té lepší poloviny týmů, které nastupovali v této soutěži. Toto se 
potvrdilo i na finálovém turnaji v Březové, kde jsme v konkurenci 11 týmů obsadili pěkné 5. místo. 

Celou sezónu nás provázela hojná účast na trénincích a zápasech, což je první předpoklad k výsledkům, kterými 
jsme se prezentovali. Trochu jsme měli problém s kolektivním pojetím hry, většina kluků chtěla hrát za sebe a 

prosazovat se individuálně, což se ne vždy podařilo. Na druhou stranu všichni vědí, že když začnou poslouchat 
pokyny trenérů a začnou bojovat, tak je v jejich silách otáčet a vyhrávat zápasy.  

Kluky fotbal baví a to je důležité pro jejich další fotbalový růst, který u Ondry Žďáry, Matěje Kopeckého, Vojty 
Paťavy, Petra Řejhy, Jindry Mičíka, Jana Flídra, Martina Flídra a Petra Boštíka bude pokračovat v kategorii mlad-
ších žáků. Celému týmu děkuji za poctivou tréninkovou docházku a předvedené výkony a všem přeji další úspěš-
nou fotbalovou sezónu, ať již v kategorii starší přípravky nebo mladších žáků, a hlavně ať je provází radost 
z fotbalu. Velké poděkování patří také rodičům za perfektní spolupráci a celému vedení TJ Horní Újezd za vytvá-

ření podmínek, ve kterých jsme mohli trénovat a hrát. Mnohé týmy nám toto prostředí záviděly. 

František Bartoš 

Mladší žáci 

Sezóna 2018/2019 byla pro mladší žáky (ročník 2006, 2007) velmi úspěšná.  

Ještě před rokem jsme řešili otázku, zda mladší žáky přihlásit, jelikož počet hráčů z našeho oddílu nebyl takový, 
jaký bychom si představovali. Ve spojení s TJ Sokol Morašice se nám podařilo mužstvo sestavit a následně jsme 

se přihlásili na Chrudimsko, protože na Svitavsku se nenašel dostatečný počet účastníků.  

První zápasy pro nás byly velkou neznámou. Hned se čtyřmi týmy jsme se utkali vůbec poprvé a taky jsme nevě-
děli, jak se naši hráči popasují s větším hřištěm a větším počtem hráčů na hřišti, než jak byli zvyklí v přípravce. 
Úvodní zápas jsme sice prohráli (s pozdějším celkovým vítězem Skuteč/Bítovany), ale předvedený výkon nám 
dával velkou naději, že se dobré výsledky dostaví. A taky že jo. V celé sezóně jsme odehráli 21 zápasů, z nichž 
bylo 17 vítězných a pouhé 4 prohrané. Netvrdím, že všechny vyhrané zápasy byly oku lahodící, ale o to víc bo-
jovnější a s velkým nasazením. Ve většině případů však mohu říct, a to včetně tří prohraných zápasů, že jsme 

hráli krásný fotbal, který se musel líbit a také nám to v nejednom případě potvrzovali i trenéři, nebo fanoušci 
soupeřů.  

Velké dík patří samozřejmě hráčům za jejich přístup a předvedené výkony, ale také bych chtěl poděkovat všem 
rodičům, kteří mi po celou sezónu pomáhali s odvozem hráčů na tréninky i na zápasy a za pomoc při praní dresů. 

Nesmím také zapomenout na věrné fanoušky, kteří nás neúnavně po celou sezónu podporovali v domácích zápa-
sech, takže i jim patří velké dík. 

Ještě bych chtěl touto cestou oslovit tatínky hráčů, nebo kohokoli, kdo by měl chuť se zapojit a pomoct mi s tré-

nováním, aby se mi ozval, bude vítán...na jednoho trenéra je toho někdy moc. :-) 

Jirka Kučera 

Starší žáci 

Další sezona společného souklubí s Morašicemi přinesla velké zlepšení ve hře, kde můžeme být opravdu spokoje-
ni. Naopak jsme se velmi trápili se zakončováním šancí. V mnoha zápasech jsme proto byli lepším týmem a na-
konec odešli poraženi. Soutěž ukončíme v polovině tabulky, ale podle předváděné hry je to trochu zklamání. 

Do jarní části jsme nastupovali bez Elišky Chadimové, která přestoupila do Moravské Třebové. Po sezoně do do-
rostu přechází pět kluků, naopak z mladších žáků přijdou tři kluci. 

Pavel Beneš 

Muži 

Před začátkem jarní části soutěže se podařilo tým mužů posílit o dva hráče. Jedná se o Michala Kysilku, který k 
nám přišel z Poličky, a Ondřeje Hladíka, který se k nám po dlouhé době vrátil z Pomezí. Bohužel s námi dále  
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Blahopřejeme 

65 let Jiří Bartoň   Poříčí 10 

 Jiřina Bartošová  Zrnětín 1 

76 let Anežka Lněničková  Poříčí 44 

78 let Josef Boštík   Mladočov 4 

79 let Marie Bulvová   Poříčí 13 

81 let Marie Kleinerová  Poříčí 30 

82 let František Bartoš  Zrnětín 14 

 Růžena Boštíková  Poříčí 15 

83 let Jaroslav Kleiner   Poříčí 30 

 Vladimír Mach   Poříčí 66 

84 let Alois Bartoš   Zrnětín 15 

 Václav Lněnička  Poříčí 44 

88 let Václav Bartoš   Mladočov 36 

90 let Jan Kladiva   Poříčí 79 

Narození: 

Anežka Pavlovičová   Poříčí 18 

Filip Ďuriš    Zrnětín 32 

Štěpánka Janatová   Poříčí 111 

Úmrtí: 

Danuše Čechová   Poříčí 71 

KRONIKA 

nemohl pokračovat Jan Kmošek, jelikož po zranění v zápase musel podstoupit operaci kolene a nyní prodělává 
rekonvalescenci. Realizační tým zůstal v nezměněné formě, trenér Pavel Schejbal a vedoucí mužstva Roman 
Chadima. 

V jarní sezóně prozatím mužstvo odehrálo dvanáct zápasů. Z toho jsme pětkrát vyhráli, třikrát remizovali a čtyři-

krát jsme prohráli.  

Velmi milé překvapení nám přinesl první zápas jara, kdy muži na domácím hřišti porazili 3:1 dosavadního lídra 
tabulky Cerekvici nad Loučnou. A ani v dalším zápase si nevedli špatně, na hřišti v Březové nad Svitavou se po-
dařilo vybojovat remízu 1:1. Za to ze zápasu s Dlouhou Loučkou jsme si odnesli největší prohru 5:1. Nejvíce nás 
ovšem může mrzet remíza 4:4 s Radiměří, kdy jsme v 62. minutě vedli 4:2.  

V tabulce aktuálně patří mužům osmé místo s pětatřiceti body. Vzhledem k tomu, že zbývá odehrát poslední zá-
pas, nelze již očekávat žádný posun v tabulce, ať zápas dopadne jakkoliv. 

Roman Chadima 

VÝZNAMNÉ JUBILEUM 

24. června letošního roku se pan Jan Kladiva z Poříčí č. p. 
79 dožil devadesáti let. Narodil se v Desné v rodině řezníka 
Jana a jeho manželky Anny. Sám pokračoval v rodinné tra-
dici a po vyučení se řemeslu věnoval s krátkou přestávkou, 

kdy pracoval na Vertexu v Litomyšli, až do odchodu do dů-
chodu. Poslední léta působil v Dolním Újezdě a v Morašicích. 

Jeho celoživotní láskou je myslivost a péče o les. Ve zdejším 
Mysliveckém sdružení působil léta jako hospodář a celoroč-
ně organizoval pracovní i společenské aktivity. S manželkou 
Boženou vychovali dvě děti a s láskou pečovali o vnoučata. 

V současné době žije stále ve svém domečku se svoji přítel-

kyní paní Vlastou Čapkovou, která mu po odchodu manželky 
a několika letech samoty vytvořila nový domov. Ke stálým 
radostem patří péče o zahrádku, procházky do lesa a pose-
zení se sousedy a kamarády. 

Jana Severinová 

POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ TURNAJ 

Sportovní klub Poříčí zve všechny příznivce fotbalu 
na tradiční Svatováclavský fotbálek amatérů, jehož 
11. ročník se uskuteční v sobotu 21. 9. 2019 na 
víceúčelovém hřišti v Poříčí. 

Zájemci o turnaj se mohou hlásit u Jiřího Bartoše 
(tel. 777 601 751), kde obdrží další informace. 

Za Sportovní klub Poříčí 

Adéla Hurychová 


