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POŘÍČSKÝ 
ZPRAVODAJ 

Tak si tak někdy říkám: „Co já vlastně dneska budu dělat? Přede mnou kupa povinností, měla bych tohle a taky 

tamto. Tohle asi dneska nemusím, to počká…“  Ta slova vám možná nebudou tak úplně neznámá. Možná je dnes 

a denně používá každý z vás a nakonec nevíte, čím začít. Kterou tu odloženou povinnost vykonat a kterou posu-

nout ještě o nějaký ten den dál. A tak hora vystavěná slovy musím a měl bych naroste do netušených rozměrů a 

s ní i nechuť dělat cokoli.  Jak ale z toho pocitu nepříjemna ven, jak z bludného kruhu?  

Varianta se nabízí v podobě červnových slunečních paprsků, které by měly být jaru oprávněným přemožitelem a 

nám hřejivou záchranou ze splínu rozličného druhu. Doslova nás vytáhnou ven, kde  nacházíme největšího živo-

tabudiče. Přírodu. Všudypřítomnou zeleň nejrůznějších odstínů, navíc v harmonii s barvami a vůní lesa, polí, za-

hrad. Království zeleně vévodí ptačí zpěv a mihotání menších či větších živočichů.  A najednou víte, že vám příro-

da dobila baterky, tak nějak přirozeně, nenásilně, najednou máte energii, znáte řešení problému, dokonce máte 

chuť pustit se s úsměvem do svých povinností. Vracíte se z dlouhé příjemné procházky, příroda vás zbavila únavy 

z nicnedělání a předala plán. Jak fungovat v běžném životě a neztratit se. Sobě ani druhým.  

Možná jste v poslední době zažívali něco podobného, vždyť se mnohým zdálo, že na čas byla příroda v podstatě 

jediným oficiálně povoleným prostorem „svobody“. Možná vám byl tenhle prostor zrcadlem a spatřili jste podobu, 

která svou pravdomluvností překvapila. Odhalila vaše hranice, napomohla sestavit žebříček hodnot. Měli jste čas 

se poznat.  

 

 

„SOUKROMÁ FOTOGRAFIE“ 
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3. 6. 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Závěrečný účet obce za r. 2019 včetně Zprávy o vý-

sledku přezkoumání hospodaření obce Poříčí u Lito-

myšle za r. 2019 a souhlasí s celoročním hospodaře-

ním obce, a to bez výhrad.   

• Účetní závěrku obce za r. 2019. 

• Rozpočtovou změnu č. 1/2020. 

• Prodej obecního pozemku p.č. 440/13, k.ú. Poříčí u 

Litomyšle pro žadatele: Pavel Prudil, Brněnská 222, 

569 02 Březová nad Svitavou. 

• Prodej obecního pozemku p.č. 15/2, k.ú. Poříčí u 

Litomyšle pro žadatele: Emanuel Hanyk, Poříčí u Li-

tomyšle 21, 570 01 Litomyšl. 

• Prodej obecního pozemku p.č. 105, k.ú. Poříčí u Lito-

myšle pro žadatele: Stanislav Kovář, Poříčí u Lito-

myšle 115, 570 01 Litomyšl. 

• Prodej obecního pozemku p.č. 525/5, k.ú. Poříčí u 

Litomyšle pro žadatele: Josef Mlejnek, Poříčí u Lito-

myšle – Zrnětín 38, 570 01 Litomyšl. 

• Cenu za prodej stavebních pozemků v lokalitě 

„Kučerova louka Zrnětín“ ve výši 310,- Kč/ m2 bez 

DPH. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry hodnoticí 

komise k veřejné zakázce malého rozsahu „Vybudování 

chodníku v obci Poříčí u Litomyšle“ a schvaluje pořadí 

účastníků dle protokolu o hodnocení nabídek a výběr 

dodavatele Stavební sdružení Boštík s.r.o., IČO 259 

36 484, se sídlem Poříčí u Litomyšle 117, který předlo-

žil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby zajistil in-

formování účastníků o výsledcích zadávacího řízení a 

schvaluje uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

ve znění předloženém v rámci podané nabídky. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Teď už si uvědomujete, že vše má svůj čas, své místo, svůj řád, vás nevyjímaje. Snáze chápete potřebu pravi-

delně střídat pracovní povinnosti s odpočinkem, spravedlivě dělit čas mezi své blízké a sebe, a když zkrátka ně-

kdy nevíte, co s tím vším máte dělat, a do ničeho se vám nechce, nepanikaříte.  Jdete do přírody, chvíli nic neře-

šíte (ono se to řešení nakonec stejně vždycky objeví), necháváte věci plynout a užíváte si nevšedně všedních 

přírodních krás. Domů se vracíte spokojenější a bohatší o poznání, o energii. 

Věřím, že si každý našel v přírodě svůj oblíbený kousek, svou „soukromou fotografii“, kterou si ve své paměti 

detailně vybaví v okamžiku, kdy potřebuje, aby mu bylo hezky, aby měl energii na usměvavý a pohodový život. 

Jaroslav Švihel 

Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle přeje všem občanům příjemné prožití letních 

dnů, krásnou dovolenou a dětem prázdniny plné pohody a sluníčka. 

 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

 

V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE 

Farní charita Dolní Újezd v uplynulých týdnech své přá-

tele opravdu poznala.  

Chtěli bychom VŠEM ze srdce vyjádřit velké poděková-

ní za veškerou podporu a pomoc, které se nám – na-

šim klientům i zaměstnancům – v obtížném období do-

stalo. A to ať ve formě materiální (zajištění dovážky 

nákupů a obědů, dezinfikování, šití roušek), finanční 

nebo i formou rady, povzbuzení, vzpomínek či modlit-

by…  

Nákaza koronavirem a karanténa pro nás byla noční 

můrou, u které jsme všichni doufali, že nikdy nenasta-

ne. Život nám ale dává různé překážky a jak se říká, 

zkušenostmi se člověk učí. Nám vzniklá situace připo-

mněla, jak je každý z našeho týmu důležitý a už víme, 

že existuje hodně dobrých lidí, kteří v těžké situaci 

dokáží okamžitě pomoci.  

Proto, i když je to málo, posíláme veliké DĚKUJI přede-

vším starostům obcí (podpora a pomoc, někde nákup 

zajišťovali i přímo sami starostové), kněžím, dobrovol-

níkům z řad hasičů, skautů, sokolů, zaměstnancům 

obce, rodinám zaměstnanců a klientů, okolním chari-

tám a všem, kteří nás jakkoli podpořili. Moc si Vaší po-

moci vážíme! 

Děkujeme též všem obyvatelům DPS za spolupráci. 

Víme, že tyto týdny pro ně byly velkou psychickou zá-

těží, když nemohli ze svého bytu ani do parku, do ob-

chodu, na procházku. Ani se nemohli navzájem navští-

vit a odlehčit tak svým starostem.  

Nechceme také zapomenout na charitní zaměstnanky-

ně a jejich rodiny. Všem sestřičkám a pečovatelkám 

děkuji, že riskují své zdraví i zdraví svých rodin při za-

jišťování péče. Nikdo za vzniklou situaci nemůže a je 

zbytečné hledat někde vinu. V období domácí karanté-

ny ale naštěstí převažovala podpora našich pracovnic, 

která pro ně byla určitě tím nejdůležitějším. Dobré du-

še nejednou donesly k jejich domovům něco dobrého 

na zub i na zlepšení psychické pohody… Děkuji i za to.  

Nyní se snažíme o navrácení situace do zajetých kolejí. 

Přejeme vám i sobě hlavně pevné zdraví, životní opti-

mismus a Boží požehnání. S úctou a poděkováním.            

Jana Kalibánová a Iveta Sobotová FCH Dolní Újezd 

 

 

SKLÍPEK U POTOKA 

Po loňském zkušebním provozu rozhodlo zastupitelstvo obce o pokračování spolupráce s p. Petrem Zachem 

z Mladočova, který v obecním sklípku u potoka bude i letos nabízet moravská vína od vinařství Kovács Mikulov. 

Přijďte posedět a ochutnat v těchto dnech a časech: 

Pátek, sobota – 18:00 – 20:00 hod, neděle – 17:00 – 19:00 hod.  

Návštěva je pochopitelně možná i po individuální domluvě na tel. č. 732 653 427. 

František Bartoš 
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Vítání občánků = radostná chvíle v životě obce, jelikož dětí není nikdy dost. Letos jsem měl tu možnost být rodi-

čem nového občánka a tak jsem tuto chvíli prožil z druhé strany. Je, dle mého názoru, velice příjemné, když se v 

obci, kde žije cca 500 obyvatel, vítá do obecní "rodiny" 10 nových členů. Mladých rodin v obci přibývá a to je do 

budoucna velmi dobré znamení. Žije se nám v obci příjemně, úroveň vybavenosti stoupá a s tím přichází i tato 

odměna v podobě malých dětí. Možná jsem trochu ovlivněn tím, že jsem i zastupitelem, ale opravdu z toho má 

člověk upřímnou radost.  

Vítání občánků proběhlo v neděli 7. 6. 2020 od 14:00 hod v kulturním domě, kde se k této příležitosti sešlo po-

měrně velké množství rodičů, prarodičů a dalších členů jednotlivých rodin.  

Novými občánky naší obce jsou Anežka Pavlovičová (na fotkách chybí), Filip Ďuriš, Štěpánka Janatová, Filip Bar-

toš, Mikoláš Faltys, Antonín Hanyk, Izabela Kolomazníková, Rozálie Řejhová, Kateřina Zachová a Sabina Kárská.  

Petr Faltys  

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Filip Ďuriš Štěpánka Janatová 

Filip Bartoš Mikoláš Faltys 
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Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů dne 15. dubna 2020 byly vyhlášeny volby do 

zastupitelstev krajů a volby do 1/3 Senátu PČR. Volby do zastupitelstva našeho kraje, tj. Pardubického, se usku-

teční v pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020. Senátní volby se v letošním roce našeho volebního obvodu netý-

kají.  

Voličské průkazy – v těchto volbách lze také hlasovat na voličský průkaz. Na ten bude moci volič - pouze státní 

občan ČR s trvalým pobytem na území Pardubického kraje hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Par-

dubického kraje, nikoliv však v jiném kraji či u zastupitelského úřadu v zahraničí. 

O voličský průkaz může volič požádat následujícími způsoby: 

• PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa tr-

valého pobytu voliče (u něhož je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději do pátku 25. září 

2020. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (volič žádost obecnímu 

úřadu zaslal např. poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, bude-li tato zaslána prostřednictvím 

datové schránky voliče (nedostatečná je žádost opatřená uznávaným elektronickým podpisem voliče, neboť 

tento má hodnotu toliko vlastnoručního podpisu, nikoli podpisu úředně ověřeného),  

• OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání 

voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu 

požádat nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin. 

Adéla Hurychová 

Naše obec v minulosti realizovala projekty na pořízení 

kompostérů do jednotlivých domácností a to v rámci 

Mikroregionu Maštale a Mikroregionu Desinka, který 

momentálně zpracovává žádost o dotaci na další kom-

postéry. Součástí projektu bude také pořízení kontej-

neru na textil. Pokud máte o kompostér předběžný zá-

jem, tak se prosím nahlaste na obecním úřadě. 

V případě, že bude žádost kladně vyřízena, tak postup 

bude totožný jako v letech minulých. Každý zájemce 

uhradí částku, která se bude rovnat finanční spoluúčas-

ti k přijaté dotaci (počítá se s modelem 85% dotace, 

15% vlastní zdroje). 

František Bartoš 

Antonín Hanyk Izabela Kolomazníková 

Rozálie Řejhová Kateřina Zachová 

Sabina Kárská 

 

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

 

KOMPOSTÉRY 
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Určitě si každý všiml, že nám u kaple či obchodu vyrůstá nový objekt a většina z vás asi ví, že se jedná o novou 

obecní hasičskou zbrojnici. Tato hasičárna je první z dílků, které by měly vytvořit nový prostor před obchodem a 

hospodou, ale to bude předmětem jiného článku v budoucnu. V dnešní době je hasičárna před instalací otvoro-

vých prvků - oken a vrat, poté bude dokončena fasáda a vnitřní úpravy povrchů. Během letních prázdnin budou 

dokončeny venkovní úpravy a kompletace a na konci září se bude zbrojnice otevírat. V objektu se bude v přízemí 

nacházet zázemí pro hasiče - šatny, umývárny a garáž pro automobil, v podkroví vznikne klubovna a potřebné 

hygienické zázemí. 

Další stavební akcí, která proběhne ke konci tohoto roku, je výstavba nového chodníku v lokalitě Alej. Jedná se o 

chodník, který bude začínat před bytovkami v návaznosti na chodník k obecnímu úřadu a bude končit u zeměděl-

ského družstva. Jak již bylo v minulosti zmíněno, jedná se o pojížděný chodník, tak jak to je zhotovené v lokalitě 

nové výstavby mezi alejí a informačním centrem. Tímto chodníkem dojde k rozšíření komunikace a dojde k vizu-

álnímu rozdělení pro auta a chodce. V této lokalitě jsou pak ještě plánovány parkovací zálivy, které již z části 

jsou rozpracované a tím by měla být lokalita dokončena. 

V tomto roce také připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci chodníků kolem silnice II/359. Jedná 

se o celou trasu stávajícího chodníku od "Podhájku" až po nový autobusový záliv pod Mladočovem. Chodníky bu-

dované v minulosti již dosloužily a je třeba vybudovat chodníky odpovídající dnešnímu standardu a v bezbariéro-

vém provedení. Obec již v minulosti podnikla kroky, tak aby majetkově byla většina trasy vypořádána a pozemky 

pod chodníkem byly obecní. V této době je projektová dokumentace dokončena, v červenci bude podána žádost o 

stavební povolení a následně žádost o poskytnutí dotace, pravděpodobně ze státního fondu dopravní infrastruktu-

ry. Pokud by vše dobře dopadlo, mohli bychom v Poříčí mít v roce 2021 až 2022 nově opravené chodníky. 

Petr Faltys 

 

REALIZOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

 

POŘÍČSKÉ SKOTAČENÍ 

 

INFORMAČNÍ CENTRUM 

K příležitosti oslav 30. výročí samostatnosti obce se 

v sobotu 29. 8. 2020 uskuteční hry s názvem „Poříčské 

skotačení II.“, které budou určeny pro smíšená 5ti 

členná družstva. Věková hranice soutěžících je od 14 

let do neomezeného věku, hlavně mít chuť a sílu si užít 

legraci :-). Soutěžní týmy se mohou hlásit do 15. 8. 

2020 u Kateřiny Kusé na tel. č. 604993612. Těšíme se 

na všechny soutěžící, fandící i přihlížející. �  

Konec června je neodmyslitelně spojen s koncem škol-

ního roku. Pro některé je to naposledy, co usednou do 

školní lavice se spolužáky, se kterými sdíleli 9 let po-

vinné školní docházky. I v naší obci jsou tací, kteří se 

musí se základní školou rozloučit a po prázdninách na-

stoupí na středních školách. Se základní školou se loučí 

a na budoucí povolání se budou připravovat: 

• Jan Kusý, Aneta Lenochová – Stavební škola Vysoké 

Mýto 

• Michaela Kladivová – Gymnázium Pardubice 

(Mozartova) 

• Tereza Faitová – Gymnázium Litomyšl 

• Vojtěch Synák – Gymnázium Svitavy 

Všem přeji krásné letní prázdniny a v nové studentské 

etapě jen to nejlepší. 

Adéla Hurychová 

 

DEVÁŤÁCI 

I o letošních prázdninách bude v provozu informační 

centrum obce. Otevírací doba bude: 

Po-Pá 14:00 – 18:00 hod 

So-Ne 13:00 – 17:00 hod. 

František Bartoš 

 

UZAVÍRKA KOMUNIKACE V POŘÍČÍ 

Jistě jste již všichni zaznamenali, že v souvislosti s realizací akce „Obnova tělesa silnice II/359 v Poříčí u Litomyš-

le“ muselo dojít k úplné uzavírce této komunikace. Původně bylo plánováno, že provoz v úseku dotčeném stav-

bou bude sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen semafory. Geologický průzkum provedený před samotnou 

stavbou však upozornil na možnost sesuvu zeminy a tak bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno. Samotný průběh 

stavby potom, tedy z mého pohledu, jenom potvrdil oprávněnost této plné uzavírky. Při provádění zemních prací 

v kombinaci se silnými dešti a eventuálním plánovaným průjezdem vozidel by ohrožení zdraví a životů, ať již za-

městnanců firmy nebo řidičů, bylo opravdu veliké. Chápu, že tato uzavírka se dotkla každého z nás, ale věřte, že 

jiné varianty nebylo a dle mého názoru byla vlastní stavba zahájena „pět minut po dvanácté“. Proto bych vás 

chtěl vyzvat k toleranci a trpělivosti a současně poděkovat za pochopení. Po realizaci této stavby bude provoz a 

zejména pohyb chodců v této lokalitě výrazně bezpečnější. Pokud používáte označenou náhradní stezku pro 

chodce, tak vás žádám, abyste v této lokalitě kola tlačili a už vůbec sem nevjížděli na motorových dopravních 

prostředcích (motorky, skútry apod.). Mějte na paměti, že se jedná o soukromé pozemky a já znovu děkuji p. 

Marii Lenochové a p. Marii Hlušičkové, že nám tuto náhradní trasu povolily a komunikační propojení 

s autobusovou zastávkou Mladočov je tak zajištěné. Jak by se vám líbilo, kdyby se vám po vašem pozemku pro-

háněli cyklisté, motorky, skútry? Odpovězte si každý sám. 

Ještě jednou děkuji za pochopení. 

František Bartoš 

Několik údajů o stavbě: 

V patě svahu, v kraji koryta vodního toku bude provedena železobetonová kotvená opěrná zeď. Na začátku úse-

ku bude tato opěrná zeď doléhat přímo na skalní výchozy a následně se odkloní od svahu rovnoběžně s břehem  
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FOTBALOVÝ TURNAJ 

Dovolte mi jménem Sportovního klubu Poříčí pozvat vás na fotbalový turnaj, který pořádáme každoročně kolem 

svátku sv. Václava, podle něho nese i svůj název – Svatováclavský. Letošní 12. ročník se uskuteční v sobotu 

26.9.2020. Týmy se mohou hlásit nejpozději do 20. 9. 2020 u předsedy klubu Jiřího Bartoše na tel. 777 601 751, 

kde obdrží další informace. 

Adéla Hurychová 

koryta vodoteče. Konstrukce bude kotvena do skály. Líc zdi bude obložen přírodním kamenem. Bude provedena 

kompletní sanace násypového tělesa komunikace, přičemž strmý líc tělesa bude zajištěn stěnou z gabionových 

prvků. 

Zpevnění aktivní zóny komunikace bude provedeno pomocí geomříží a dalších geosyntetik. Bude provedena kom-

pletní nová skladba konstrukce vozovky v problémovém místě. Na začátku a na konci úseku bude provedena 

pouze obnova živičného krytu a sanace krajnice. Bude provedeno nové podélné povrchové i podpovrchové od-

vodnění. 

 

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Jak se měla naše školka v době 

koronavirové??? 

V jarních měsících si pandemie 

vyžádala přísná opatření, která se 

dotkla i naší školky. Od 16. března 

byla uzavřena. Nezaháleli jsme a 

vrhli jsme se na výměnu koberce 

ve třídě ,,Myšiček“.  Ačkoli se ob-

jevil problém s rozsypaným pod-

kladovým betonem a musel se 

dělat celý nový, stačili jsme kobe-

rec těsně před otevřením položit. 

Proběhla také plánovaná oprava 

altánu. Velmi děkujeme za veške-

rou práci panu Františku Šimkovi 

st. a panu Luďkovi Řehákovi. Paní 

učitelky pracovaly buď v MŠ nebo 

z domova...šily, opravovaly plyšá-

ky, vyráběly výzdobu do oken na 

celý rok, připravovaly přáníčka, 

opravovaly knihy, vyráběly didak-

tické pomůcky pro děti atd. 

Všechna opatření se v posledních 

týdnech uvolňují, takže se od 25. 

května otevřely, za přísnějších hygienických podmínek, i třídy naší školy a zaplnily se nedočkavými dětmi. Potěši-

lo nás, že se děti do školky rády vracejí a těší se na své kamarády i činnosti, které pro ně máme připraveny. 

Na základě těchto opatření byly zrušeny všechny plánované kulturní a sportovní akce – divadla, plavecký výcvik, 

čarodějnický rej, školní výlet, besídka pro maminky, výlet na stezku do Poříčí, kurz první pomoci pro děti, Spor-

tovní hry pro mateřské školy v Litomyšli atd. 

O to více si užíváme pohybové aktivity a hru ve školce. Učíme se pěkné básničky, zpíváme písničky, tvoříme a 

kreslíme veselé obrázky. Více času trávíme na zahrádce školky nebo na vycházkách. To pak pozorujeme přírodu 

a poznáváme spoustu zajímavých věcí ze světa kytiček, zvířátek ale i třeba z dopravního provozu. 

Po otevření školky jsme ve školce uvítali i novou paní učitelku Simču. Je z Litomyšle a vystřídala naší paní učitel-

ku Nikču, která se raduje z malého chlapečka. 

Děkujeme za její práci pro naši školku a přejeme hodně spokojených dní na mateřské dovolené. 

Prázdniny se kvapem blíží a nás čeká ,,Slavnostní vyřazení předškoláků“. Po prázdninách usedne 12 našich dětí 

do školních lavic. Tuto tradici chceme uspořádat i letos. S ohledem na opatření, které zůstávají v platnosti, a na 

rozmary počasí, bychom tuto akci uspořádali na školní zahradě s menším počtem přítomných osob. 

V příštích měsících plánujeme přístavbu ke školní kuchyni. Okresní hygienická stanice nám každým rokem do 

kontrolní zprávy napíše řadu nedostatků, které je třeba řešit.  Jde o dlouhodobě požadované věci, které není 

možné řešit jinak, než přístavbou ke stávající budově. Jde o nový sklad potravin, šatnu a kancelář pro personál 

kuchyně s WC a umyvadlem, úklidová místnost s výlevkou a hrubá přípravna zeleniny se dřezem a umyvadlem. 

Na tuto akci máme vypracovanou projektovou dokumentaci, schválenou dotaci a čekáme na stavební povolení. 

Všem dětem pak přejeme hezké a pohodové prázdniny se spoustou krásných zážitků. Našim předškolákům hod-

ně úspěchů a radosti v základní škole. 

Dagmar Sedláčková, Bc. Anna Veselíková 



 

 

7 

 

DĚTSKÝ DEN 

V sobotu 13. června 2020 uspořádala obec Poříčí u Litomyšle ve 

spolupráci se všemi spolky naší obce den pro naše děti, který se 

uskutečnil na prostranství u kulturního domu za krásného slunného 

a teplého počasí.   

Společným nástupem dětí a přivítáním pana starosty ve 14 hod 

započalo zábavné odpoledne, které bylo rozděleno do dvou částí. 

V té první části měly děti absolvovat úkoly na 9 připravených sta-

novištích, kde byly podle toho, jaký předvedly výkon, odměněny 

poříčskými korunami. Ty následně utratily v poříčském stánku za 

nejrůznější dobroty a jiné drobnosti. Předtím, než se děti vrhly na 

plnění úkolů na stanovištích, bylo každé dítě z naší obce obdarová-

no novým poříčským trikem a náramkem, jež měly dětem připo-

menout, že v letošním roce slaví naše obec své 30. narozeniny. 

Pitný režim mohly děti doplňovat ve stánku, kde měly zdarma li-

monádu a hlad mohly zahnat párkem v rohlíku. 

V té druhé části čekalo na děti překvapení. V koňském spřežení 

taženém koněm Montym přijel rytíř Brtník se svou dcerou Leontý-

nou, kteří nás navštívili, aby uvedli do života nově vybudovanou 

lanovou dráhu, umístěnou podél víceúčelového hřiště. A aby to 

neměly děti tak jednoduché, musely rytířovi slíbit, že budou 

s lanovkou slušně zacházet a nebudou ji ničit, aby jim vydržela co 

nejdéle. Potom Leontýnka klíčem pomyslně tuto novou atrakci pro 

děti odemkla, a tak mohla být hned dětmi otestována.  

Opravdu velmi mile nás překvapila účast dětí, která byla, troufám 

si říci, rekordní, protože dorazilo kolem 90 dětí, což jsme opravdu 

nečekali! Děkujeme proto všem, kteří přišli strávit sobotní odpoled-

ne ke kulturnímu domu. Věřím, že po té nedávné nepříjemné době, 

spojené s různými omezeními, kterou jsme si všichni prošli, to bylo 

příjemné zpestření života nejen dětí, ale i rodičů a všech ostatních. 

Vážíme si vaší návštěvy a pevně doufáme, že se budeme moci 

scházet při dalších společenských akcích, které pro vás obec Poříčí 

u Litomyšle připravuje. 

Adéla Hurychová  
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Blahopřejeme: 

70 let Jan Bartoš  Poříčí 99 

 Josef Voral  Poříčí 35 

 Ladislav Kmošek Zrnětín 30 

 Marie Bartošová Poříčí 23 

75 let Jan Pechanec  Poříčí 61 

77 let Anežka Lněničková Poříčí 44 

79 let Josef Boštík  Mladočov 4 

80 let Marie Bulvová  Poříčí 13 

82 let Marie Kleinerová Poříčí 30 

83 let František Bartoš Zrnětín 14 

 Růžena Boštíková Poříčí 15 

84 let Vladimír Mach  Poříčí 66 

 Jaroslav Kleiner  Poříčí 30 

85 let Alois Bartoš  Zrnětín 15 

 Václav Lněnička Poříčí 44 

89 let Václav Bartoš  Mladočov 36 

 

Narození: 

Sabina Kárská  Poříčí 138 

Eliška Kysilková  Poříčí 144 

 

Úmrtí: 

Jan Kladiva  Poříčí 79 

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 220 ks. Datum vy-

dání tohoto čísla: 29. 6. 2020. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Zpravodajská rada: František 

Bartoš, Petr Faltys, Adéla Hurychová, Jaroslav Švihel. Bezplatné.  

 

KRONIKA 

 

DĚNÍ V TJ HORNÍ ÚJEZD 

Úplné zastavení veřejného života se samozřejmě zcela 

zásadně dotklo i nás. Na dva měsíce jsme museli přeru-

šit veškerou sportovní činnost, zrušili jsme i vystoupení 

dua Žákovec-Volínová. Trávníky zely prázdnotou, míče a 

další pomůcky zůstaly zavřené v kabinách.  

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky roz-

hodl 7. dubna 2020 o ukončení všech amatérských fot-

balových soutěží dospělých a mládeže. Jednalo se o 

smutné, ale bohužel jediné rozumné řešení nastalé situ-

ace. Vzhledem k pandemii koronaviru bylo pokračování 

soutěží nepřijatelné zdravotní riziko. Dohrání soutěží 

nebylo ani v rámci letních měsíců fakticky možné. Ko-

nečné pořadí soutěží zůstalo podle stavu ke dni 8. dub-

na. Ze soutěží nikdo nepostoupil ani nesestoupil. 

V této situaci jsem si všiml jedné důležité věci – a to 

kolika lidem fotbal chyběl. Nejen hráčům, trenérům, vedoucím, funkcionářům, ale především všem, kteří se třeba 

jen občas u hřiště zastavili. Chyběl fotbal, setkávání se, společně strávený čas, emoce, zkrátka vše, co k tomuto 

sportu patří. Sám za sebe jsem přesvědčen, že to byla ideální doba k tomu zapřemýšlet nad tím, co všechno Tě-

lovýchovná jednota Horní Újezd našemu regionu přináší.   

Vzhledem k uvolňování vládních opatření schválil výkonný výbor TJ Horní Újezd zahájení tréninkové činnosti jed-

notlivých mužstev v týdnu od 4. 5. 2020. V tomto týdnu se na hřišti za přísných hygienických opatření postupně 

začaly objevovat všechny věkové kategorie – od fotbalové školičky až po muže. Od konce května jsme odehráli 

několik přátelských zápasů s okolními oddíly. 

Před měsícem nás zasáhla smutná zpráva z Cikova. Dne 22. května podlehl těžké nemoci František Mokrejš, je-

den ze zakladatelů fotbalového oddílu naší tělovýchovné jednoty. Byl dlouholetým hráčem a funkcionářem. Při 

činnosti TJ odpracoval nespočet hodin při úpravě hřiště, výstavbě kabin, opravě dopravních prostředků. Pomohl 

vždy tam, kde bylo třeba. Dlouhá léta spolupracoval při psaní kroniky TJ. Rád hrál i stolní tenis a spolupořádal 

Vánoční turnaje ve stolním tenise. V roce 1990 se stal starostou obce Horní Újezd a v této funkci vydržel řadu 

let. Jeho zásluhou se podařilo vykoupit pozemky, kde je hřiště, kabiny, víceúčelové a dětské hřiště. Dlouhou do-

bu vedl archiv všech zápasů v TJ a v posledních letech ho využíval při valných hromadách a také při loučení se 

zemřelými členy. Za to všechno moc děkujeme.           

V současné době řešíme novou sezónu. Červen je čas zasílání přihlášek do soutěží, pevně věříme, že se sezóna 

2020/2021 rozjede v obvyklých termínech a proběhne standardním způsobem. Děláme všechno proto, abychom 

ve spolupráci s Morašicemi opět mohli nasadit do soutěží týmy ve všech věkových kategoriích. Pro aktuální infor-

mace sledujte naše internetové stránky www.tjhorniujezd.cz. 

Na závěr jedna pozvánka. Náš partnerský oddíl z Morašic bude v sobotu 5. 9. 2020 slavit na svém hřišti 120 let 

od svého založení a 50 let fotbalového oddílu. Od půl desáté se v rámci programu uskuteční turnaj naší společné 

starší přípravky, o půl jedné začne mistrovské utkání mužů domácího týmu, pokud to regule dovolí, tak proti na-

šemu mužstvu, ve tři hodiny bude oficiální část programu a v 15:30 má výkop zápas starých gard Morašice – 

Hradec Králové (účast přislíbil např. Luboš Kubík nebo Adrian Rolko). Kromě nových kabin budou k prohlédnutí 

historické statistiky a archivní fotografie, doprovodný program pro děti, prodej suvenýrů a upomínkových před-

mětů, bohaté občerstvení.  

S přáním příjemně stráveného léta 

Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd 


