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POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

Po několik staletí byl ad-
vent dobou uklidnění a 
očekávání. Člověk se měl 
postit a zastavit se po 

předchozím shonu. Nás 
dnes především reklamy 
nutí psát si seznamy 
s úkoly, které je potřeba 
splnit, aby bylo vše per-

fektní a připravené na 
TEN den. My pak máme 

pocit, že nic nestíháme, 
že nikdy nedokážeme na-
chystat své domy a byty 
tak, jako vidíme 
v časopisech, nestíháme 
napéct víc druhů cukroví 

než sousedka, dárky ještě 
nemáme zabalené. A neu-
stále se nás někdo ptá: 
„Máš už napečeno?“, „Máš 
uklizeno?“, „Máš už 

všechny dárky?“. 

Co se ale stane, když klid-

ně odpovím: „Nemám.“? 

Přijde úleva. Alespoň u 
mě. Úleva, že se přece nemusím přizpůsobovat tomu, co slyším kolem. Nemusím mít perfektně uklizený byt se 
stolem plným složitého jídla, abych měla krásné Vánoce. Vánoce jsou pro mě něčím jiným. 

Dávají mi možnost uvědomit si, za co vše můžu být vděčná. Za svou milující „starou“ i „novou“ rodinu, za napl-
ňující práci, za to, že mám kde bydlet a co jíst. Ne všichni ale takové štěstí mají. A proto se ráda vracím k barok-
ní tradici, kdy měl příběh o Spasiteli vyvolat solidaritu a ochotu obdarovávat. Během adventu se snažím nemyslet 

jen na své plány, seznamy a přání, i když to jde někdy opravdu těžko, ale hledám příležitosti, jak ze svých per-
fektních Vánoc ubrat a dát tam, kde je to potřeba, víc. A možností je opravdu hodně – můžu poslat dárek osamě-

lému seniorovi, omezit svou spotřebu plastových obalů, darovat své oblečení do azylových domů, poslat staré 
deky do psích útulků. Můžu zavolat kamarádovi, se kterým jsem se dlouho neviděla, nakoupit pro souseda, 
usmát se na prodavače… 

Jistě není potřeba se všeho vzdávat nebo odmítat dárky a cukroví. Myslím ale, že by mohlo takové zastavení a 

osobní „půst“ pomoci k návratu ke klidnějšímu a smysluplnějšímu prožití Vánoc. 

Zkusme se tedy uklidnit a ztišit. Odvraťme se od všudypřítomných reklam, poděkujme a rozpomeňme se na ně-
koho, s kým bychom se o ty své dokonalé Vánoce mohli podělit. 

Radka Plecháčková 

VÁNOCE  

Eliška Švihlová 

Poklidné, láskou a porozuměním naplněné vánoční 

svátky, prožité v kruhu svých nejbližších, hodně zdraví, 

štěstí a úspěchů v roce 2019 přeje všem občanům 

zastupitelstvo obce. 
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O našem zlatém ocenění se již napsalo a napovídalo poměrně dosti, nicméně, jak probíhala cesta do Irska a zpět 

z pohledu komise, by možná někoho mohlo také zajímat. 

Již v průběhu první poloviny roku bylo zřejmé, že do irského městečka Tullamore bude vypravena z naší obce 

několikačlenná delegace, která se zúčastní slavnostního večera předávání cen. A tak v pátek 21. 9. 2018 v 10:00 
vyrazila obecní výprava směr Praha - Ruzyně, kde nás čekal let do Dublinu. Vyzbrojeni dobrou náladou, luben-
skou slivovičkou a poličským pivkem jsme cestu v minibusu přečkali velmi lehce, cesta utekla jako voda. Na ru-
zyňském letišti jsme udržovali nastavený standart a rázem jsme seděli v letadle směr Irsko. Po  příletu na dub-
linské letiště jsme po nepatrně delším pátrání našli styčnou osobu, která nám zajišťovala přepravu do městečka 
Tullamore. Městečko, které je známo především svou produkcí kvalitní irské whiskey, se nachází v hrabství Ofally 

směrem na západ od Dublinu ve vzdálenosti cca 100 km. Po příjezdu do města jsme měli drobné problémy s 
ubytováním, ale nakonec se vše vyřešilo a tak jsme měli kde složit hlavu. Po vyčerpávajícím cestování jsme ještě 
páteční večer zkusili navštívit místní restauraci, kde jsme zahnali hlad i žízeň. Irské menu, které nabízí zejména 
hovězí maso a mořské plody, bylo zajímavé a tak jsme neváhali. Irsko, tzv. zelený ostrov, je plné celoročních 

pastvin hovězího skotu, což je patrné na první pohled při 
jízdě po dálnici, a tak hovězí maso bylo vynikající. Při této 
večeři jsme byli poctěni návštěvou delegace z pardubické-

ho kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým. Po 
krátké debatě jsme vyčerpáni odcházeli do našich pokojů. 

Sobota, hlavní den pobytu v Irsku, byla naplněna progra-
mem od ranních hodin. Po vydatné britské snídani jsme 
vyrazili na výlet po Tullamore, který zařídili organizátoři. 

Hlavním cílem byla návštěva starého celního skladu u bře-
hu kanálu Grand. V návštěvnickém středisku Tullamore 
Dew nám byl představen příběh výroby jedné z nejznáměj-
ších whiskey na světě. Po této prohlídce jsme ochutnali 

zdejší produkt a mohli jsme se začít připravovat na naši 
účast na European marketu. Market se koná při každém 
vyhlašování této soutěže Entente florale Europe. Připomíná 

to svou atmosférou například vánoční trhy, kde ochutnává-
te všechny možné pochutiny a tekutiny z dané soutěžní 

3. 10. 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Prodej pozemku p. č. 1917/7, k. ú. Poříčí u Litomyšle 

pro žadatele Blanka Koslová, Poříčí u Litomyšle 32, 
570 01 Litomyšl. 

 Prodej pozemku p.č. 895/1, k.ú. Poříčí u Litomyšle 

pro žadatele Jana Pastrňková, Poříčí u Litomyšle 47, 
570 01 Litomyšl. 

 Zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení akce „Rekonstrukce chodníků v obci Poříčí u 
Litomyšle“. 

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí 

Poříčí u Litomyšle a Svazkem obcí Vodovody Poličsko, 
na spolufinancování akce „ Zrnětín – ZTV pro 3 RD“. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty 

k účasti  obce v soutěži Entente Florale Europe 2018. 

31. 10. 2018 - ustavující zasedání 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Zvolení jednoho místostarosty. 

 Pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitel-

stva dlouhodobě uvolněn. 

 Veřejný způsob volby starosty a místostarosty 

Zastupitelstvo obce volí starostou p. Františka Barto-

še. 

Zastupitelstvo obce volí místostarostou Ing. Arch. Ra-

dima Bártu. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní 

výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru 

Ing. Petra Faltyse. 

Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru 

p. Jiřího Bartoše. 

Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru p. Ka-

teřinu Kusou a Ing. Tomáše Rosypala. 

Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Janu 

Zachovou Dis. a Mgr. Jaroslava Švihla. 

Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 350,- 

Kč měsíčně od 1. 11. 2018.  

Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce 

místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 

obce ve výši 3 500,- Kč měsíčně od 1. 11. 2018. 

Zastupitelstvo obce zřizuje kulturní komisi a zpravodaj-

skou radu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty 

k dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice. 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle GP 

č. 373-106/2018. 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene dle GP č. 364 – 

41/2018. 

ENTENTE FLORALE EUROPE - cesta pro zlaté ocenění 
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obce či města, tudíž máte možnost ochutnat rakouskou pálenku, belgické 
kafe, irský med, maďarskou klobásu, slovinský salámek, italskou grapu, 
ale pozor také české koláče z Poříčí, litomyšlské pivko, lubenskou pálenku, 

borovský chleba. Toto bylo možné ochutnat na našem stánku, ale i další 

pochutiny. Zejména koláče měly obrovský úspěch u všech Evropanů, tudíž 
se dá říci, že koláče našich žen jsou EVROPSKÉ kvality :-). Na této akci nás 
navštívila také senátorská delegace a pan velvyslanec. A jelikož se blížilo 
slavnostní vyhodnocení, které začínalo v 18:00 v místním hotelu Court, 
byli jsme nuceni market opustit a připravit se na slavnostní večer. 

Hlavní fáze tohoto víkendu byla za dveřmi. Začátek byl v 18:00, přivítáni 
jsme byli welcome drinkem a následně jsme se sešli se všemi zúčastněný-
mi z České republiky. Po našem setkání jsme se všichni z Poříčí, Pardubic-
kého kraje, senátu včetně pana velvyslance vyzdobili kokardami s národní-
mi barvami a obecním znakem. Zpočátku nebyla nervozita na nikom znát, 
ale postupem času začali být všichni evidentně nervózní. Ceremoniál začal 

proslovy, tak jak to bývá na těchto akcích, a poté přišlo na řadu vyhlašo-

vání a ohodnocení jednotlivých soutěžních obcí a měst. V soutěži jsou dvě 
kategorie - města a obce a každý účastník je ohodnocen plaketou, ať už 
zlatou, stříbrnou, bronzovou a nebo žádnou. Důležité je říci, že to není 
soutěž, kde je jenom jeden vítěz, ale jedná se o ohodnocení životní úrov-
ně, životního prostředí, zeleně a dalších aspektů každého účastníka a proto 
se může stát, že se sejde více stejných plaket. Když přišlo na řadu vyhla-
šování naší obce Poříčí u Litomyšle, atmosféra u stolu již byla velmi napja-

tá, byli jsme plni očekávání, jak by to mohlo dopadnout. Dostávali jsme 
během večera poměrně dosti indícií, že by to nemuselo být špatné, což 
jsme brali s rezervou, ale přece jenom to v nás zanechávalo hodně příjem-
nou myšlenku. A ta chvíle byla tady. Byli jsme pozváni na pódium a čekali 

na verdikt. Po velmi krátké řeči pana předsedy komise soutěže zaznělo z 
jeho úst: "GOLD MEDAL" - zlatá medaile. Ten pocit v nás všech zůstane asi 

velmi dlouho, jelikož si dovolím říci, že toto se zažívá jednou za život a ten 
pocit byl nádherný. Naše malá, krásná vesnička na východě Čech, ležící v 
Pardubickém kraji, dostala to nejvyšší ocenění na evropské půdě. Ať si 
každý o této soutěži myslí co chce, tak věřte, že toto ocenění je odrazem 
životní úrovně v naší obci a berme v potaz, že takto to nevypadá na mnoha 
místech západní Evropy a pokud se nepletu, tak jsme teprve třetí vesnicí z 
naší republiky se zlatou plaketou. Je to dlouhodobá práce všech, kteří kon-

struktivně, nikoli destruktivně, pracují na chodu obce a spolupracují s obcí. 
Tento výsledek si samozřejmě zasloužil hned v místě vyhlášení oslavičku. 
Tuto událost jsme se všemi účastníky z ČR, ale nejenom účastníky z naší 

domoviny, řádně oslavili. Nálada byla výjimečná, tancovalo se při hudbě 
místní kapely, pila se irská whiskey, slavilo se téměř až do rána. 

Po nedělní snídani, která přišla vhod, jsme si samostatně prošli městečko a s pořádně těžkou zlatou plaketou 
jsme vyráželi směr Dublin. Po příjezdu na letiště jsme byli informování, že let se odkládá a tak jsme měli dvě 
hodiny zpoždění. Nicméně s pocitem zlaté plakety v kufru nám to nijak zvlášť nevadilo a do Prahy nám i opoždě-
ný let utekl. 

Po příjezdu do Prahy na nás čekal minibus s připravenými řízky a s radostí jsme vyrazili do rodné vísky. Unaveni 
cestováním jsme se těšili do svých postelí, ale to co přišlo na závěr výletu bylo nepopsatelné. A jelikož je to ne-

popsatelné, tak to tak i nechám být a díky všem, kteří na nás čekali u kulturního domu v Poříčí a díky všem, kteří 
souzníte s naší obcí. 

Petr Faltys 
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10. ročník Svatováclavského fotbálku amatérů - ohlédnutí 

29. září 2018 - den po svátku sv. Václava, se uskutečnil jubilejní 10. ročník Svatováclavského fotbálku amatérů, 
který má v kalendáři Sportovního klubu Poříčí, potažmo samotné obce, své pevné místo a každoročně se koná 

kolem svátku sv. Václava – od toho jeho název.  

Jsem ráda, že se Sportovnímu klubu Poříčí podařilo udržet tuto tradici a proto mi dovolte krátké ohlédnutí do his-
torie tohoto turnaje. 

Kolektivní myšlenka uspořádat fotbalový turnaj vznikla na členské schůzi Sportovního klubu v r. 2009. Tuto myš-
lenku podpořil i fakt, že bylo v r. 2008 v Poříčí vystavěno víceúčelové hřiště, takže byl hned o důvod více začít ho 

využívat.  

Vůbec poprvé se fotbalový turnaj uskutečnil 24. října 2009 na víceúčelovém hřišti v Poříčí, kde se odehrává 
dodnes. Podle zápisu v naší kronice, kterou vedeme od vzniku klubu v r. 2006, se tehdy zúčastnily turnaje jen 4 
týmy, pravděpodobně jenom z naší obce, a to Pošťák a spol., 2,7 promile, FC Otakar Polička a Poříčští ostrostřel-

ci. Některé z těchto „zakládajících“ týmů se účastní turnaje až dodnes. Vítězem prvního ročníku turnaje se stali 
Poříčští ostrostřelci.  

O turnajích v r. 2010 a 2011 je bohužel v kronice uvedena jen krátká informace, že turnaje se podruhé a potřetí 
uskutečnily. 

Počtvrté se fotbálek konal 15. 9. 2012. Tehdy se turnaje zúčastnilo 5 týmů, a to KK – Keňan (vítěz turnaje), dru-
zí byli Poříčští ostrostřelci, třetí místo obsadil tým 2,7 promile, bramborová příčka náležela Pošťákovi a spol. a 
Stará garda byla pátá. Nejlepším brankařem byl vyhlášen Josef Němec a nejlepším střelcem František Jána ml. . 

O turnaji v r. 2013 je opět jen krátká zmínka, a to že se turnaj konal 28. září. V tento rok se totiž náš florbalový 
tým stal mistrem Amatérské florbalové ligy 2012 – 2013. V tu dobu všichni žijí tímto krásným vítězstvím a tak 
nebyl asi čas psát o fotbálku :-D . 

V sobotu 27. 9. 2014 se odehrál 6. ročník fotbálku se zúčastněnými 7 mužstvy i s hráči z obcí Budislav, Horní a 
Dolní Újezd, Čistá, Jarošov, Makov, Vidlatá Seč a Nová Ves. Umístění: 7. místo – All stars (nejmladší tým), 6. 

místo – For fun, 5. místo – Poříčští ostrostřelci, 4. místo – Mojkyho partička, 3. místo – Avengers, 2. místo – Zr-

nětín :-)  , 1. místo – No name. Nejlepším gólmanem byl vyhlášen Eman „mánek“ Hanyk z All stars a nejvíce 
branek nastřílel Vojta Lněnička z No Name.  

Do sedmého ročník turnaje dne 12. 9. 2015 se nám přihlásil zas o jeden tým více, tedy 8. Tehdy poprvé se ne-

hrál systém hry každý s každým, ale týmy byly rozlosovány do skupin. Umístění: 8. místo – Poříčští ostrostřelci, 
7. místo – Kalamita, 6. místo – Sportovní nadšenci Budislav, 5. místo – 2,7 promile, 4. místo – For fun, 3. místo 
– Fbkčka (Lubná+Sebranice), 2. místo – Bad Boys, 1. místo – Promovaní inženýři. Nejlepším gólmanem vyhlášen 
Lukáš Bednář (FBkčka) a nejlepším střelcem Mára Kusý z Bad Boys.  

Po osmé se turnaj uskutečnil v sobotu 24. 9. 2016, opět s 8 týmy, nicméně jeden tým nakonec vůbec nedorazil, 
takže se na poslední chvíli měnil systém turnaje na každý s každým. Nejlepší brankář byl Jiří Zindulka z Vamos 
teamu, nejvíce branek nastřílel Petr Malý z týmu Potrats. Umístění: 7. místo – Kalamita, 6. místo – Břízovy koby-
ly, 5 místo – Promovaní inženýři, 4. místo – Vamos team, 3. místo – Jarošov, 2. místo – Potrats, 1. místo – 2,7 

promile. 

Zatím předposlední turnaj se uskutečnil v minulém roce v sobotu 30. září 2017. Byl to bohužel slabší ročník s 5 
týmy a systémem hry každý s každým. Vítězem turnaje se stal místní Bříza team, který neokusil hořkost poráž-
ky. Z druhého místa se radoval tým Kalamita, třetí skončil Vamos team, bramborová příčka náležela SDH Desná 
a poslední skončil tým mladších a dorostenců Vyšehrad. Dle rozhodčích předvedl nejlepší brankářský výsledek 

SPORTOVNÍ KLUB POŘÍČÍ 
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Pavel Drobný z Bříza teamu a nejvíce branek do sítě soupeřů poslal Honza Kmošek, rovněž z Bříza teamu. Poprvé 
se turnaj uskutečnil za finanční podpory Pardubického kraje. 

O každém turnaji je v kronice zmínka, že se nesl v přátelské atmosféře a panovala dobrá nálada. Snažíme se do 
každého turnaje vnést jistý nadhled; jde především o to si zahrát fotbal než za každou cenu se hnát za vítěz-

stvím, nicméně zdravá soutěživost v tu chvíli dřímá asi v každém hráči.  

A dostali jsme se až do letošního jubilejního ročníku turnaje, který se uskutečnil v sobotu 29. září 2018 a do kte-
rého se nám přihlásilo prozatím nejvíce týmů – 9, což nás velmi těší. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin. Po 

odehrání základních zápasů se dále hrálo semifinále, finále, zápas o 3. 5. i 7. místo. Jsme velmi rádi, že si přišli 
zahrát nejenom místní, ale že do naší obce opět zavítali hráči z bližšího i širšího okolí, a to z Budislavi, Desné, 
Horního i Dolního Újezdu, Osíku, Sebranic, Trstěnice, Čisté, Litomyšle, Bučiny a Němčic.  

S turnajem jsme začínali krátce po poledni, za příjemného polojasného počasí a přijatelné teploty. K dispozici byl 
jako každý rok občerstvovací stánek, ve kterém se našlo na ukojení hladu a uhasení žízně pro každého něco. Za-

čínající podzim byl však hlavně v podvečerních hodinách hodně znát a tak se poslední zápasy dohrávaly již téměř 
za tmy a nižších teplot. Protože na turnaj od 20:00 hod navazovala v kulturním domě taneční zábava, přesunuli 
jsme vyhlášení výsledků turnaje právě tam. O turnaji pohovořil a slovem po celý den provázel předseda Emanuel 
Hanyk, za což mu velmi děkuji. 

Výsledky letošního turnaje jsou následující. Někdo skončit poslední musel a tak doufám, že  9. místo si příliš ne-
brali Kojoti s kapitánem Olinem Hánou. Tomuto nejmladšímu týmu patří velké poděkování a uznání za to, že měli 

odvahu se postavit mnohem starším a zkušenějším hráčům. O příčku před nimi, na 8. místě, se umístili rovněž 

mladíci v čele s Františkem Bartošem ml., kteří si říkali Spartak Poříčí. Na 7. místě se umístili Poříčští ostrostřelci, 
které můžeme bez pochyb nazvat jakýmisi matadory soutěže, ač v obměňovaném složení, ale vždy s kapitánem 
Romanem Kovářem st. . Jdeme dále, 6. příčku vybojoval místní Bříza team, v čele s kapitánem Radkem Dvořá-
kem a manažerem Jirkou Bartošem, který je z povzdálí pozoroval od udírny. Sousední tým SDH Desná 
s kapitánem Dušanem Flídrem si z turnaje odvezl 5. místo. Na bramborové pozici skončil Vamos team, 
s kapitánem Václavem Severou ml. . A konečně pomyslná bedna! Bronz si z turnaje odnesl tým v čele s Lukášem 

Bartošem - 2,7 promile, který je s tímto turnajem také velmi spjat. Ve finále si to rozdaly týmy Kalamita a Kopři-
vy, přičemž úspěšnější byla Kalamita s kapitánem Pavlem Havlíkem, která se stala vítězem turnaje. Myslím, že 
pro nováčky turnaje – Kopřivy – v čele s Filipem Burešem, byla stříbrná příčka velmi pěkným umístěním.  

Tradicí turnaje je rovněž vyhlášení nejlepšího gólmana a nejlepšího střelce turnaje. Proto bylo na rozhodčích 
Standovi Šinkorovi a Kamilu Kárskému, aby vybrali z řad gólmanů toho, který podle nich předvedl nejlepší vý-

kon. Ne vždy je to tak, že nejlepší gólman je ten z vítězného týmu, nicméně teď tomu tak bylo a tak byl Pavel 
Havlík, gólman a kapitán týmu Kalamita, vyhodnocen rozhodčími jako nejlepší z brankářů v turnaji. Rozhodčím 

Standovi a Kamilovi moc děkujeme za to, že si udělali čas tento náš turnaj objektivně a nestranně rozhodovat.  

Předpokládalo se, že ocenění za nejlepšího střelce věnujeme tomu hráči, který nastřílí v turnaji nejvíce branek. 
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Bohužel, v průběhu soutěže došlo k okolnosti, která nás přiměla k tomu toto ocenění udělit Matějovi Matouškovi 
z týmu Kopřivy, který si během turnaje přivodil zranění, kvůli němuž musel být převezen do nemocnice. Toto nás 
organizátory samozřejmě velmi mrzí. Jedním z našich největších přání je, aby nikdo při turnaji neutrpěl žádnou 

vážnější zdravotní újmu, nicméně všemu předejít opravdu nedokážeme.  Proto jsme toto ocenění s přáním brzké-

ho zotavení věnovali právě jemu. Jsem moc ráda, že vám nyní mohu sdělit, že Matěj už je v pořádku, prý zdravý 
jako rybička.  

Jak již bylo řečeno, po vyhlášení výsledků turnaje se pokračovalo v taneční zábavě, kterou doprovodila rocková 
skupina Quattro. Kdo přišel, určitě nelitoval, protože to byla famózní show!  

Každému, kdo nás přišel podpořit, ať na turnaj či na zábavu, moc děkuji. Rovněž ze srdce děkuji paní radní Par-
dubického kraje Haně Štěpánové, pod jejíž záštitou se turnaj konal a která nás opět jako v minulém roce finanč-
ně podpořila. Této podpory si velice vážíme.  

Doufám a věřím, že bude snaha z řad členů sportovního klubu tuto tradici udržet i do dalších let, nicméně je tře-
ba zapojovat i mladší členy klubu, takže tímto je vyzývám, aby našli odvahu a nebáli se v příštím roce se aktivně 

zapojit do organizace (a to nejen turnaje).  

Velice si vážím práce všech členů, kteří pro sportovní klub, někteří v menší, někteří ve větší míře, podle svých 
možností, něco dělají a snaží se udržet tento spolek při životě, a to už pěkných 12 let. Děkuji obci Poříčí u Lito-
myšle za podporu a rovněž i všem, nečlenům - dobrovolníkům, kteří nám jakoukoliv měrou pomáhají.  

Pokud se najdou tací, kteří budou mít chuť zorganizovat turnaj i v příštím roce, měl by se konat v sobotu 22. září 
2019. 

Na závěr mi jménem Sportovního klubu Poříčí dovolte všem popřát klidné a pohodové prožití vánočních svátků 
v kruhu své rodiny a přátel a do nového roku hlavně pevné zdraví a hodně štěstí. 

za Sportovní klub Poříčí 
Adéla Bartošová 

Pozvánka 

Sportovní klub Poříčí pořádá dne 5. 1. 2019 v salonku kulturního domu v Poříčí ping-pongový turnaj. Turnaj bude 
odehrán systémem každý s každým. Případní zájemci se mohou přihlásit u Jirky Pechance, tel. 604 593 466 nebo 
Jirky Bartoše, tel. 777 601 751, nejpozději do 30. 12. 2018. 

Zváni jsou všichni bez rozdílu věku či pohlaví. 
za Sportovní klub Poříčí 

Jirka Pechanec 

Datem letošních komunálních voleb skončila platnost mandátu zastupitelstva obce zvoleného na období let 2014 
– 2018. Tito členové, společně s kulturní komisí a dalšími spoluobčany, kteří v průběhu roku spolupracují s obcí, 

se sešli 26. října v kulturním domě. 

Starosta obce poděkoval všem za naprosto bezvadnou, bezkonfliktní a konstruktivní spolupráci při správě a roz-
voji naší obce.  Zvláštní poděkování potom směřovalo k p. Pavlu Boštíkovi, p. Jiřímu Rosypalovi a p. Vlastimilovi 
Vostřelovi, kteří se rozhodli již dále nekandidovat na post zastupitele obce a dále p. Marii Boštíkové, p. Magdale-
ně Doležalové, p. Květě Boštíkové a p. Marii Rosypalové, které ukončily své členství v kulturní komisi obce. 

Dobrou zprávou pro všechny, a vedení obce dvojnásob, je skutečnost, že všichni výše jmenovaní jsou ochotni 

pomáhat obci i nadále, čehož si já osobně velmi vážím. 

Proto mi dovolte, abych na závěr, jménem drtivé většiny Vás, občanů, ještě jednou poděkoval všem odstupujícím 
za odvedenou práci, kteří se tak současně stávají vzorem a motivací pro ty, kteří nastoupili na jejich místa. 

František Bartoš 
starosta obce 

 

PODĚKOVÁNÍ 
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Oslavy 100. výročí založení samostatného Československa – tato slova jsme slýchali během letošního roku mno-

hokrát. V obci Poříčí ale nezůstalo pouze u slov, slavili jsme již 27. října, a to nejen toto jubileum.  

Nejprve se lidé sešli u Památníku obětem válek, násilí a bezpráví, vyslechli zajímavá slova starosty Františka Bar-

toše, kronikáře Josefa Boštíka, pana faráře Jiřího Štorka i dojemné provedení české státní hymny v podání Bar-
bory Tomáškové. Následovalo položení čtyř věnců zástupci obce, dobrovolných hasičů, myslivců a sportovního 
klubu. Vzpomínkový akt vystřídalo niterné filosofování - 100leté výročí přece významně nabádá k zamyšlení…, co 
tu vlastně zanecháme budoucím generacím? Závěru slavnostní připomínky 28. října se zhostilo několik občanů 
položením malého poselství do blízkosti nově vysazené lípy na travnatém prostranství mezi kulturním domem a 
obecním úřadem.  

Slavnostní shromáždění následně plynule přešlo k druhé části setkání, k oslavě současného úspěchu naší obce 
v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe 2018, která zahrnuje jak péči o zeleň, tak hodnotu optimálního ob-
čanské soužití. Dosažené prvenství bylo navíc zvěčněno i odhalením pamětní desky u místního kulturního domu. 

Oba slavnostní akty se uskutečnily za zvučného doprovodu melodií dechového uskupení pana Čermáka z Desné, 
který se o hudební složku podělil s pěveckým sborem ZŠ Dolní Újezd a také s muzikantským vystoupením rodiny 
Herynkovy.  

Atmosféru udílení cen v soutěži obcí samotných mohli občané zprostředkovaně zažít v kulturním domě při promí-
tání fotografií dokumentujících průběh vyhlašování. Poté si již mohli nerušeně užívat příjemné chvíle přátelských 
rozhovorů a výborné občerstvení. 

Jaroslav Švihel 

POŘÍČSKÁ SLÁVA 
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PODZIMNÍ VOLBY 

Volbami do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, skončilo volební období r. 2014 – 2018.  

Dovolte mi krátké připomenutí výsledků voleb v naší obci, ačkoliv drtivá většina z vás je již jistě seznámena se 
složením zastupitelstva naší obce na nadcházející 4 roky.  
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Celkové výsledky: 

František Bartoš - 256 hlasů  

Radim Bárta - 184 hlasů 

Jana Zachová - 183 hlasů 

Jiří Bartoš - 174 hlasů 

Petr Faltys - 173 hlasů 

Tomáš Rosypal - 171 hlasů 

Kateřina Kusá - 152 hlasů 

Jaroslav Švihel - 145 hlasů 

Vojtěch Faltys - 141 hlasů 

Miloš Flídr – 113 hlasů 

Petr Boštík – 103 hlasů 

Magdalena Doležalová – 97 hlasů 

Pavel Nádvorník – 87 hlasů 

Petr Zach – 54 hlasů 

Strana svobodných občanů: 

Věra Dudmanová – 30 hlasů 

Neil Alan Dudman – 22 hlasů 

Josef Vavřín – 20 hlasů 

Leona Vavřínová – 18 hlasů 

Mandát člena zastupitelstva získává prvních 9 kandidátů s nejvyšším 
počtem hlasů. Volební účast byla 78,27%.  

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 31. 10. 2018 byl sta-

rostou obce zvolen pan František Bartoš a místostarostou obce pan 
Radim Bárta.  

Jen ve zkratce mi dovolte ještě krátké ohlédnutí za proběhlými volbami 
do Senátu Parlamentu ČR. 

Po prvním kole těchto voleb, které proběhly současně s volbami komu-

nálními, se uskutečnilo o týden později, tj. 12. – 13. října 2018, druhé 
kolo senátních voleb, do kterého v našem volebním obvodu postoupil 
Michal Kortyš a Pavel Havíř. 

V naší obci získal Michal Kortyš 93 hlasů a Pavel Havíř 20 hlasů. Za 
naší obec tak zvítězil pan Michal Kortyš, který se i zároveň stal senáto-

rem za celý náš volební obvod Svitavy. Zatímco v prvním kole byla vo-

lební účast v naší obci 75%, v druhém kole už jenom 30%. 

Adéla Bartošová 

Letošní podzim jsme měli v Mamaklubu 
velmi pestrý. 

Zahájili jsme ho drakiádou, která se 

poprvé konala "U Buku" 6.10.2018. Po-
časí nám přálo, vítr foukal, sluníčko sví-
tilo a draci létali o sto šest. Začátkem 
listopadu nás čekal lampiónový průvod 
a s tím spojené podzimní tvoření. Rodi-
če s dětmi si podle své fantazie vyrobili 

kočičky z dýní hokaido a následoval 
lampionový průvod. Za doprovodu písni-

ček z pohádek a rozsvícených luceren u 
domů jsme v hojném počtu prošli tra-
diční okruh, na jehož konci nás čekalo 
drobné občerstvení a pro děti malý dá-
reček. Poté jsme ke 100. výročí republi-

ky, s pomocí pana starosty, vytvořili 
českou vlajku z nafouknutých balónků. 
Další z našich akcí bylo pečení perníčků. 
Poslední listopadové odpoledne jsme se 
sešli v kulturním domě, kde děti společ-
nými silami s maminkami a jedním ta-
tínkem upekli a ozdobili perníčky, které 

pak rozdávali na rozsvícení vánočního 
stromu v neděli 2.12.2018. Mezi letošní 
poslední akce patří už tradičně výroba 
dárečků pro potěšení, které se v před-
vánočním čase roznáší našim nejstarším 
občanům. Velké díky patří všem dětem 

a rodičům, kteří nám pomáhají, podílejí 
se na organizaci a akce svou účastí pod-
poří.  

Závěrem bychom Vám rády za Ma-
maklub popřály krásné Vánoce plné kli-
du, pohody a šťastný nový rok. V roce 

2019 se těšíme a zveme všechny ma-
minky s dětmi každou středu dopoledne 
od 9:00 do 11:00 do Kulturního domu v 
Poříčí. 

Petra Faltysová a Eva Bartošová  

PODZIM V MAMAKLUBU 
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V pátek 9. 11. 2018 proběhlo, troufám si říci, tradiční 

tvoření pro dospělé. 

Těší mě, že přijdou „holky“, které mají chuť něco tvořit 

sobě pro radost a zkrášlení svých obydlí.  

Mám radost, když se po čase potkáme a vyprávíme si, 
že si ten či onen výtvor udělaly doma zas, podarovaly 
jím rodinu nebo známé. Nebo když opět po roce vidím 
věnce na dveřích. 

Na letošním předvánočním tvoření jsme si vyráběly 
stromky z drátků a plechovkové svícny. Myslím, že se 
nám dařilo a vše jsme doladily podle svých představ. 
To můžete posoudit sami z fotek. Některé měly chuť 

tvořit už doma a donesly výborné občerstvení - DÍK.  

Další tvoření bude na jaře, termín upřesníme. Přibydou 
i posily? 

Za tvořivé nadšence Magda Doležalová 

TVOŘENÍ 

ROZSVÍCENÍ STROMU 

Jak již bývá zvy-
kem, tak na první 
neděli adventní se v 
naší obci slavnostně 

rozzářil vánoční 
smrk před kulturním 
domem. 

Letošní podvečerní 
akci nám nepatrně 

komplikovalo poča-
sí, jelikož byl silný 
vítr a padal i nějaký 
ten déšť. Ale i přes 
tuto nepřízeň se 
povedl zorganizovat 
celý kulturní pro-

gram a vše se stihlo 
a kolem půl šesté se 

rozsvítil náš vánoční obecní strom. Kulturní program 
kopíroval minulé roky a tak to není třeba více komen-
tovat. Důležité je zmínit, že i přes velmi špatné počasí 
se v nedělní podvečer dostavilo ke kulturnímu domu 
velké množství lidí, což bylo příjemným překvapením 

a všem patří za toto veliký dík. Další poděkování musí 
směřovat všem, kdo se o tuto akci jakoukoliv měrou 
zasloužili. Opět jsme měli možnost ochutnat polévku, 
svařáček, štrůdl nebo perníčky. Atmosféra byla jako 
vždy přátelská a začínající advent byl cítit na každém 

kroku. 

Ještě jednou díky všem aktérům, organizátorům a 
návštěvníkům. Do nadcházejícího vánočního času 
Vám přejí milí spoluobčané velkou dávku klidu, poho-
dy a zdraví. Za rok se těšíme opět na tuto první ad-
ventní neděli. 

Petr Faltys 

MIK - MIK - MIKULÁŠ 

Loňské povídání o Mikulášovi jsem zakončovala slovy:  „Milé děti, buďte celý následující rok hodné, protože se 
ani nenadějete a bílý pán se svým doprovodem se na vás opět přijde podívat.“ 

Ani jsme se nenadáli a moje slova se stala skutečností. Rok se okulil jako voda a jak byly děti celý rok hodné? To 
jistě náležitě zhodnotil Mikuláš se svou družinou, který v naší obci v podvečer 5. prosince navštívil zhruba 60 dětí 

a ty hodné podaroval nějakou tou dobrotou. Zda jsou v naší obci zlobivé děti, které vyšly na prázdno nebo je če-
kala „výplata“ od Mikulášova pekelného pomocníka, to už ví jenom ony a mají celý rok na to, aby se polepšily.  
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Myslíte si, že oslavy svatého Mikuláše jsou jen nějakou 
českou specialitou? Tak to je velký omyl! Tuto tradici si 
připomíná většina evropských národů, ale každý po 

svém. Jak to chodí u nás, to jistě všichni víme.  

Například v Polsku v noci z 5. na 6. prosince chodí Mi-
kolaj a dárky jim „schovává“ pod polštář nebo do velké 
ponožky. Nejčastějším doprovodem Mikolaje bývá také 
čert, jako u nás, kterého si však Mikolaj ochočil a někdy 
doprovází sněhová vločka. V zemích jako Rakousko, 
Bavorsko, Chorvatsko či Maďarsko se po Mikulášově 
boku objevují tzv. krampusáci, což jsou strašidelnější a 

hrozivější obdoby našich českých čertů.  

Kam míří poděkování Mikulášovi, andílkovi a čertům? 
Přece tam, kde přebývají celý rok a já pevně věřím, že 
se k nim mé poděkování za pochůzku naší obcí dostane 

a za rok zase naše děti navštíví.  
Adéla Bartošová 

POZVÁNÍ 

S koncem a začátkem roku jsou s naší obcí již dlouho spjaty akce, na 
které vás tímto srdečně zveme. Těšit se můžete i na jednu úplně no-
vou.  

 Na pátek 28. prosince 2018 je pro naší obec zamluven krytý bazén 

v Litomyšli. Vykoupat se zde můžete od 08:00 do 9:30 hod. Do-
prava je individuální. 

 V neděli 30. prosince 2018 se pokusíme o založení nové tradice. 

Sejdeme se v 18:00 hod na prostranství u Kulturního domu , kde 
bude k vidění předsilvestrovský ohňostroj. Zajištěno bude drobné 

občerstvení v podobě teplých nápojů a výborné čočkovky. Přijďte 
společně oslavit blížící se konec roku! 

 Myslivecký spolek Poříčí pořádá v sobotu 12. ledna 2019 tradiční 

myslivecký ples s vyhlášenou mysliveckou kuchyní a bohatou tom-
bolou. Den na to, neděle 13. ledna 2019, bude věnována našim 

nejmenším, kdy se uskuteční tradiční dětský karneval se zábav-
ným programem.  

 Opět po nějakém čase oprášíme akci, která v jednu dobu života 

obce byla poměrně tradiční. Za kulturním zážitkem budete moci 
vyjet v sobotu 23. února 2019 do pardubické arény. Na programu 
tady od 19:00 hod bude muzikál Mýdlový princ s hvězdným obsa-

zením a největšími hity Václava Neckáře. Cena vstupenky je 790 
Kč. Rezervace a více informací u paní Kateřiny Kusé, tel. 
604 993 612.  

 Obec a kulturní komise Poříčí u Litomyšle srdečně zvou na poloju-

bilejní 15. ples obce Poříčí u Litomyšle, který se uskuteční v pátek 
1. března 2019 od 20:00 hod v Kulturním domě v Poříčí. Chybět 

nebude hodnotná tombola ani výtečná kuchyně. K tanci a poslechu 
zahraje skupina Rytmik. A aby se pobavily i děti a nejenom dospě-
lí, zveme je tímto na dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 

2. března 2019 od 14:00 hod.  

OZNÁMENÍ 

Oznamujeme občanům, že poslední 
úřední den letošního roku bude středa 
19. prosince 2018 od 16:00 do 19:00 
hod. Naopak prvním úředním dnem roku 

2019 bude středa 2. ledna 2019 od 
16:00 do 19:00 hod. 

PLESY V OKOLÍ 

Přijměte pozvání okolních obcí na nad-
cházející plesovou sezonu. 

Skalka Lubná 

19. 1. 2019 - ples KDU-ČSL – hraje 
Combo 2, myslivecká kuchyně 

26. 1. 2019 - ples TJ Sebranice 

1. 2. 2019 - Hasičský ples 

23. 3. 2019 – dětský karneval 

Sebranice 

11. 1. 2019 Farní ples 

26. 1. 2019 Dětský ples 

17. 2. 2019 Dětský karneval 

22. 2. 2019 Hasičský ples 

Budislav 

19. 1. 2019- Školní ples 

20. 1. 2019- Dětský karneval 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 

V rámci Tříkrálové sbírky 2018 se nám, díky Vaší štědrosti a pomoci, podařilo celkově vybrat částku 260.142,- 
Kč. 

Naší Farní charitě se vrátila částka 169.244,-Kč, což je cca 65% z celkové částky. Zbývajících 35% jde na hu-

manitární pomoc, celodiecézní a celorepublikové projekty a na režii sbírky. Více informací o tomto rozdělení na-
jdete na našich webových stránkách www.dolniujezd.charita.cz. 

V letošním roce byly z této částky zakoupeny nové zdravotní pomůcky v hodnotě cca 47.000,- Kč, a to 3 antide-
kubitní matrace s kompresorem, elektrická polohovací postel a 2 klozetová křesla. Zbývající částkou byly uhra-
zeny provozní náklady pečovatelské a ošetřovatelské služby (např. nájemné, povinné revize a školení). 

V souvislosti se záměrem na rok 2019 jsme zažádali o změnu záměru letošního, a to o převedení částky 
40.000,- Kč do následujícího roku, kdy bychom chtěli zakoupit nové vozidlo pro naše zdravotní sestry 
v ošetřovatelské službě, které se dopravují za pacienty. Sestřičky zajišťují odborné zdravotní úkony dle ordino-
vané péče obvodním lékařem pacienta. Se souhlasem parkují služební automobily u svých domovů, aby byly 

http://www.dolniujezd.charita.cz
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schopny zajistit návštěvu u pacienta i ve večerních hodi-
nách, o víkendech, u těžkých pacientů při náhlém zhoršení 
zdravotního stavu, apod. Letos jsme se museli rozloučit 

s našim nejstarším automobilem Škoda Felicia. Bohužel nám 

ještě jedno z aut pro sestřičky neustále zlobí a opravy stou-
pají. Za poslední roky jsme za jeho opravy vydali částku 
v řádu cca 50 tis. Kč, proto jsme se rozhodli k zakoupení 
nového automobilu. 

Tříkrálová sbírka 2019 se uskuteční v sobotu 5. ledna 

2019. 

Záměr na její využití, jak už jsme výše zmínili, je nákup no-
vého automobilu pro ošetřovatelskou službu. 

Prosíme děti, které s námi chtějí jít koledovat, aby vyplnily 

„Přihlášku pro koledníky“. Přihláška bude k dispozici v tištěné podobě v kanceláři Farní charity a v kostele sv. 

Martina nebo ke stažení na www.dolniujezd.charita.cz. nebo půjde i vyplnit elektronická přihláška online. 

Prosíme o účast i starší děti, abychom do případných mrazů nemuseli vysílat jen přihlášené malé koledníčky.  

Všem dětem a vedoucím skupinek děkujeme, že nám pomáháte tuto prospěšnou sbírku uskutečnit. A také dě-

kujeme Vám všem, že každoročně přijímáte a obdarováváte tři krále, kteří Vás ve Vašich domovech navštěvují. 

Protože nám konec roku klepe na dveře, chtěli bychom Vám touto cestou popřát klidné a požehnané prožití vá-
nočních svátku a do nového roku hodně Boží milosti. 

Farní charita Dolní Újezd 

Muži 

Do nové sezóny jsme sestoupili do soutěže okresního 

přeboru. I když pro nás tato soutěž není neznámá, za-
čátek nebyl vůbec jednoduchý. Los nám na úvod určil 
soupeře ze špičky okresního přeboru. 

První bod jsme si odvezli trochu překvapivě z opatov-

ského hřiště po velice vyrovnaném zápase. Toto od-
startovalo naší vítěznou sérii. Mrzet nás ovšem může 
ztráta tří bodů v Linharticích, kde jsme předvedli velice 
dobrý výkon a inkasovali jsme gól až v závěru zápasu. 
Naprostým fiaskem pro nás skončil zápas na domácí 
půdě proti Morašicím. Zápas byl naprosto odevzdaný a 
neodbojovaný, téměř jsme nevystřelili na bránu. Mora-

šicím jsme měli být minimálně vyrovnaným soupeřem, 
nikoliv ne horší. 

Po podzimní části soutěže jsme v tabulce obsadili sluš-
né osmé místo se sedmnácti body. Což svědčí o tom, 

že tahle soutěž nám momentálně více sedí. To se odra-
zilo i zvýšenou účastí fanoušků na venkovních zápa-
sech. 

Roman Chadima 

Starší žáci 

V kategorii starších žáků hrajeme druhým rokem spo-

lečně s Morašicemi. Za tu dobu se děti sehrály a hrají 
docela pohledný fotbal. Bohužel se nám úplně nedařilo 
naše akce zakončovat gólově a velké množství šancí 

zůstalo nevyužito. Asi nejlepší hru jsme předvedli ve 
druhém poločase s Dolním Újezdem, kdy jsme před-
vedli velký obrat ve hře i ve skóre. Bohužel to na body 
nestačilo. Naopak nejhorší byl s Opatovem, který jsme 
sice vyhráli, ale předvedená hra opravdu nebyla ideál-
ní. 

Po první části soutěže přezimujeme na šestém místě se 
ziskem třinácti bodů. 

Pavel Beneš 

Mladší žáci 

Před začátkem sezóny nebylo vůbec jisté, zda mladší 
žáky přihlásíme. Z Horního Újezdu bylo 8 hráčů a z 
Morašic jenom jeden. To při hře 7+1 znamenalo pouze 

FOTBALOVÝ PODZIM V TJ HORNÍ ÚJEZD 

jednoho náhradníka. Přesto jsme do toho šli i s vědo-

mím, že pokud to bude možné, tak vypomůžou kluci ze 
starší přípravky. 

Z důvodu malého počtu týmů v okrese Svitavy (pouze 
čtyři) jsme přihlásili soutěž na Chrudimsku. Hned první 
zápas ve Skutči (pozdější vítěz podzimní části) ukázal, 
že na tom nebudeme vůbec špatně. Ostatně 8 vítěz-
ství, 3 prohry a celkové 2. místo po podzimní části 

mluví za vše. Během sezóny se k nám přidali ještě čty-
ři hráči z Morašic, takže nedostatek hráčů tím byl vyře-
šen. 

Velkou slabinou našeho mužstva bylo neproměňování 
vyložených šancí, tak budeme věřit, že na jaře to půjde 

o něco lépe. Také se v zimní přípravě zaměříme více 
na kombinační hru, tam máme stále co zlepšovat. 

Co bych chtěl hlavně vyzdvihnout, je bojovnost, proto-
že když to zrovna nešlo fotbalově, tak to nahradili bo-

jovným a obětavým výkonem (teda až na jeden zápas 
s DÚ 3:8). Podzimní část hodnotím jednoznačně pozi-
tivně a zároveň tím děkuji hráčům za krásnou 
„podzimní jízdu“ a všem ostatním, kteří mi pomáhali. 

Jiří Kučera 

Starší přípravka 

Po odchodu silného a fotbalového ročníku 2007 jsme 
trochu s obavami vzhlíželi k nadcházející sezóně, ve 
které jsme i nadále nastupovali na turnajích pod hla-

vičkou souklubí Horní Újezd/Morašice, tréninky probí-
haly odděleně. Tréninků se na Horním Újezdě pravidel-
ně účastnilo 6 – 8 hráčů ročníků 2008 a 2009 a ve 
stejném počtu jsme odjížděli i na víkendové turnaje. 
Ve spolupráci s kluky z Morašic jsme tak měli k dispozi-
ci někdy i 13 hráčů, kteří chtěli všichni hrát, což při 
systému 5 + 1 a dvou nebo třech utkání při turnaji ne-

bylo zrovna jednoduché. Každopádně to jsou příjem-
nější starosti než řešit nedostatek hráčů. 

I přes počáteční obavy o výsledky a herní projev může-
me být nakonec s podzimní částí relativně spokojeni. 
Tým si na sebe postupně zvyká, hledáme vhodné posty 

pro jednotlivé kluky a rozhodně jsme v rámci turnajů 
nijak nepropadali. Vesměs jsme odehrávali vyrovnaná 
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utkání a největší problém jsme měli s proměňováním 
šancí a individuálním postojem některých hráčů, což se 
v závěru podzimu již vylepšovalo. Výsledkem tak bylo, 

že jsme si v rámci konečných pořadí okusili všechna 

místa, počínaje prvním, přes druhá, třetí a nakonec 
jsme skončili i poslední. Toto však není až tak úplně 
důležité, podstatnější je, že kluci mají chuť do fotbalu a 
pokud se nám podaří vytvořit ještě lepší kolektiv, který 
bude bojovat a potáhne za jeden provaz, tak by jarní 
sezóna mohla být ještě lepší. 

V kategorii přípravek se celkové tabulky nevedou, hod-
notí se pouze jednotlivé turnaje. 

František Bartoš 

Mladší přípravka 

I v letošní sezóně pokračujeme v kvalitní a osvědčené 
spolupráci s Morašicemi. Společně se účastníme okres-
ní soutěže, která se hraje turnajovým způsobem. Letos 
v ní působí celkem 7 mužstev – o dvě méně než vloni. 

Po výsledkově velice vydařené jarní části loňské sezóny 
jsme byli zvědaví, jak si náš tým v soutěži bude stát 
letos. A výsledky předčily očekávání. Sezóna obsahova-
la osm turnajů a my jsme jich šest vyhráli! Celkem 
jsme odehráli 21 mistrovských zápasů, pouze dva 

z nich jsme prohráli, jednou jsme remizovali a na kontě 
máme 17 vítězství. 

Mnohem důležitější než výsledky ale je, že fotbal děti 
baví a zažívají při něm spoustu radosti. Naší hlavním 
cílem je, aby měly děti fotbal rády a ten se stal součás-
tí jejich životů. Proto se snažíme s dětmi pracovat tak, 

aby se vždy těšily na každý další trénink, aby se těšily 
na své kamarády, protože pak pro ně je proces učení 
základních fotbalových dovedností příjemnější a jedno-
dušší.   

V kategorii přípravek se celkové tabulky nevedou, hod-

notí se pouze jednotlivé turnaje. 

Mgr. Zdeněk Beneš 

Nezadržitelně se blíží konec dalšího kalendářního roku. Je tu čas adventu, vánoc, radostného očekávání a krás-
ných přání pro rok 2019. 

A co podzim, už je pryč??? A copak se asi tak dělo ve školce???  

V podzimních měsících nás ve školičce několikrát navštívilo divadýlko s různými pohádkami, měli jsme drakiádu, 
hudební dopoledne s panem varhaníkem, předvánoční tvořivou dílničku s rodiči a pan Václav Severa dětem uká-
zal výcvik loveckého psa a svých trofejí. Také jsme měli oslavy narozenin dětí - vždy s chutným dortem, slav-
nostní tabulí, fotografováním a malým dárečkem pro oslavence.  

A už se blíží zimní čas, advent... 

Ve školce je v tento předvánoční čas velmi živo a napilno. Společně tvoříme, vyrábíme, pečeme, zpíváme, tancu-
jeme, recitujeme. Aby vše bylo připraveno  na vánoční besídku a příchod vzácné návštěvy... 

A už je to tady. Je středa 5. prosince a my netrpělivě oknem vyhlížíme Mikuláše, čerta a andílka. Za dveřmi je 

slyšet tichounké zvonění a dveře se otvírají. Děti ustrašeně pokukují a některé se ihned vrhají do náruče paní 
učitelky. Do školky ale vždy chodí hodný čertík, tak se děti nemusejí vůbec ničeho bát!!! 

Mikuláš předstoupí před děti a čte z knihy všechny pochvaly a zlobeníčka. Děti musí slíbit, že se polepší a za to 
od andílka dostanou pytlíček s nadílkou. Pak společně zazpíváme a návštěva odchází zase ,,do další školky“. Tuto 
akci nám tradičně zajišťují ženy z Poříčí (děkujeme). 

Velká vánoční besídka bude letos v sobotu 15. prosince od 14.00 hodin v KD v Poříčí. Kulturní dům je vždy zapl-
něný rodiči, prarodiči i dalšími příbuznými, kteří pak dětem radostně tleskají a spokojeně se usmívají. Pohoštění 
v klidném vánočním duchu je pro všechny příjemným zpestřením hektické předvánoční doby. 

Poslední týden čeká děti ještě obchůzka po seniorech, kteří již přišli o svého životního partnera a děti je potěší 

básničkou, písničkou a malým dárečkem. 

A poslední akcí je Desenské jesličkování, kde děti vystoupí se svým vánočním programem. A pak už jen pohodič-
ka v rodinném kruhu.  

 

Poděkování 

Závěrem mi dovolte za celou TJ poděkovat za Vaši pří-
zeň v uplynulém roce. Výkonný výbor v čele 
s předsedou Zdeňkem Benešem st. udělal obrovský kus 

práce. Už jenom fakt, že máme ve spolupráci 
s Morašicemi čtyři mládežnická mužstva, je obdivuhod-
ný, ale stojí to obrovské úsilí. K tomu intenzivně pracu-
jeme na víceúčelovém hřišti, což je velká zátěž po 
stránce administrativní, finanční i časové. 

Velký dík patří trenérům, kteří bez nároku na jakouko-
liv odměnu věnovali desítky a stovky hodin místním 

dětem. Dále musím poděkovat všem sponzorům a 
partnerským obcím a v neposlední řadě všem hráčům a 
příznivcům. 

Pevně doufám, že i v roce 2019 se budeme společně 
setkávat na akcích pořádaných Tělovýchovnou jedno-
tou Horní Újezd. 

Klidné svátky vánoční a všechno nejlepší do nového 
roku přeje 

Mgr. Zdeněk Beneš 

sekretář TJ Horní Újezd    

NOVINKY Z PŘEDVÁNOČNÍ ŠKOLIČKY 
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KRONIKA 

Přejeme všem krásné a příjemné prožití vánočních svátků. 

 

Mateřská škola děkuje všem svým zaměstnancům za dobrou práci, Obci Desná i jejím zaměstnancům, Obci 
Poříčí, MKS Desná za drobné opravy, firmě BAVO Poříčí a všem těm, kteří napomáhají dobrému chodu této pří-
spěvkové organizace!!! 

 

Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy 

foto: Nikola Kvapilová, DiS., učitelka MŠ 

Blahopřejeme 

60 let Marta Bartoňová Poříčí 10 

 František Šoltýs Mladočov 20 

70 let Jan Kopecký  Poříčí 101 

 Miroslav Boštík  Poříčí 55 

75 let Božena Kovářová Poříčí 68 

 Josef Hájek  Mladočov 32 

 Josef Klusoň  Poříčí 78 

78 let Lidmila Prokopová Poříčí 2 

 

Narození: 

Marie Anna Nováčková  Poříčí 29 

Filip Kovář   Poříčí 137 

KANALIZACE 

Již v minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o ukončení 
akce Odkanalizování obce Poříčí u Litomyšle a místní části Zr-
nětín a s tím souvisejícím zkušebním provozem ČOV, jejíž ka-
pacita byla navýšena na 480 ekvivalentních obyvatel. 

Vyzýval jsem všechny majitele nemovitostí, které jsou technic-
ky možné napojit se na nově vybudovanou kanalizaci, aby tak 

učinili do konce letošního roku. Velká většina již své objekty 
napojila a já jim za to děkuji. 

Ty, kteří doposud s napojením váhají, opakovaně vyzývám, 
aby tak neprodleně učinili. 

V průběhu ledna budou provedeny odečty a uzavřeny smlouvy 
o vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace. 

František Bartoš 

starosta 


