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Ruce zahříváme rukavicemi, svařákem či punčem, choulíme se do zimních bund a kabátů, náchylný krk halíme 

do šály, artikulace stále obtížněji čelí náporu mrazu, oči se nemohou vynadívat. První sníh je tu a přejeme si, aby 

zůstal alespoň přes Vánoce. Pravda, řidiči protestují, ale sotva odloží volant, kouzlo bílé zimy je dostane.  Blíží se 

čas adventu. 

Ale jako by přišel zcela jistě dříve, než tomu bylo loni. Čas je 

zkrátka relativní – dětem ubíhá pomalu, zato dospělí jej většinou 

vnímají jako neúprosného sprintera. V předvánoční době si čas 

přece jen uvědomujeme jinak. Je naplněnější. Máme měsíční 

plán, který „musíme neodkladně stihnout“. Doba čtyř adventních 

týdnů je prodchnuta očekáváním, těšením se na volno s blízkými 

i se sebou, nebo by taková být mohla. Proč je vyplnit nesmyslnou 

honbou za materiálnem nahromaděným pod stromečkem, nepří-

jemnými obličeji v zoufalých frontách, kdy ve stresu nakupujeme 

na poslední chvíli, a tudíž bez radosti? Těžce našetřenou energii 

lehce utratíme v místech, kam se vypravíme, abychom sehnali 

dárky (čím víc, tím lépe), přece nebudeme v předvádění čehokoli 

pozadu. V samé předvánoční hysterii se pak potýkáme s únavou, 

podrážděním a dalšími nepříjemnými projevy osobnosti, radost 

se pochopitelně vytrácí a dostavuje se opačný efekt, lidem 

s námi není dobře, nepochopili jsme kouzlo Vánoc, natož aby-

chom jej dokázali vytvořit a přenést na naše blízké. Ježíšek by 

nás nepochválil. 

Možná už nás nechválí dlouhodobě za to vzrůstající množství dár-

ků, které mu každoročně vkládáme na hřbet. A je jedno, jak to 

máte u vás doma s Ježíškem, zda na něj věříte, nebo ne. Zda 

jste svým ratolestem odhalili identitu „dárkového poslíčka“, nebo 

preferujete krásu snění se vším všudy. Princip je stejný. Pokud 

vyměníme vzácné okamžiky adventu a Vánoc za shon a honbu za 

mamonem, nakonec nám nebude dobře a našim blízkým už vů-

bec ne. Připravíme je o možnost vystoupit ze stereotypu a poví-

dat si při vánočním úklidu (kterým zároveň uklízíme i v sobě), 

tvoření zimních dekorací, při pečení cukroví, rodinných procház-

kách, stavění sněhuláka, připravíme je o společně strávené chvíle 

na adventních koncertech, rozsvěcení vánočního stromečku, vý-

stavách,  adventních dílnách, je toho tolik v nabídce, kterou si 

můžeme svobodně zvolit. Je jen na nás, v čem objevíme celko-

vou harmonii – kouzlo Vánoc a jak s ní budeme zacházet. Ono 

Betlémské světlo (tradici, kterou šíříme dál) můžeme rozsvítit 

i  symbolicky sami v sobě.  

Ať prožijete pokojné Vánoce ve zdraví, štěstí, lásce a v radosti se 

svými blízkými. Ať místo záplavy dárků najdete i dáte jeden, kte-

rý jste si přáli a který si přáli vaši blízcí, ale těmi nejcennějšími 

dárky ať jsou pro vás chvíle vyprávění a okamžiky sdílení radosti 

s rodinou a přáteli, a vlastně nejenom o Vánocích.  

Jaroslav Švihel 
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POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA 
 

Poklidné, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, prožité v 
kruhu svých nejbližších, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2023 

přeje všem občanům zastupitelstvo obce  

 

 

Sníh, když se brzy stmívá  

Napadl čerstvý sníh, 

je noc 

a chlapci na kytaře hrají jedním prstem, 
 

můj bože, nevím komu, 

hrají si v chůzi a není toho moc, 
 

není to nad ticho, 

nad tmavá žebra stromů, 

není to vůbec nic –  
 

a přece. 

   

Vteřina v lednu 

A den je tichý, křehký jako skořápka. 

Uvnitř je slunce, také celé bílé. 

I sníh je bílý, stromy, střechy, sníh. 

I tato vteřina, i tahle bílá chvíle.  

(Jan Skácel) 
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První říjnovou neděli se ze sálu kulturního domu linula vůně čerstvě upečených koláčů, domácího chleba a jableč-

ného moštu a zraku lahodily barevné doplňky, domácí dekorace a šperky. To je jen střípek z toho, co všechno 

nabízel druhý ročník Poříčského jarmarku konaný 3. října 2022. Návštěvníci si zde také mohli zakoupit různé plo-

dy podzimní úrody, vybrat si z velké nabídky dřevěných a pletených předmětů a potěšit se ručně vyráběnou kos-

metikou, svíčkou či pokojovou květinou.  

Mnoho návštěvníků po nákupu výrobků nespěchalo domů, ale užilo si nedělní odpoledne se svými přáteli nad 

skleničkou kávy, vína a domácím pohoštěním. Všichni, kteří se na jarmark přišli podělit o své nápady a umění 

tvořit, si zaslouží pochvalu a poděkování za velmi inspirativní a příjemné odpoledne. Poděkování patří i dětem, 

které se zapojily jak do samotné přípravy výrobků, tak i do prodeje. 

Monika Flídrová 

 

POŘÍČSKÝ JARMARK 

Po letošních komunálních volbách, kdy došlo ke změnám ve složení zastupitelstva obce, došlo ke změnám i ve 

složení kulturní komise. V této souvislosti bych chtěl poděkovat Aničce Faltysové, která byla členkou kulturní ko-

mise od znovu osamostatnění obce v r. 1990.  

Její místo bylo většinou v kuchyni, a to ať v té staré, ve sklepě kulturního domu nebo po r. 2010 v již v té nové, 

stávající. Stala se neodmyslitelnou součástí všech kulturně společenských akcích, které doprovázela svým humo-

rem a všudypřítomným, nakažlivým smíchem.  

Vždy velice ráda a ochotně pomáhala a přiložila ruku k dílu. Většina z nás asi ochutnala „něco z její dílny“, přinej-

menším na obecních plesích, kde společně s Lubou Bartošem vytvořili výborný tým a připravovali plesové menu. 

Poděkování pochopitelně patří každému kdo Aničce pomáhal a jsem přesvědčený, že i ještě pomáhat bude. Za 

všechny si dovolím jmenovat naše „koláčové komando“, které již mnohokrát napeklo úžasné koláče na různé 

akce a málokdo se může pochlubit, že jejich výrobky se ochutnávali až v dalekém Tullamore.  

Ještě jednou Ti Aničko ze srdce za vše co jsi pro obec udělala děkuji a i když již nejsi oficiální členkou kulturní 

komise, tak doufám, že se na Tebe i nadále můžeme obracet s žádostí o pomoc, bude-li to třeba. Děkuji také 

všem členkám kulturní komise, a to ať těm stávajícím nebo i těm, které v komisi pracovali v minulosti.  

Nesmírně si vaší práce vážím, jelikož kulturně společenské vyžití považuji za důležitou součást života naší obce. 

O tom, že komise jde správným směrem a pokračuje v započaté práci svědčí letošní bohatý kulturní program na 

závěr letošního roku, ve kterém si snad každý najde to své. 

Moc děkuji. 

František Bartoš  

 

PODĚKOVÁNÍ 



 

 

3 

Podzimní atmosféra nám přinesla spoustu zajímavých událostí. Nejprve se v říjnu uskutečnila drakiáda na kopci 

„U buku“. Vyšlo nám dobré počasí, vítr foukal, draci lítaly, a tak jsme si akci všichni užili.  

Na konci měsíce si děti vyrobily podzimní svícínky a ježky z listí. Po vyrábění jsme se společně vydali na lampio-

nový průvod centrem vesnice. Akce skončila u kulturního domu, kde byly přichystané odměny pro děti a malé 

občerstvení.  

Před první adventní nedělí jsme společně v kulturní domě upekli perníčky a taky je krásně nazdobili. Mohli jste je 

ochutnat na rozsvěcení stromečku a na vánočním posezení. Před Vánoci se ještě chystáme udělat radost našim 

nejstarším občanům malým dárečkem a přáním.  

Závěrem bychom chtěli pozvat všechny maminky k nám do Mamaklubu – scházíme se každou středu od 9 do 11 

hodin. Krásné prožití svátků vánočních a Šťastný Nový rok Vám přejí maminky a děti z Mamaklubu. 

Barbora Tomášková  

 

MAMAKLUB 

Chtěla bych poděkovat členům Sportovního klubu za jejich čas, nadšení a nápady, které vložili do pořádání spor-

tovních hodinek v jarních a podzimních měsících. Jásající děti, které si užívaly sportovní disciplíny se svými ka-

marády, potvrdily, že Sportovní klub vedl své hodiny na jedničku.  

Mé druhé poděkování patří maminkám z Mamaklubu, především Báře Tomáškové, které pro děti všech věkových 

kategorií uspořádaly drakiádu, podzimní tvoření s lampionovým průvodem a pečení perníčků před první adventní 

nedělí. I na těchto akcích byly nadšené a rozesmáté děti tou největší odměnou a nejupřímnějším poděkováním.  

Monika Flídrová 

PODĚKOVÁNÍ 
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21. 9. 2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Rozpočtovou změnu č. 4 / 2022. 

 Doplněk č. 5 Programu obnovy vesnice obce Poříčí u Litomyšle na 

r. 2022 – 2026. 

 

19. 10. 2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Zvolení jednoho místostarosty. 

 Pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouho-

době uvolněn. 

 Veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 

 Volí starostou p. Františka Bartoše. 

 Volí místostarostou Ing. Arch. Radima Bártu. 

 Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

 Volí předsedou finančního výboru Ing. Petra Faltyse. 

 Volí předsedou kontrolního výboru p. Jiřího Bartoše. 

 Volí členy finančního výboru p. Kateřinu Kusou a Ladislava Kmoš-

ka. 

 Volí členy kontrolního výboru Kamila Hurycha a Mgr. Jaroslava 

Švihla. 

 Stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupi-

telstva obce ve výši 350,- Kč měsíčně. 

 Stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolně-

ného člena zastupitelstva obce ve výši 3 500,- Kč. 

 Zřizuje kulturní komisi ve složení Kateřina Kusá, Mgr. Monika 

Flídrová, Jana Zachová Dis., Jana Boštíková, Hana Boštíková, 

Zdena Lenochová, Mgr. Klára Vostřelová a Ing. Petra Faltysová. 

 Zřizuje zpravodajskou radu ve složení František Bartoš, Mgr. Ja-

roslav Švihel, Ing. Petr Faltys a Mgr. Monika Flídrová. 

 Schvaluje prodej pozemku p.č. 1916/33, k.ú. Poříčí u Litomyšle 

pro žadatele Milan Kosť, bytem Poříčí u Litomyšle 42. 

 Schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2022. 

 Schvaluje převod finančních prostředků ve výši 5 000 000,- Kč 

na terminovaný vkladový účet vedený u České spořitelny a.s. 

 Schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení, jako zhotovi-

tele stavby „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Poříčí u Lito-

myšle“ společnost Stavební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem Poří-

čí u Litomyšle 117, 570 01 Poříčí u Litomyšle , IČ: 25936484, s 

nabídkovou cenou 791 130 Kč bez DPH, 166 137 Kč výše DPH 

(21%), 957 268 Kč s DPH a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy.“  

23. 11. 2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Bere na vědomí informaci p. Vladimíra 

Mauera ohledně vytápění a ohřevu vody 

v budově bývalé školy v Mladočově, včet-

ně stavu střechy tohoto objektu. 

 Bere na vědomí žádost p. Jany Kulichové 

o výstavbu dětského hřiště v Mladočově. 

 Bere na vědomí žádost p. Jany Kulichové 

o úpravu pozemků p.č. 24/2, 23/1 a 

230/2 k.ú. Mladočov. 

 Bere na vědomí žádost p. Veroniky Černé 

o opravu komunikace p.č. 230/2, k.ú. 

Mladočov. 

 Bere na vědomí žádost p. Veroniky Černé 

o zvýšení bezpečnosti u autobusové za-

stávky Mladočov a pověřuje starostu 

k projednání umístění radaru v této loka-

litě. 

 Schvaluje prodej pozemku p.č. 230/7 

k.ú. Mladočov pro žadatele p. Barbora 

Hynková, bytem Poříčí u Litomyšle – Mla-

dočov č. p. 29. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup po-

zemku p.č. 32/4, k.ú. Mladočov. 

 Schvaluje prodej pozemku p.č. 1948/3, 

k.ú. Poříčí u Litomyšle pro žadatele p. 

Roman Kovář, bytem Poříčí u Litomyšle č. 

p. 35. 

 Schvaluje nákup pozemku p.č. 86/3, k.ú. 

Poříčí u Litomyšle. 

 Schvaluje inventarizační komisi ve slože-

ní Jiří Bartoš, Jaroslav Švihel, Kamil 

Hurych a František Bartoš. 

 Schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2022. 

 Schvaluje individuální dotaci obci Desná 

ve výši 20 305,- Kč, kde účelem je dová-

žení dětí z Obce Poříčí u Litomyšle do 

Mateřské školy v Desné a zpět. 

 Schvaluje zpracování žádosti o dotaci 

z POV Pardubického kraje na r. 2023. 

Předmětem žádosti bude „ Oprava komu-

nikace p.č. 230/2, k.ú. Mladočov“. 

 Schvaluje cenu za stočné na r. 2023 ve 

výši 46,- Kč bez DPH. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

I v roce 2023 je zastupitelstvo obce připraveno pokračovat v rozvoji naší obce a plánuje akce, které povedou ke 

zkvalitnění života všech občanů. Proto byl na podzimním jednání zastupitelstva schválen Dodatek č. 5. místního 

Programu rozvoje obce, ve kterém je zakomponováno široké spektrum akcí, mnohdy na první pohled momentál-

ně nereálných.  

V příštím roce dostane nový povrch a oplocení víceúčelové hřiště v Poříčí. V rámci Mikroregionu Desinka bude 

v celé obci instalován nový systém bezdrátových rozhlasů. Momentálně čekáme na vypsání vhodných dotačních 

titulů na opravu zbývající části chodníků podél komunikace II. třídy v Poříčí a výstavbu nového chodníku mezi 

hasičskou zbrojnicí a Alejí.  

Prioritou stále zůstává výstavba nového obchodu, zde opět řešíme financování, jelikož bez dotace by se jednalo o 

velký zásah do rozpočtu obce s dopadem na další připravované projekty. Pokud se nestane něco nepředpokláda-

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY 
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ného, tak by mělo dojít i na opravu komunikace směrem na Obora. Počítá se i s opravou komunikace okolo č.p. 

17 v Mladočově.  

Projektově se nyní zpracovává úprava návsi v Mladočově okolo požární nádrže včetně nejbližšího okolí. Pochopi-

telně se bude pokračovat v realizaci drobnějších projektů jako je dokončení úpravy návsi v Zrnětíně, opravy loka-

lity okolo Památníku obětem válek, násilí a bezpráví v Poříčí včetně vedlejšího pozemku, kde byly nedávno do-

končeny práce na toku Desinky, oprava Naučné stezky Okolo Štimberka a další podobné. 

František Bartoš 

„Rok se s rokem sešel a já, svatý Mikuláš, s andělem a čerty, jsem si přišel zkontrolovat, jestli jsou děti stále 

stejně hodné jako loni“. Touto větou začínala každá návštěva svatého Mikuláše, který v pondělní večer 

5. 12. 2022 navštívil naše malé děti společně s jejich rodiči. „V této vesnici ale žijí pouze samé hodné děti. Na-

vštěvuji je pouze proto, že rád poslouchám jejich krásně připravené písničky a básničky“, řekl nám svatý Miku-

láš, když jsme se ho ptali. „Ovšem najdou se zde i raubíři, ale těm lze ty jejich lehké prohřešky odpustit“, dodali 

čerti. Je vám tedy jasné, že ani letošní rok si s sebou nemuseli čerti odnášet žádnou dušičku v pytli. Ale pozor, 

děti, úplně nám tou chválou nezpychněte. Čerti všechno vidí a za rok se tu opět objeví. Takže žádné zlobení, ať 

je na vás svatý Mikuláš opět natěšený. 

Veronika Lněničková 

MIKULÁŠ 

Po dvouleté pauze zapříčiněnou covidem, jsme opět mohli společně rozsvítit náš obecní vánoční strom u kulturní-

ho domu. Bylo pěkné vidět početnou účast na této společenské akci, která letos vyšla na výbornou. Počasí, ad-

ventní atmosféra, vůně svařáku a zelňačky jen dokreslily příjemný nedělní podvečer. Kdo přišel, neprohloupil.  

Jak již bylo zvykem, krátký kulturní program byl stejný jako 

v předešlých letech. Po krátké básničce Anči Faltysové, následovalo pár 

slov od starosty Fandy Bartoše. Program dále pokračoval zejména hu-

debním vystoupením našich nejmenších účastníků z MŠ v Desné a poté 

Báry Tomáškové se svou dcerou Amálkou.  

Na závěr jsme ozdobili malý vánoční stromeček pro děti, odevzdali dopi-

sy Ježíškovi a dočkali jsme se i andílka, který nám rozsvítil náš stříbrný 

smrk.  

Děkujeme všem za účast, pomoc a přípravu této akce, která nám zahájí 

ten vytoužený adventní čas. Přejeme Vám v tomto čase mnoho pohody, 

pochopení a čas strávený v blízkosti těch nejbližších. 

Petr Faltys 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  
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Všichni asi víte o stávající ekonomické „krizi“, vysoké 

inflaci, zvyšujících se cenách energií a pohonných hmot 

a dalších negativních okolnostech, které mají dopad na 

život každého z nás. Výjimkou tak bohužel není ani 

oblast nakládání s odpady a jejich následná likvidace.  

V souvislosti s výše uváděným, v kombinaci, s dle mé-

ho „nešťastným zákonem o odpadech“, muselo zastupi-

telstvo obce přistoupit k navýšení poplatku na 850,-Kč. 

Současně Vás chci informovat, že se patrně nebude 

jednat o cenu dlouhodobě udržitelnou a navýšení po-

platku se patrně v budoucnosti nevyhneme. Cena za 

uloženou tunu odpadu na skládkách se každým rokem 

zvedá, na druhou stranu klesá množství odpadu na jed-

nu osobu, které je možné na skládce ukládat za 

„zvýhodněnou“ cenu.  

Samostatnou kapitolou zůstává likvidace a následné 

využití separovaných složek odpadu. Vzhledem k tomu, 

že provozujeme obchod s potravinami, odvážíme čas 

od času papír do sběrny surovin. Letos na podzim jsme 

poprvé museli za tuto likvidaci zaplatit, to znamená, že 

z plusové položky do provozu obchodu se stala položka 

mínusová. Závěr z tohoto nechám na každém z vás. 

František Bartoš 

d 

ODPAD 

Naše obec již deset let provozuje splaškovou kanalizaci 

včetně čistírny odpadních vod. Cena stočného je stano-

vována na základě tzv. kalkulačního vzorce, do kterého 

jsou promítány jednotlivé vstupy nutné k provozu. Jed-

nou z těchto položek je i cena energie, bez které by 

čerpadla a dmychadla nebyla funkční stejně jako celá 

ČOV. Do konce letošního roku měla naše obec vysoutě-

žené velmi výhodné ceny energií na komoditní burze 

v Kladně.  

Od nového roku však musíme počítat s vládními, za-

stropovanými cenami, což se pochopitelně promítne i 

do ceny stočného. Tu stanovilo zastupitelstvo obce 

v návaznosti na finanční analýzu na 46,- Kč bez DPH/1 

m3. I když se pochopitelně jedná o zásah do rozpočtu 

každé domácnosti, stále si myslím, že odkanalizováním 

naší obce nastavilo zastupitelstvo ekologický, pro do-

mácnosti jednoduchý a nejlacinější, legitimní způsob 

likvidace splašků.  

Musím podotknout, že druhá etapa odkanalizování pro-

běhla opravdu za „minutu dvanáct“, zejména 

s ohledem na ceny prací a materiálů.  

František Bartoš 

d 

STOČNÉ 

Jak jste si mnozí všimli, u kostela v Mladočově proběhly drobné stavební úpravy parkovacích ploch a komunikace 

před farou. Odvod dešťové vody žlabovkami se nahradil přídlažbami tak, aby bylo jednodušší zajíždění na parko-

vací plochy. Před farou bylo zejména nešťastně vysunuté schodiště do profilu komunikace, které se zapustilo do 

plochy přístupového chodníku a tím se rozšířila komunikace. Také zde byly nahrazeny žlabovky přídlažbou pro 

lepší průjezdnost a následnou údržbu. Tyto drobné úpravy, věřím, prospěly této lokalitě a zlepší dopravní obsluž-

nost v této části. 

Petr Faltys 

STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKOVIŠTĚ NA NÁVRŠÍ V MLADOČOVĚ  

„O nejhezčí okno, zahrádku, terasu, atd..“ To je název soutěže, kterou v roce 2020 vyhrála rodina Faltysova 

z Poříčí č.p. 140, tzn. že hodnocení je právě na nich. V březnu roku 2021 byla soutěž vyhlášena znovu, bohužel i 

rok 2021 byl s covidem náročnější, a tak k vyhodnocení dochází až v této době prostřednictvím obecního zpravo-

daje. Nicméně během zhruba těch dvou let bylo mnoho času na hodnocení. Je vidět, že nám prostředí, kolem 

našich domů není lhostejné a tak vzniká velké množství krásných předzahrádek, zahrad, zákoutí, atd. V naší ves-

nici je péče o zeleň viditelná na každém kroku a za to jsme velice rádi. Hodnocení je tedy následující: 

3. místo – Bartošovi, Zrnětín 45 

2. místo – Hurychovi, Zrnětín 46 

1. místo – Kopecký, Zrnětín 47 

Toto trio sousedících domů v tzv. okliku v Zrnětíně se rozrostlo do krásy a tak si dle našeho názoru zaslouží oce-

nit.  Gratulujeme všem oceněným, odměna Vás nemine. Také děkujeme všem, kdo se stará o okolí svého domu 

a přispívá k pěknému obrazu naší obce.  

Petr a Petra Faltysovi 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE  

d 

PLESOVÁ SEZÓNA 

Po dvouleté přestávce přijměte prosím pozvání na nadcházejí-

cí plesovou sezónu: 

7. 1. 2022  Hasičský ples Lubná 

14. 1. 2023  Myslivecký ples Poříčí u Litomyšle 

15. 1. 2023  Dětský karneval Poříčí u Litomyšle 

28. 1. 2022  Ples TJ Sebranice v Lubné 

4. 2. 2022  Obecní ples Horní Újezd 

25. 2. 2023  Školní ples Budislav 

3. 3. 2023  Obecní ples Poříčí u Litomyšle 

4. 3. 2023  Dětský karneval Poříčí u Litomyšle 

d 

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023 

Ve dnech 13.1. a 14. 1. 2023 se uskuteční první kolo prezi-

dentských voleb. Vzhledem k tomu, že tento termín je 

v kulturním domě, kde již tradičně veškeré volby probíhají, 

rezervován pro konání Mysliveckého plesu, budou se volby 

konat v hasičské zbrojnici v Poříčí č.p. 150. Volební místnost 

bude umístěna v prvním nadzemním podlaží, tudíž může být 

pro některé spoluobčany hůře dostupná. Neváhejte se prosím 

proto obrátit na starostu obce nebo členky volební komise 

s žádostí o návštěvu volební komise ve vaší domácnosti. Veli-

ce rádi vám vyhovíme. Pro úplnost dodávám, že druhé kolo 

voleb se uskuteční ve dnech 27.1. a 28.1. 2023, také 

v hasičské zbrojnici.  

František Bartoš 
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Zapálili jsme již druhou svíci na adventním věnci. Přišly prv-

ní mrazy a zima už je tu. Ohlédneme-li se, jaké byly pod-

zimní měsíce v naší MŠ, musíme říct, že jsme si je hezky 

užili. Máme velice šikovné děti. Tolik básniček a písniček už 

znají, tolik krásných obrázků namalovaly, a mnoho nového 

se naučily. 

V září k nám nastoupilo osm nových malých kamarádů. Ta-

ké nás navštívilo divadlo JOJO, které přijelo zahrát veselý 

příběh ,,Pohádka ze psí boudy“. Užili jsme si i drakiádu, kte-

rá se konala koncem měsíce na hasičském hřišti. Zde čekalo 

na děti šest stanovišť se soutěžemi, poté si rodiče s dětmi 

pouštěli draky a na závěr každý malý účastník obdržel slad-

kou odměnu.  

V říjnu jsme ochutnali první školkový narozeninový dort na 

oslavu dětí narozených v červenci, srpnu a září. Malí oslavenci obdrželi i drobné dárky. Navštívili jsme bažantnici 

s malými bažanty, kde nám pan Václav Severa z Desné připravil i zajímavou přednášku o jejich chovu. Tímto 

Panu Severovi moc děkujeme. Shlédli jsme naučnou logopedickou pohádku ,,O líném jazýčku“. Naše děti ví, jak 

jsou vitamíny důležité a tak jsme si udělali projektový den ,,Zdravý talíř“. Děti si ve skupinkách samy nazdobily 

krájenou zeleninu a ovocem svůj talířek a  pak si moc pochutnaly. 

Měsíc listopad byl na akce nejbohatší. ,,Podzimní tvoření“ oblíbená akce, kde si děti společně s rodiči vyrobili hez-

ké podzimní dekorace. Navštívili nás hned tři divadla a to: divadlo JOJO s pohádkou ,,Bílé přání“ , divadlo ,,U 

dvou sluncí,, s naučnou pohádkou ,,Ze života stromů "a s ,,Vánoční pohádkou“. Uskutečnil se i zajímavý vzdělá-

vací program pořádaný firmou Vertex. Děti se zde dozvěděly zajímavé informace o práci se sklem, vyrobily si 

malé svítilny ze sklenic a barevných kamínků, zahrály si hádankovou soutěž s obrázky a jako dárek dostaly ba-

revné skleněné kuličky. Symbolické loučení s přírodou chystající se k zimnímu spánku, to je naše ,,Uspávání 

broučků“ s lampionovým průvodem. Děti si letos namalovaly broučky na skořápky ořechů. Sešli jsme se na za-

hradě školky, která byla vyzdobená svítícími řetězy a lucernami. Po básničce jsme se vydali s lampiony vesnicí až 

k betonovému sloupku před Dvořákovými, kde děti uložily namalované broučky do domečku s listím, zarecitovaly 

básničku a vydali jsme se zpět ke školce. Celý průvod provázely dětské písničky hrané místním rozhlasem. Akce 

byla ukončena na zahradě školky, kde se podával teplý čaj, perník, linecké cukroví a slaní listoví šneci. Část cuk-

roví napekly děti ve školce. Chceme poděkovat všem, kteří po trase průvodu rozsvítili ve svých domech či zahra-

dách světla. Účast byla vysoká. V rámci týdnu, kdy jsme si vyprávěli o povolání, jsme navštívili truhlářství p. 

Šimka, zde se děti dozvěděly spoustu zajímavosti o truhlářské práci. Prohlédly si nářadí i různé stroje a jako ma-

lý dárek si odnesly pilinovou briketu. Děkujeme moc panu Šimkovi. Zahráli jsme si i na kuchaře, děti si vyzkou-

šely pečení čokoládových muffinek a věřte, že se vážně povedly.  Již v pořadí druhý narozeninový dort s oslavou 

a s dárky patřil dětem narozeným v říjnu, listopadu a prosinci. Nesmíme zapomenout na vystoupení dětí z Poříčí 

u rozsvěcení vánočního stromu před jejich kulturním domem. 

A už je tu prosinec. V pondělí 5. prosince jsme měli vzácnou návštěvu Mikuláše, anděla a také malého čertíka. 

Máme moc hodné děti a tak se nemusely ničeho bát, Mikuláš s andělem jim předali balíčky se sladkostmi a ovo-

cem a čert odešel s nepořízenou. Velmi děkujeme ženám z Poříčí, které si již tradičně berou tuto akci na starost a 

krásně k dětem promlouvají.    Čeká nás vánoční besídka v KD v Poříčí. Děti pečlivě nacvičují pásmo písniček, 

básniček a tanečků. Myslíme, že jejich vystoupení všechny v sále potěší a navodí příjemnou vánoční atmosféru. I 

do školky Ježíšek přinese určitě dárečky, před tím si ale i my s dětmi nazdobíme stromeček a to v posledním týd-

nu před Vánocemi.  V pátek 23. prosince se pak můžeme ještě setkat na Jesličkování v Desné a zazpívat si spo-

lečně vánoční koledy, zahřát se čajem a nebo jiným teplým nápojem. Co jiného si přát, než krásné a spokojené 

svátky s našimi nejbližšími a hlavně pevné zdraví všem…. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Desná  

NOVINKY Z DESENSKÉ ŠKOLIČKY 
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Blahopřejeme:        

60 let  Burešová Jitka  Poříčí 100  82 let  Prokopová Lidmila  Poříčí 2 
   Fulíková Dana   Zrnětín 32 
70 let  Faltys Vojtěch   Poříčí 107   Narození: 
77 let  Drobný Zdeněk  Poříčí 1   Zora Boštíková   Poříčí 112 

  Pražáková Hana  Poříčí 73    

79 let  Klusoň Josef   Poříčí 78   Úmrtí:   
  Hájek Josef   Mladočov 32  Lněnička Václav  Poříčí 44 

  Kovářová Božena Poříčí 68    

Podzimní sezona je za námi a ještě než nám hřiště zapadá sněhem, tak se sluší ji krátce zhodnotit. Detailní hod-

nocení jednotlivých kategorií provedou trenéři nebo vedoucí mužstev, já se pokusím krátce shrnout obecné dění. 

Organizované soutěže pod hlavičkou TJ Horní Újezd (v některých kategoriích v souklubí spolu s Morašicemi) hraje 

celkem šest mužstev + fotbalová školička, která se soutěžních utkání neúčastní. Celkem naše mužstva na podzim 

odehrála více než 40 mistrovských zápasů a 14 turnajů přípravek. Velmi nás těší výsledky mladší i starší příprav-

ky, mladších žáků a dorostenců, podzim se ale vůbec nevyvedl starším žákům a mužům – oba týmy mají společ-

né problémy a to slabou tréninkovou docházku, neproměňování šancí a možná nám chybělo i trochu štěstí. Vel-

kým pozitivem je stále rostoucí počet dětí navštěvujících fotbalovou školičku a progres, který je v této kategorii 

vidět. Věříme, že na jaře budou lepší zprávy i z tábora starších žáků a mužů.  

Hřiště s umělým povrchem si své zájemce našlo, a tak je i zde vidět aktivní sportovce. Velmi dobře funguje hos-

poda v kabinách, která plní společenskou funkci a velmi pěkně přispívá do peněženky TJ. Lví podíl na tom mají 

manželé Chaunovi, Jarda Kladivo a jejich pomocníci. Na podzim jsme se zaměřili hlavně na fotbal a kultura šla 

trochu stranou - to ale napravíme a 25.12. všechny srdečně zveme na tradiční Štěpánskou zábavu, tentokrát 

s kapelou Arzekt a v pátek 30.12. pořádáme Kranklův memoriál – turnaj ve stolním tenisu. Věříme, že si na obě 

akce najde cestu mnoho příznivců. Plány pro rok 2023 jsou jasně dané – dobře nastartovat zimní přípravu, poly-

kat jednu tréninkovou dávku za druhou a do jarních bojů vyrukovat v co možná nejlepší formě. V mládežnických 

kategoriích nám sestup nehrozí (nikdo v soutěžích nepostupuje ani nesestupuje), muži mají ale do III. třídy ne-

bezpečně blízko. Hlavním cílem ale bude předvádět hru, která bude bavit hráče i vás fanoušky. 

Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří nám pomáhají s fungováním tělovýchovné jednoty. V první řadě jsou to 

všichni členové, kteří se do naší činnosti zapojují. Velké díky patří hráčům, trenérům, vedoucím, funkcionářům a 

rodičům našich mládežníků. K obsluze bufetu je třeba přidat i obsluhu udírny, jejíž klobásy jsou vyhlášené. Ob-

rovské díky posíláme na obecní úřady na Horní Újezd, Desnou, Poříčí a Budislav – bez pomoci samospráv si naše 

fungování představit neumíme. Stejné je to i se sponzory, kteří nám pomáhají materiálně i finančně – všem moc 

děkujeme za podporu. V neposlední řadě děkujeme všem fanouškům a podporovatelům, bez kterých by naše 

činnost nemohla fungovat. 

Vánoce a blížící se konec roku vybízí k tomu zpomalit, srovnat si v hlavě myšlenky, zhodnotit uplynulý rok, odpo-

činout si a hlavně být s těmi nejbližšími. Nestresujme se tím, že pod stromečkem nemáme tolik dárků, kolik by-

chom chtěli, hoďme za hlavu to, že byl loňský bramborový salát lepší i to, že je ten smrček v obýváku trochu na-

křivo – všechno je to totiž nepodstatné. Dovolte mi popřát Vám a Vašim blízkým klidné vánoční svátky, které 

prožijete tak, jak si přejete. Do nového roku všem přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a všem, kterým není 

hornoújezdský fotbal lhostejný, přeji, ať se na jaře zase ve zdraví potkáme na hřišti a vidíme víc branek v síti 

soupeře, než v té naší. Za TJ Horní Újezd přeje krásné a klidné svátky.  

Jan Beneš 
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KRONIKA 

PODZIMNÍ SEZÓNA V TJ HORNÍ ÚJEZD 

Před uzávěrkou podzimního čísla letošního zpravodaje ve dnech 23. 9. a 24.9. 2022 se uskutečnily i v naší obci 

komunální volby. K volebním urnám přišlo 254 voličů, což je 65 % všech oprávněných voličů, kteří své hlasy roz-

dělily následovně: 

Kamil Hurych 129 hlasů František Bartoš 224 hlasů  Petr Faltys  136 hlasů 

Ladislav Kmošek 131 hlasů Monika Flídrová 140 hlasů Radim Bárta 154 hlasů 

Josef Sýkora 93 hlasů Tomáš Rosypal 121 hlasů Lukáš Bartoš 84 hlasů 

Martin Klusoň 91 hlasů  Kateřina Kusá 150 hlasů Jiří Bartoš 123 hlasů 

Klára Vostřelová 95  hlasů Jaroslav Švihel 122 hlasů                               

Děkuji voličům, že přišli k volbám a zejména děkuji všem, kteří se rozhodli kandidovat a projevili tak zájem o 

správu věcí veřejných v naší obci a chtějí se podílet na jejím rozvoji. 

František Bartoš 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 


