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POŘÍČSKÝ 
ZPRAVODAJ 

Poslední 2 roky mám pocit, že pokud píšu do novin 

zamyšlení, vždycky padne zmínka o těžkých časech, 

zlé době. Do nebezpečí Covidu se zamíchala hrozba 

války, nikoho nenechává klidným ani celkové zdra-

žování a téma vysokých cen energií už raději ani 

nezmiňovat. Kam se poděla doba, kdy jsme se měli 

dobře a většinou o tom nevěděli? Člověk si posteskl, 

když se léto vzdávalo podzimu, dny se krátily, noci 

prodlužovaly a celkově bylo sychravo a mrzutá nála-

da se šířila rychlostí blesku. Kdybychom tak nyní 

řešili pouze podzim, bylo by krásně na světě. 

Protože nám ale nakonec nezbyde nic jiného než se 

vydat po cestě aspoň malého množství optimismu, 

abychom se dobrovolně neodevzdali šílenství, učíme 

se radosti z maličkostí, které nám budou zaručeným 

ohříváčkem na zimu. A podzim si naši odolnost pro-

věří, to si buďte jisti, v podstatě nás zimě 

„předchystá“. 

Budeme-li dostatečně vnímaví a necháme-li se podzimem doslova vést, neuteče nám žádná barva, žádná ener-

gie, kterou na nás podzim působí. Může nám předat posvátný klid, který v sobě má a který člověk tolik potřebu-

je, aby si utřídil myšlenky, snáze nacházel cestu k sobě i k druhým. Barevnost podzimu a jeho plody nás doslova 

vyzývají k tvoření… Lákavá je i vidina dlouhé procházky, pozorování pestrosti přírody i naší nálady, do níž proni-

kají endorfiny přivolané pohybem v přírodě či rozmanitou činností na zahradě nebo na poli. 

Každý si jistě vybaví kouzelné Ladovy obrázky, na nichž byl podzim typicky spjat s pouštěním draků nebo peče-

ním brambor na suché bramborové nati – prý jedinečná pochoutka, kterou bychom se jistě nezdráhali ochutnat. 

Všemu vévodila štiplavá vůně dýmu, přízemní mrazíky, mlha, od zimy zčervenalé tváře, zkrátka atmosféra podzi-

mu. Nesmíme ale zapomenout ani na posvícení - venkovskou společenskou událost, oslavu ukončení zeměděl-

ských prací. Pekly se koláče, hodně se jedlo, pilo, hodovalo, tančilo, lidé k sobě měli blíže, měli se rádi. Jde 

tenhle minulý čas postupně přetvářet na přítomný a budoucí? 

Pojďme se o to alespoň pokusit… Pojďme současné starosti zahnat pravou podzimní náladou. Tvořme, užívejme 

plodů podzimu, radujme se s přáteli. Inspirujme se podzimem, nebraňme se jeho barvám, dejme mu šanci udě-

lat nás klidnějšími a vyrovnanějšími lidmi, kteří si v životě vždycky dokážou najít důvod k radosti. Vždyť u nás je 

tak krásně. 

Jaroslav Švihel 

 

PODZIMNÍ INSPIRACE 

V době, kdy budete číst tyto řádky už bude volební období zastupitelstva na r. 2018 – 2022 u svého konce 

a s tím souvisí i konec mandátu zvolených zastupitelů na toto období. Již v průběhu roku bylo zřejmé, že ze stá-

vajících zastupitelů se o přízeň voličů nebudou dále ucházet p. Jana Zachová a p. Vojtěch Faltys. Oběma bych 

chtěl ze srdce poděkovat za odvedenou práci ve prospěch obce, jejího rozvoje a občanů zde žijících. Toto vše  za 

symbolickou, minimální odměnu. Zejména u Vojty bych se však chtěl pozastavit. Píše se rok 1990 a Vojta se 

v prvních, svobodných a demokratických volbách po „sametové revoluci“ stává zastupitelem naší obce. Tento 

post následně ještě 7x obhájí a v zastupitelstvu tak končí po neuvěřitelných 32 letech. Z mého pohledu se jedná 

o mimořádný počin svědčící o Vojtově zdravém patriotismu a patřičné hrdosti k obci, kde se narodil a žije, o jeho 

snaze ovlivňovat a podílet se na dění ve znovu osamostatněné obci.  Pevně věřím, že se vedení naší obce bude 

moci na Vojtu obracet se žádostí o pomoc i nadále, i když již nebude plnit oficiální funkci zastupitele a že ho 

i nadále budeme vídat při různých pracovních i kulturně společenských aktivitách naší obce. 

Moc děkuji. 

František Bartoš 

 

PODĚKOVÁNÍ 
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V květnu letošního roku se sportovnímu klubu podaři-

lo opět obnovit již kdysi zavedenou sportovní hodin-

ku. S dětmi se scházíme za příznivého počasí vždy 

v úterý od 17 do 18 hodin. Hodinka se těší poměrně 

hojné účasti dětí od 3 do 14 let. Na prostranství 

u kulturního domu začínáme vždy společnou rozcvič-

kou, po které jsou děti podle věku rozděleny do tří 

skupinek, ve kterých pro ně máme připravené týmové 

hry a úkoly. 

Před prázdninami jsme se na poslední jarní hodinku 

vypravili do rekreačního zařízení v Mladočově. Do po-

slední chvíle bylo místo pro některé z dětí překvape-

ním. Těm nejmenším byla cesta zpestřena šipkova-

nou, těm starším plněním různých spletitých úkolů. 

V cíli byl pro děti připraven zábavný program pod ve-

dením pana Vladimíra Mauera a odpoledne jsme za-

končili společným opékáním špekáčků. Na památku děti obdržely upomínkové listy a malou odměnu. 

Lucie Lněničková  

 

Z ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Mamaklub Vás srdečně zve na podzimní 

akce. 1. 10. se od 15. hodin uskuteční 

Drakiáda na kopci ,,U Buku,,. Přineste 

s sebou draky a dobrou náladu.  

26. 10. od 16:30 hodin si děti s rodiči mo-

hou vyrobit podzimní dekorace v tvořivé 

dílničce v kulturním domě. Potom proběh-

ne lampionový průvod po 18. hodině. Po 

průvodu bude přichystané drobné občer-

stvení.  

25. 11. zveme maminky s dětmi na pečení 

perníčků od 16:00 hodin do kulturního do-

mu.  

Na závěr zveme všechny maminky s dětmi 

každou středu do kulturního domu od 9:00 

do 11:00 hodin, kde si děti společně mo-

hou pohrát.  

 

INFORMACE Z MAMAKLUBU 

22. 6. 2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Dodatek č. 1 smlouvy č. O – 35/2022 o zajištění 

svozu, třídění, recyklace a odstranění komunální-

ho odpadu.  

 Finanční dary těmto žadatelům: 

 Charita Nové Hrady – 6 000,-  

 Charita Dolní Újezd – 12 000,- 

 DH Desná – 6 000,-    

 MS Poříčí – 16 000,-   

 SK Poříčí – 8 400,-   

 Oblastní charita Polička – 6 000,-   

 TJ Horní Újezd – 24 000,-   

 Městská knihovna ve Svitavách – 2, 50,- Kč / 

obyvatel   

 BÍLÁ HOLUBICE, mobilní hospicová péče Dolní 

Újezd – 6 000,- 

 Český svaz včelařů, základní organizace Lito-

myšl – 6 000,- 

 Rozpočtovou změnu č. 2/2022. 

24. 8. 2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 bezúplatný převod pozemků, k.ú. Poříčí u Litomyšle, p.č. 

197/3, 198/5, 1924/4 a 1924/5 do vlastnictví Pardubic-

kého kraje. 

 Smlouvu o dílo mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou 

Stavební sdružení Boštík s.r.o se sídlem Poříčí u Lito-

myšle 117, na realizaci akce  „Obnova parkovacích ploch 

v obci Poříčí u Litomyšle – Mladočov“. 

 Smlouvu o dílo č. 7/2022 mezi Svazkem obcí Mikroregi-

on Litomyšlsko - Desinka a firmou Stavební sdružení 

Boštík s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle 117, na reali-

zaci akce „ Úprava vodovodní čerpací stanice Zrnětín“. 

 Smlouvu o poskytnutí dotace na r. 2022 č. 7/2022 na 

financování akce „ Úpravy veřejných prostranství 

v regionu Desinka“. 

 Zápis do kroniky obce za r. 2021. 

 Příspěvek ve výši 6 000,- Farní charitě Dolní Újezd na 

projekt „Sociální automobil“. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 / 

2022. 

 Smlouvu o dílo mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou Bc. 

Michaela Vintrova, se sídlem Šebetov 108, 679 35 Šebe-

tov. Předmětem smlouvy je  zpracování žádosti 

o dotaci a studie proveditelnosti připravovaného 

projektu „Rekonstrukce chodníků v obci Poříčí u 

Litomyšle – II.etapa“. Současně zastupitelstvo 

obce schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Poříčí 

u Litomyšle a firmou Karásková s.r.o., se sídlem 

Kpt. Jaroše 100/29, Boskovice, na zajištění vý-

běrového řízení na zhotovitele akce „ Rekon-

strukce chodníků v obci Poříčí u Litomyšle – II. 

etapa“. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečné 

účty včetně Zpráv o přezkoumání hospodaření 

za r. 2021 následujících subjektů: Mikroregion 

Litomyšlsko, Svazek obcí Mikroregion Litomyšl-

sko Desinka,  Mikroregion Maštale, Komunální 

služby Hlinecko a Svazek obcí Vodovody Polič-

sko. 
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Již tradičně, na konci prázdnin, tentokrát v úterý 

30. 8. 2022 se v kulturním domě v Poříčí konalo krát-

ké setkání dětí, které zahajují povinnou školní do-

cházku, se zástupci obce. Za doprovodu svých rodičů 

a sourozenců se do kulturního domu dostavili Sofie 

Černá, Elen Vostřelová a Ludvík Řejha. Po úvodním 

slovu starosty obce došlo na předání upomínkových 

dárků dětem jako památky na tento významný den 

v jejich životě. Všem prvňáčkům přejeme šťastné 

vykročení do nové životní etapy, hodné učitele a uči-

telky, mnoho nových kamarádů a kamarádek a hlav-

ně, ať jejich školní docházka není nikým a ničím na-

rušena.  Rodičům přejeme hodně sil a trpělivosti při 

zvládání školních povinností a také hodně nadhledu 

v případě, že školní výsledky jejich dětí nebudou 

zrovna takové jak si rodiče představují. 

František Bartoš 

 

PRVŇÁCI 

 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

Prázdniny utekly jako voda a již tradičně jsme poslední 

prázdninovou sobotu využili na to, abychom se s nimi po-

řádně rozloučili. Letošní stezka se nesla ve vesmírném 

duchu a děti tak měly možnost podívat se na Měsíc a pro-

zkoumat vše, co se ve Vesmíru ukrývá. Po objevení Ves-

míru a splnění 10 stanovišť, rozmístěných na části místní 

stezky se skrz vesmírnou bránu opět vrátili zpět za námi 

na planetu Zemi, kde na ně čekala zasloužená odměna. 

Výhra určitě není to nejdůležitější, hlavní je se zúčastnit, 

ale rády bychom zde vyzvedli ty nejlepší z nejlepších a 

zároveň jim ještě jednou pogratulovali. V mladší kategorii 

(do 8 let) se na krásném 3. místě umístila Natálka Pe-

chancová, 2. místo obsadila Marianka Bartošová a ví-

tězkou se stala Elenka Bartošová. Za starší (od 

8 let výše) se na 3. místě umístila Polly Anna 

Crowe, na 2. místě Bára Bartošová a 1. místo, 

tedy vítězství, si odnesla Juditka Rosypalová. 

Všechna místa letos obsadila děvčata a jedi-

ným oceněným chlapcem se stal Tobiáš Kmo-

šek, který si odnesl cenu za nejmladšího 

účastníka. Rády bychom tímto poděkovali 

všem, co se na přípravě a samotném odehrání 

stezky podíleli. Děkujeme, že nám stále těch 

několik let pomáháte, protože bez vás by to 

prostě nebylo ono! Děkujeme také všem dě-

tem za účast a budeme se moc těšit zase za 

rok na výročním 10. ročníku stezky. 

Adéla Kusá a Veronika Lněničková 
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NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Zdá se, že je tomu jen pár dní, co jsme se při ,,Slavnostním vyřazování,, rozloučili s našimi předškoláky, kteří už 

nyní zasedli do školních lavic a pilně se tam ,,asi,, učí. Rozloučili jsme se také s paní učitelkou Simonkou Jílko-

vou, která nastoupila do mateřské školky v Sebranicích a paní učitelkou Lenkou Šedovou, která se těší na své 

první miminko. Oběma moc děkujeme za jejich práci a přejeme jim mnoho radosti v dalším období jejich života. 

Holky, díky !!! 

A přišly prázdniny a v mateřské škole nastal letní provoz. Dětí 

chodilo méně ( i zásluhou sedmé nemoci, která se z nenadání 

rozšířila na začátku července), ale my jsme si i tak, v menším 

počtu hezky hráli, malovali, zpívali a za krásného letního po-

časí jsme si užívali školní zahrady. 

A máme tu září, nový školní rok...Ve školce jsme přivítali no-

vou paní učitelku Evičku Bartošovou ze Zrnětína a také  8 no-

vých kamarádů. Sem tam se objeví pár slziček, hned je ale 

( jen co maminka nebo tatínek zavře dveře školky) vystřídá 

radost z neznámých hraček a veselý smích při hrách s kama-

rády.  

Nu a co nás v barevném podzimu čeká??? V pondělí 19. září 

to bude ,,Pohádka ze psí boudy,, divadla JOJO. Hned za dva 

dny nato se děti mohou těšit na oslavu narozenin s dortem, 

kterou oslavíme narozeniny dětí narozených v červenci, srpnu a v září. Koncem měsíce září plánujeme ,,Drakiádu 

s rodiči,, na hasičském hřišti na Desné. Snad nám bude počasí přát. Ve čtvrtek 6. října nás čeká logopedická po-

hádka ,, O líném jazýčku,, a také bychom chtěli v průběhu října uskutečnit ,,Podzimní tvořivou dílničku,,. Kdo z 

rodičů našich dětí má zrovna čas a chuť, může přijít odpoledne do školky a společně se svým dítkem si vyrobit 

podzimní dekorace do svého bytu.  

Ani měsíc listopad nezůstane pozadu. Uvidíme pohádku ,,Ze života stromů,, která nám krásně zapadne do naše-

ho školního vzdělávacího programu a nebude chybět ani akce ,,Uspávání broučků,, s lampionovým průvodem. Je 

to takové to symbolické rozloučení s podzimem, kdy zhasneme světýlka a uložíme přírodu k zimnímu spánku. 

Dětské písničky z místního rozhlasu nás dovedou zpět na zahradu školky, kde na nás bude čekat teplý čaj a 

drobné občerstvení...A pak už adventní a vánoční přípravy...ale to až v příštím čísle :-))) 

Těšíme se na nové zážitky, nová kamarádství a jistě také na krásný podzim, který nám vytvoří úsměvy na tvá-

řích. 

Ať i vy máte příjemný každý den, ať jste zdraví a plní optimismu.                      Bc. A. Veselíková, ředitelka školy 
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26.—27. 11. MDDr. Kotlárová Michaela Sarah, Marián-

ská 1137, Litomyšl, tel. 461 614 614 

3.—4. 12. MUDr. Ševčík Stanislav, 1. máje 607, Polič-

ka, tel. 461 724 423 

10.—11. 12. MUDr. Švecová Dagmar, Šmilovského 

1122, Litomyšl, tel. 461 613 663 

17.—18. 12. MDDr. Martinec Barbora, J. E. Purkyně 

1150, Litomyšl, tel. 461 615 402 

23. 12. MUDr. Adamcová Markéta, Hegerova 373, Po-

lička, tel. 461 725 987 

24. 12. MUDr. Adamec Stanislav, Hegerova 373, Polič-

ka, tel. 461 725 987 

25. 12. MUDr. Burešová Ivana, Smetanovo nám. 97, 

Litomyšl, tel. 461 614 569 

26. 12. MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice 184, tel. 461 

634 157 

27. 12. MDDr. Elčknerová Irena, 1. máje 606, Polička, 

tel. 733 152 435 

28. 12. MUDr., MBA Feltlová Eva, Zámecká 1, Bystré, 

tel. 606 182 715 

29. 12. MDDr. Kašpar Miroslav, Růžová 195, Polička, 

tel. 775 724 524 

30. 12. MUDr. Kašparová Leona, Růžová 195, Polička, 

tel. 775 724 524 

31. 12. Kononenko Oleksandr, Mariánská 1137, Lito-

myšl, tel. 461 614 614 

1. 1. 2023 MUDr. Kossler Pavel, Haškova 445, Polička, 

tel. 461 724 369 

7.—8. 1. 2023 MUDr. Králová Zdena, Družstevní 69, 

Litomyšl, tel. 461 100 497 

 

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba 

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost je umís-

těna v budově P Litomyšlské nemocnice. Telefonní kon-

takt je 461 655 258. Ordinační doba je sobota, neděle 

a svátky od 8:00 do 13:00 hod.  

Rozpis stomatologické pohotovosti 10—12/2022 

Stomatologickou pohotovost zajišťují stomatologové ve 

svých ordinacích dle rozpisu. Ordinační doba je vždy od 

8:00 do 11:00 hod.  

1.—2. 10. Kononenko Oleksandr, Mariánská 1137, Lito-

myšl, tel. 461 614 614 

8.—9. 10. MUDr. Kossler Pavel, Haškova 445, Polička, 

tel. 461 724 369 

15.—16. 10. MUDr. Králová Zdena, Družstevní 69, Lito-

myšl, tel. 461 100 497 

22.—23. 10. MUDr. Krpčiar Patrik, Nerudova 207, Lito-

myšl, tel. 461 619 670 

28. 10. MUDr. Kučerová Marta, Smetanova 55, Polička, 

tel. 461 724 635 

29.—30. 10. Kutsenka Mykola, Nerudova 207, Litomyšl, 

tel. 461 619 670 

5.—6. 11. MDDr. Martinec Vojtěch, J. E. Purkyně 1150, 

Litomyšl, tel. 461 615 402 

12.—13. 11. MDDr. Novák Peter, Dolní Sloupnice 188, 

tel. 465 549 236 

17. 11. MUDr. Oliva Vladimír, Mariánská 1137, Lito-

myšl, tel. 461 614 614 

17. 11. MUDr. Oliva Vladimír, Mariánská 1137, Lito-

myšl, tel. 461 614 614 

19.—20. 11. MUDr. Sejkorová Jitka, Husova 25, Polič-

ka, tel. 606 202 501 

 

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé je umístěna v budově neuro-

logie (N) Litomyšlské nemocnice. Telefonní kontakt je 461 655 397. Or-

dinační doba je sobota, neděle a svátky od 8:00 do 13:00 hod. 

Rozpis služeb lékáren 10-12/2022 

Lékárenská pohotovostní služba - v neděli v době provozu lékařské po-

hotovostní služby vydává léky nemocniční lékárna umístěná u vchodu do 

areálu nemocnice Litomyšl. Sobotní prodlouženou službu zajišťují ostatní 

litomyšlské lékárny dle rozpisu. Telefonní kontakty do lékáren: 

 lékárna u Slunce – 461 612 678 

 lékárna u Anděla Strážce – 461 615 457 

 lékárna Na Špitálku – 461 615 034 

 lékárna U Nemocnice – 461 615 617 

 Ústavní lékárna (u vstupu do nemocnice) – 461 655 530 

1. 10. lékárna Na Špitálku 

2. 10. Ústavní lékárna 

8. 10. lékárna u Nemocnice 

9. 10. Ústavní lékárna 

15. 10. lékárna U Slunce 

16. 10. Ústavní lékárna 

22. 10. lékárna u Anděla strážce 

23. 10. Ústavní lékárna 

26. 12. Ústavní lékárna 

28. 10. lékárna u Anděla strážce 

 

ROZPIS POHOTOVOSTÍ A LÉKÁREN 

 

29. 10. lékárna Na Špitálku 

30. 10. Ústavní lékárna 

5. 11. lékárna U Nemocnice 

6. 11. Ústavní lékárna 

12. 11. lékárna U Slunce 

13. 11. Ústavní lékárna 

17. 11. lékárna U Nemocnice 

19. 11. lékárna u Anděla Strážce 

20. 11. Ústavní lékárna 

26. 11. lékárna na Špitálku 

27. 11. Ústavní lékárna 

3. 12. lékárna U Nemocnice 

4. 12. Ústavní lékárna 

10. 12. lékárna u Slunce 

11. 12. Ústavní lékárna 

17. 12. lékárna u Anděla Strážce 

18. 12. Ústavní lékárna 

24. 12. lékárna U Slunce 

25. 12. Ústavní lékárna 

26. 12. lékárna U Slunce 

31. 12. lékárna na Špitálku 

1. 1. Ústavní lékárna 

https://www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba
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PODĚKOVÁNÍ 

Před novou sezonou nás čekalo několik úkolů a akcí, které jsme si na léto naplánovali. Jednou z nejdůležitějších 

byla příprava přihlášek na sezonu 2022/2023. Jsme hrozně rádi, že se nám podařilo rozšířit počet mužstev, která 

budou v okresních soutěžích reprezentovat TJ Horní Újezd. Po dlouhé době budeme mít samostatný tým mladší 

přípravky (po dlouholeté spolupráci s Morašicemi se nám na Horňáku sešlo tolik dětí, že bychom měli být schopni 

tuto sezonu odehrát sami). Ve spolupráci s Morašicemi pokračují mužstva starší přípravky, mladších i starších 

žáků. Ve všech těchto kategoriích máme dětí tak akorát, doufejme, že nás nepotkají žádné potíže a celá sezona 

proběhne hladce. Velkou radost máme z toho, že se nám letos opět podařilo přihlásit dorost. Tým je opět spojen 

s Morašicemi a kluci budou hrát v počtu 8+1 na kratším hřišti. Naše šikovné dorostence bychom rádi postupně 

začlenili i do mužstva mužů, které bude hrát okresní přebor. Tolik k představení mužstev, která uvidíte na pod-

zim běhat po našem hřišti.  

Dalším cílem pro léto bylo srovnání rohu hřiště u řeky směrem k Vísce. I přesto, že se cítíme býti spíše fotbalisty 

než zahradníky, musíme přiznat, že výsledek předčil naše očekávání. Vždy jde něco udělat lépe, a to platí i 

v tomto případě, nicméně dobrá věc se podařila a hřiště je zase o něco rovnější. Příroda nám pomohla, tráva se 

zazelenala a my tak mohli začít sezonu na našem hřišti a odpadli nám starosti s hledáním azylu. Poděkování patří 

všem členům za práci a hlavně nečlenům, kteří nám pomohli zapůjčením strojů, radou nebo jen tím, že jim neva-

dilo, že jsme hřiště kropili častěji než v minulosti. Velký díky patří obci Horní Újezd za zajištění hlíny. 

I letos jsme uspořádali Dětský sportovní den, již tradiční akci kde si mohou děti vyzkoušet různé disciplíny jako 

chůze na chůdách, florbal, střelba na branku nebo jízdu na kole. Letos jsme pro více než 50 zúčastněných připra-

vili i skákací hrad. Myslím, že se akce podařila a děti odcházely spokojené. 

Protože se nám stýskalo i po fotbale, tak jsme 

týden po dětském dnu uspořádali miniturnaj 

mužstev TJ Horní Újezd, který byl obdobou 

loňského zápasu „ženatí – svobodní“. Síly tedy 

poměřila mužstva mužů, dorostu a staré gar-

dy. Hrálo se každý s každým, 2 x 20 minut, na 

kratší hřiště s ohledem na zmíněné úpravy. 

Představilo se tak dravé a běhavé mládí, zku-

šenější a takticky vyzrálejší muži a o něco více 

zkušení a mnohem méně běhaví hráči staré 

gardy. Akce jistě úspěšná, škoda jen o trochu 

menší návštěvy než jsme čekali. 

Jako první začali trénovat muži, kteří již před 

miniturnajem vyběhli na hřiště a absolvovali 

první tréninkové jednotky od nového trenér-

ského dua Jirka Fogl a Pavel Havlík. Muži se 

zúčastnili 23.7. Újezdského poháru, kde ale i 

díky slabší účasti obsadili 6. místo. Přátelák 

s Cerekvicí jim také nevyšel a po prohře 2:5 je 

čekal Pohár OFS v Čisté. Ani zde jsme neuspěli 

a po prohře 1:3 pro nás pohárová cesta končí. 

Na začátku soutěže k nám los moc přívětivý nebyl (v prvním kole nás čekal kvalitní tým z Bystrého (prohra), v 

prvním domácím utkání jsme remizovali s Jevíčkem a o týden později podlehli rezervě Dolního Újezdu, bohužel 

se nám nedařilo ani v Opatově nebo doma proti Dlouhé Loučce).  

Dorostenci začali trénovat spolu s muži a v polovině srpna zahájili svoji přípravu. Trenérem dorostu je Jirka Kuče-

ra a spolu se svými svěřenci je čekají soupeři z menší (Čistá, Němčice) i větší dálky (Tatenice, Svratka, Dlouho-

ňovice). Dorostenecké soutěže jsou obecně problematické, letošní ročník řízen OFS Ústí nad Orlicí a kluci se tak 

podívají i do jiných okresů. Všechna domácí utkání odehrají dorostenci na Horňáku. V prvním utkání jsme porazili 

souklubí Rváčova a Horního Bradla, podlehli jsme Řetové a dalším zápase porazili souklubí Semanín/Rybník. 

Žáci na Horním Újezdě a v Morašicích trénují samostatně. Naše mužstva začala přípravu v první polovině srpna 

pod vedením Pavla Beneše, Ivy Kvapilové a Vojty Havlíka. Docházka byla hodně ovlivněna prázdninami, takže se 

scházelo méně fotbalistů než bychom si přáli. Domácí utkání budou hrát žáci na Horňáku i v Morašicích. První 

utkání se nám nezdařila - starší podlehli souklubí Litomyšle s Čistou a mladší prohráli se společným týmem Jevíč-

ka a Jaroměřic. Starší urvali bod v Pomezí a následně podlehli Borové. Mladší po volném kole porazili děvčata ze 

souklubí Jevíčka a Jaroměřic. 

 

LÉTO V TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ HORNÍ ÚJEZD 

Vážení občané obce Poříčí, 

dovolte mi tímto způsobem poděkovat za TJ Horní Újezd zastupitelstvu obce v čele se starostou Františkem Bar-

tošem za vynikající spolupráci během uplynulého volebního období. Děkujeme za všemožnou podporu jak finanč-

ní, materiální, tak hlavně lidskou. Věřím, že stejnou spokojenost a slova díků cítíte i Vy. Jsem přesvědčený, že se 

zastupitelstvu povedlo navázat na práci svých předchůdců a udělat z Poříčí místo, kde se lidem žije dobře. Těší-

me se na spolupráci s novými zastupiteli a jsme přesvědčeni, že i jim se podaří naplnit jejich cíle a budeme rádi, 

když budou podporovat i nadále náš sportovní klub. 

Za TJ Horní Újezd Jan Beneš 
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Blahopřejeme:        

60 let Hlaváček Milan  Poříčí 48  80 let  Čech Ladislav   Poříčí 71 

 Kovář Stanislav  Poříčí 115  82 let  Kulhavý Alois   Zrnětín 18 

78 let Krejčová Marie  Mladočov 22    Machová Hana   Poříčí 66 

 Bělohlávková Eva  Poříčí 36  87 let  Pechanec Václav  Mladočov 8 

79 let Boštík Václav  Mladočov 28    Pechancová Růžena  Zrnětín 8 

 

KRONIKA 

Pozvánka na fotbal na Horní Újezd 

Mladší přípravka 

neděle 2. 10. 9:30 turnaj Horní Újezd 

 

Mladší žáci 

sobota 1. 10. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Sebranice 

neděle 9. 10. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Borová 

 

Dorost 

neděle 23. 10. 12:30 Horní Újezd/Morašice – TJ Hradec nad Svitavou 

neděle   6. 11. 12:00 Horní Újezd/Morašice – TJ Dlouhoňovice 

neděle 13. 11. 11:30 Horní Újezd/Morašice – Jevíčko/Jaroměřice 

 

Muži 

neděle  9. 10. 15:00 Horní Újezd – Polička „B“ 

neděle 23.10. 14:30 Horní Újezd – TJ Hradec nad Svitavou 

neděle  6. 11. 14:00 Horní Újezd – Boršov 

 

Starší přípravka trénuje od 1.8. pod vedením Fandy Bartoše, Honzy Kmoška a Vaška Žďáry. I v této kategorii 

ovlivnily docházku prázdniny, ale kluci a holky se vždy sešli v ucházejícím počtu a tréninky tak mají odpovídající 

úroveň. V prvním turnaji se našim reprezentantům nedařilo a nezískali ani bod, v dalším turnaji se umístila na 

druhém místě ze čtyř účastníků. 

Mladší přípravka, jediný samostatný mládežnický tým TJ Horní Újezd zahájila přípravu také na začátku srpna. 

Prázdniny úřadovali i zde, ale dětí chodí hodně a jejich zájem nás těší. Uvidíme jak budou tréninkové jednotky 

probíhat v průběhu sezony. Trenéři jsou Zdeněk Beneš ml., Jan Vodehnal, Zdeněk Beneš st. a Jan Beneš. Mladší 

přípravka skončila na prvním turnaji třetí ze čtyř účastníků. Druhý turnaj naši mládežníci vyhráli. 

Předpřípravku tvoří děti od 4 let věku, které se učí koordinovat pohyby a zkouší, co všechno lze s tělem dělat. 

Děti lásce k pohybu učí Pavla Kyselová, Danča Holingerová a Zdeněk Beneš st. Na dětech je vidět, že je pohyb 

baví a po každém tréninku toho umí víc a víc.  

Pro všechny zájemce o fotbal ve všech kategoriích máme dveře otevřeny, přijďte se podívat jak probíhají trénin-

ky, zapojte se do nich a když vás to bude bavit, tak do toho pojďte s námi. Žádné náborové dny nepořádáme, 

kdykoliv zapojíme každého, kdo mezi nás přijde. Na začátku za to nic nechceme a když se vám u nás bude líbit, 

tak roční příspěvek stojí asi tolik jako dva obědy ve vesnické hospodě. Menší děti potřebují jen boty, pití a ze za-

čátku než si zvyknou přítomnost rodiče, prarodiče nebo sourozence. Větší děti a dospělí můžou dorazit i sami. Pro 

víc informací se ptejte osob zmíněných výše nebo kohokoli o kom víte, že se kolem hornoújezdského fotbalu po-

hybuje. 

Na hřišti s UMT hraje každé nedělní dopoledne nohejbal a hřiště je samozřejmě dostupné i široké veřejnosti za 

drobný poplatek. I nadále v kabinách funguje hospoda – přijďte ji navštívit a odreagovat se od běžných starostí, 

které na nás všude číhají. 

Ještě krátce k plánům na podzim – v první řadě chceme bez větších problémů odehrát všechna utkání a turnaje 

(pro představu to je celkem 43 zápasů a 14 turnajů přípravek). Dalším cílem je zorganizovat turnaj výběrů 

okresních fotbalových svazů Pardubického kraje U12, který spolupořádáme ve čtvrtek 6.10.2022 od 9:00. A urči-

tě budeme přemýšlet nad nějakou kulturní akcí. 

Aktuální informace najdete na www.tjhorniujezd.cz, kde naleznete i kompletní rozpis utkání a turnajů.  

Za TJ Horní Újezd Jan Beneš     

 

SVOZ ODPADU 

Podzimní termín letošního svozu velko-

objemového a nebezpečného odpadu 

připadá na úterý 18. 10. 2022.  Odpad 

je nutné předávat osobně zaměstnan-

cům svozové firmy, v opačném případě 

se může stát, že odpad nebude svezen. 

Orientační harmonogram svozu:  

 16.00 – Kulturní dům Poříčí 

 16.30 – Hasičská zbrojnice v Poříčí  

 16.45 – Poříčský kopec 

 17.00 – Mladočov u kostela 

 17.15 – Mladočov u louže 

 17.30 – Za pergolou Zrnětín  

 17.45 – Kaple Zrnětín 

 18.00 – Obora Poříčí 

František Bartoš 


