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LETNÍ IDYLKA

Nedávno nás jedna naše kamarádka 

pozvala na malou rodinnou oslavu. Byl 

parný èervnový den. "Pøijeïte 

všichni,"zdùraznila:„dìti si pohrají, 

tatínkové a maminky poklábosí, prostì 

idylka." Pìt párù dospìlých a sedm dìtí, 

ve vìku od jednoho do ètyø let, se tedy 

sjelo v pøíjemném domku s døevìnou 

terasou a zahradou.

Když jsme se vykulili z auta, na 

terase pod sluneèníkem už bylo 

pøipraveno pohoštìní pro velké, 

korunované soudkem chlazeného piva, 

a bazének pro malé. Bazének byl 

otoèený dnem vzhùru: „Musela jsem ho 

vylít, bylo v nìm bahno“, prohlásila 

hostitelka. "Jako by jim to vadilo", 

zamumlal pod vousy hostitel. Ale 

protože dìcka ještì pospávaly, nemìl je 

kdo rozsoudit. A tak se tatínkové zaèali 

vìnovat obsahu soudku a maminky 

vymìòovat zkušenosti, jak se na 

mateøské úplnì nezbláznit. Hostitelka 

mezitím snášela na stùl další dobroty. 

Velkými prosklenými dveømi mizela 

pøes krémovì svìtlý koberec do 

kuchynì, odkud se vracela s plnými 

podnosy zpìt na terasu.

Dìti se pomalinku zaèaly probouzet 

a prozkoumávat hraèky. Zatímco 

maminky je namazaly opalovacím 

krémem a staraly se, aby mìly po celou 

dobu pokrývku hlavy a dostatek 

tekutin, tatínkové pøenášeli dle 

postupujícího stínu soudek s pivem, aby 

mìlo stále tu správnou teplotu. Prostì 

idylka.

Když si první dítko všimlo bazénu, 

hostitelka jej ochotnì naplnila èistou 

vodou a ještì pøidala vodní pistole, 

kelímky, zvíøátka z umìlé hmoty a 

kropièku. A tak to zaèalo. Boj s vodními 

pistolemi. Boj o nejvìtší kelímek. Boj o 

kropièku, se kterou vítìz utíkal zalít 

nedávno zasázené buxusy. Do 

naèervenalé, èerstvì zalité hlíny se 

krásnì namáèela kopýtka a tak se 

zvíøátka z umìlé hmoty brzy promìnila 

v dokonalá razítka. S blátem na bøiše i 

na zádíèkách, dìti vesele výskaly a 

utíkaly se schovat pøed razítkovaèi z 

bazénku do kuchynì. Maminky se je 

urputnì snažily odchytávat, ale síla 

slunka a volné zábavy byla mocnìjší.

Když k veèeru energie a dìti 

odpadly, prohodil hostitel na adresu 

bazénku: "No. Dyk sem to øikal". 

Hostitelka jen odevzdanì pokrèila 

rameny. Nejspíš byla ráda, že buxusy 

dìtskou invazi pøežily, a stejnì tak 

svìtlý koberec, kuchynì, jakož i zbytek 

domácnosti. A tak když jsme se pøed 

odjezdem louèili (maminky s trochou 

obav, zda-li je ještì nìkdo nìkam 

pozve), vzdali jsme jí hold. Málokterá z 

nás by zvládla dokonalou devastaci 

domu s takovým stoickým klidem.

Ale za tu obì� to stálo. Všichni, 

vèetnì hostitelù, nakonec museli 

pøiznat, že krásnìjší úvod do léta si 

nemohli pøát. Nebo je na svìtì lepší 

balzám na duši než bezstarostný dìtský 

smích? Pøeji všem krásné prázdniny, 

P O Ø Í È S K Ý
ZPRAVODAJ

  OBECNÍ  NOVINY  POØÍÈÍ  u  Litomyšle,  MLADOÈOVA  A  ZRNÌTÍNA
ROÈNÍK  XXI.

spoustu veselých zážitkù s rodinou a 

pøáteli, hodnì sluníèka a dobré nálady. 

Prostì idylku.

                           Bára Rosypalová

Každý rok v tomto èase se vracíme k 

prožití svátku matek. Letošní den matek 

jsme strávily pøíjemným odpoledním 

posezením na sále našeho kulturního 

domu. A já jsem se opìt utvrdila v tom, 

že se umíme spoleènì pobavit a to není 

úplnou samozøejmostí. 

Odpolední program zahájilo pìkné 

vystoupení dìtí ze Základní umìlecké 

školy Litomyšl v doprovodu paní 

uèitelky Hegrové a Tašnerové. Na 

správnou vlnu nás naladila barmanská 

show, která zalahodila našemu oku a 

pak i chu�ovým buòkám. A když nám 

pro dobrou náladu zaèala hrát hudební 

skupina Omega z Trstìnice se 

zpìvaèkou paní Švecovou, byly jsme už 

dostateènì posíleny drinky a k tanci 

jsme se nenechaly dlouho pøemlouvat. 

Paní Švecová se ujala skvìle nejen role 

zpìvaèky, ale protože probíhal právì 

dùležitý hokejový zápas mistrovství 

Den pro maminky
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Informace obecního úøadu

Informace z jednání zastupitelstva 

18. 3. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

· Žádost o dotaci na výmìnu 

vodovodního øadu na pozemcích p.è. 

586/2, 586/1 a 578, vše k.ú. Poøíèí u 

Litomyšle. Žádost bude adresována na 

Sdružení majitelù skupinového 

vodovodu Polièsko.

· Pojištìní majetku obce Poøíèí u 

Litomyšle u pojiš�ovny Slavie v 

hodnotì 24 949,- Kè.

· Rozpoèet obce na r. 2015 jako 

schodkový, ve výši 6 260 000,- Kè na 

stranì pøíjmù, 6 524 300,- Kè na stranì 

výdajù a financování ve výši 264 300,- 

Kè. Schodek rozpoètu je kryt 

uspoøenými finanèními prostøedky z 

minulých let. 

· Odpovìï na dotaz: Vysvìtlení 

podmínek pro poskytnutí dotace na 

kanalizaci: musela by naše obec po 

pøípadném vybudování a zaplacení 

kanalizace vrátit urèitou èástku (a jak 

velkou?), pokud by se na ní v urèitém 

termínu (jak dlouhém?) od kolaudace 

stok nenapojilo ve zbytku obce (nebo 

jen v osadì Mladoèov?) 80% objektù, 

takto: V souèasné dobì není ještì 

vydáno ani územní rozhodnutí na 

odkanalizování zbývajících èástí obce a 

proto není možné objektivnì odpovìdìt 

na zaslaný dotaz, protože obec o žádnou 

dotaci nežádala a tudíž nejsou známé 

podmínky pøípadné dotace.

· Smlouvu o zøízení vìcného 

bøemene è. IE  12 - 2002622 - 1.

29. 4. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

·  Pøíspìvky na èinnost na r. 2015 pro 

následující organizace:

·   Oblastní charita Polièka -3 000 Kè

·   Sportovní klub Poøíèí - 7 000 Kè

· Èeský svaz vèelaøù Litomyšl  -       

-2 000 Kè

· Oblastní charita Nové Hrady-           

-2 000 Kè

·  Charita Dolní Újezd - 8 000 Kè

·  TJ Horní Újezd - 20 000 Kè

·  SDH Desná - 5 000 Kè

· Smlouvu o spolupráci pøi plnìní 

povinností vyplývajících z vyhlášky 

Ministerstva životního prostøedí è. 

321/2014 Sb., mezi obcí Poøíèí u 

Litomyšle a firmou Recycling  kovové 

odpady Chotìboø.

· Obecnì závaznou vyhlášku è. 

1 / 2 0 1 5  o  s t a n o v e n í  s y s t é m u  

shromažïování, sbìru, pøepravy, 

tøídìní, využívání a odstraòování 

komunálních odpadù na území obce 

Poøíèí u Litomyšle.

· Prodej pozemku p.è. 157/20, k.ú. 

Poøíèí u Litomyšle pro žadatele Josef 

Sýkora, bytem Osík 34 a Ludmila 

Šteflová, bytem Lubná 323.

· Závìreèný úèet obce za r. 2014 

vèetnì Zprávy o výsledku pøezkoumání 

hospodaøení obce Poøíèí u Litomyšle za 

r. 2014. Souèasnì zastupitelstvo 

schvaluje Úèetní závìrku obce za r. 

2014.

· Nájemní smlouvu na pronájem 

obecního bytu v kulturním domì v 

Poøíèí u Litomyšle, è.p. 26, pro Lucii 

Skálovou, bytem Poøíèí u Litomyšle 48.

· Smlouvu o dílo mezi obcí Poøíèí u 

Litomyšle a firmou Geodézie Polièka 

s.r.o. na vyhotovení mapového 

podkladu pro projekt kanalizace 

Zrnìtín a Poøíèí.

·  Vyhotovení  oddì lovac ího  

geometrického plánu pozemkù p.è.  

266/1 a 266/3, k.ú. Poøíèí u Litomyšle.

· Sazebník úhrad za poskytování 

informací obcí Poøíèí u Litomyšle podle 

zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném 

pøístupu k informacím.

Zastupitelstvo obce zamítá

· Žádost o finanèní dar pro Speciální 

základní školu Bystré.

svìta, zvládla ve spolupráci s Žanetou 

Šmejdovou i komentáø zápasu. 

Po nìjaké dobì, když jsem se s paní 

Švecovou potkala, vzpomínala, jak se jí 

u nás líbilo a cítila se mezi námi jako 

doma. Myslím, že se oslava vydaøila a 

moc jsme si celé odpoledne užily. 

Jedinou kaòkou na celém odpoledni 

byla relativnì malá úèast nás žen a 

matek. Takže se pro následující roky 

nabízí varianta oslavy tohoto svátku 

jednou za dva roky a uvolnìný termín 

vìnovat oslavì svátku Dne otcù, který 

má v kalendáøi také své místo.  

                            Marie Rosypalová

V èervnu byl v naší obci dokonèen 

rozsáhlý projekt nazvaný Revitalizace 

zelenì v obci Poøíèí u Litomyšle. 

Zhotovitelem této akce, která se dotkla 

Mladoèova, Poøíèí i Zrnìtína, byla 

firma Garden Servis Dolní Újezd. 

Cílem tohoto projektu bylo ozelenìní 

veøejných ploch za úèelem zvýšení 

estetické hodnoty a zjednodušení jejich 

údržby, zvláštì v ménì pøístupných 

místech. Výsadbou nových døevin byla 

doplnìna stávající výsadba zelenì, byl 

vytvoøen základ pro další významnou 

zeleò v obci a tím došlo i ke zvýšení 

druhové rozmanitosti území. Projekt 

byl financován za pøispìní dotace ze 

SFŽP a rozpoètu obce Poøíèí u 

Litomyšle.    František Bartoš, starosta

Revitalizace zelenì

I letošní ukonèení školního roku je 

spojeno s odchodem žákù devátých tøíd 

ze základních škol. Z naší obce se na 

budoucí povolání zaènou pøipravovat: 

E l i ška  Hanyková  -  S t øedn í  

pedagogická škola Litomyšl

Vít Vostøel - Gymnázium Aloise 

Jiráska Litomyšl

Lukáš Vojtíšek - Støední škola 

zahradnická a technická Litomyšl

Dorota  Fal tysová -  St øední  

zdravotnická škola Brno

Všem pøejeme úspìšné vykroèení do 

nové životní etapy a pøíjemné prožití 

letních prázdnin. 

Devá�áci
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Již tradiènì v tuto dobu pøinášíme 

výsledky z mariášových turnajù, 

kterých se zúèastnili naši spoluobèané  

Mach Vladimír, Pechanec Jan a 

Pechanec Martin.  

- Hlinsko, 52 startujících, Jan 

Pechanec 6. místo, Vladimír Mach 12. 

místo

- Studnice, 68 startujících, Jan 

Pechanec 55. místo, Vladimír Mach 15. 

místo

- Miøetín, 40 startujících, Vladimír 

Mach 2. místo

- Polièka, 60 startujících, Vladimír 

Mach 32. místo

- Kostìnice, 132 startujících,  

Vladimír Mach 68. místo

- Kamenièky, 48 startujících,  

Vladimír Mach 27. místo

- Podháj, 68 startujících, Jan 

Pechanec 41. místo, Vladimír Mach 64. 

místo

- Žichlínek, 108 startujících, Jan 

Pechanec 82. místo, Vladimír Mach 11. 

místo

Výlet do Skotnice bramboraèku. Oheò, vodu, kotlík a 

základní suroviny jsme obdrželi a tak 

jsme se pustili do práce, lépe øeèeno, 

maminky se pustily do vaøení. Pochvalu 

však zaslouží Michal Šmejda, který 

vzornì zajiš�oval pøísun slivovice a 

piva pro kuchaøky. Komise nás nakonec 

ohodnotila  2. místem a to i pøesto, že 

jsme do bramboraèky zamíchali èerstvé 

májovky a uzený bùèek. Závìr 

programu patøil hledání pokladu a po 

setmìní následovala pravá stezka 

odvahy, která se pro nìkteré stala 

nepøekonatelnou. Není divu, že po takto 

nároèném programu jsme zalezli do 

spacákù a spokojenì usnuli. Po snídani 

a výsadbì stromù pøátelství SPH 

(Skotnice, Poøíèí, Hlavenec) jsme se 

rozlouèili a vydali k domovu. Cestou 

jsme ještì navštívili záchranou stanici 

živoèichù v Bartošovicích a ve 13:30 

jsme unaveni vystupovali u kulturního 

domu v Poøíèí. Pøíští rok se tato akce 

uskuteèní v naší obci a tak již nyní 

prosím složky a rodièe o pomoc pøi 

zajištìní programu. 

                              František Bartoš

                               starosta obce

Na sobotu 30. kvìtna jsme byli 

pozváni na oslavu svátku Dne dìtí do 

obce Skotnice v Moravskoslezském 

kraji. Tato novodobá tradice byla 

zapoèata spoleènì s obcí Hlavenec ze 

Støedoèeského kraje na slavnostním 

vyhlášení soutìže o Vesnici roku 2011. 

V r. 2012 jsme do Skotnice cestovali 

vlakem a tak jsme pro letošní rok zvolili 

autobus, do kterého nakonec nastoupilo 

2 1  d ì t í  a  1 4  d o s p ì l ý c h .  P o  

bezproblémové jízdì a tradièním 

pøivítání jsme pøijali pozvání na 

výborný obìd a pøi kávì a zákusku jsme 

shlédli první bod programu a to 

vystoupení žonglérù. Následnì jsme se 

pøesunuli na kynologické cvièištì, kde 

mìl místní spolek pøipravený program 

pro dìti vèetnì ukázky z výcviku psù. 

Následoval pøesun na fotbalové høištì, 

kde se odehrál fotbalový turnaj, který 

jsme vyhráli a domù si odvezli pìkný 

pohár. Menší dìti ještì zaujalo 

vystoupení klauna Hopsalína. Nás 

dospìlé èekala velice zajímavá soutìž. 

Každá obce mìla uvaøit co nejchutnìjší 

Mariášové turnaje
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- Osík, 60 startujících, Jan Pechanec 

27. místo, Vladimír Mach 20. místo

- Sebranice, 72 startujících, Jan 

Pechanec 43. místo, Vladimír Mach 37. 

místo, Martin Pechanec 53. Místo

Dìkujeme chlapùm za reprezentaci 

naší obce.

Hull, jehož termín ještì není znám a 

který je zároveò kvalifikací na 

Mistrovství svìta, které se uskuteèní ve 

dnech 23. - 31. øíjna 2015. Jedná se o 

soutìž národních týmù Eurocup a bude 

se konat v Turecku.

Blahopøejeme Michalovi a do 

dalších turnajù pøejeme pevnou ruku a 

chladnou hlavu.   

                                     Pavel Boštík

Konec školního roku nám za�ukal na 

dveøe. Dìti ze školky se zaèínají tìšit na 

blížící se prázdniny a než se rozejdou do 

rùzných koutù Èeské republiky a 

zahranièí, tak se ohlédneme za 

událostmi prožitými v MŠ.

V mìsíci dubnu probìhlo tvoøení 

rodièù s dìtmi, tvoøení s paní 

Tøískovou, kde dìti vyrobily dárek pro 

maminku. 

Dne 29. 4. 2015 se naše školièka 

promìnila v èarodìjnické doupì a 

prožili jsme krásný èarodìjnický den 

plný her, soutìží a ochutnávání rùzných 

èarodìjnických pokrmù.

Kvìten patøil maminkám. Dìti pilnì 

trénovaly na vystoupení ke dni matek. 

Pøipravily si pásmo taneèkù na hudbu z 

muzikálu Pomáda, básnièky a písnièky 

vìnované maminkám. 

Dìtem se vystoupení moc povedlo a 

za to je maminky odmìnily bouølivým 

potleskem. 

Na konci kvìtna pøijelo do MŠ 

divadlo Šikulka, dìti  si  užily 

maòáskové divadlo. Tento mìsíc jsme 

zakonèili sladce, a to narozeninovým 

Z dìní v MŠ Desná

dortem.

Èerven patøí výletùm. Den dìtí jsme 

oslavili vycházkou po Litomyšli. V 

úterý 9. 6. 2015 jsme se vypravili na 

hrad Bouzov, kde nás provázely 

pohádkové bytost i ,  které nám 

p ø e d v e d l y  k r á t k é  ú r y v k y  z  

veèerníèkových pøíbìhù. 

Po návštìvì hradu nás autobus 

dovezl do Mladeèských jeskyò. Dìti 

byly z prohlídky nadšené. Výlet se nám 

moc a moc líbil.

Další akce, které jsme se zúèastnili, 

byla pøehlídka záchranáøù, policistù a 

hasièù. 

V pátek 26. 6. 2015 probìhlo tradièní 

slavností vyøazení pøedškolákù. Paní 

uèitelky spoleènì s panem starostou 

Jebouskem a s panem starostou 

Bartošem popøáli dìtem úspìšné 

vykroèení do školy.

Zamìstnanci MŠ pøejí všem dìtem 

krásné léto plné dobrodružství a v záøí 

na shledanou.

                      Bc. Alena Trávníèková

Poøíèí má mistra ÈR

Dne 25. dubna 2015 se v Praze 

uskuteènilo Mistrovství  Èeské 

republiky ve steelech (šipkách). 

Turnaje se zúèastnilo 96 soutìžících. 

Vítìzem se stal náš spoluobèan Michal 

Šmejda z Poøíèí è. p. 129. Prvenstvím v 

této soutìži získal Michal možnost 

zúèastnit se dalších významných 

soutìží. Prvnì je to turnaj jednotlivcù 

Winman Master v anglickém mìstì 

Dìtský den Mikroregionu Desinka

V pátek 22. kvìtna 2015 se 

uskuteènil 14. roèník Dìtského dne 

základních škol obcí Mikroregionu 

Litomyšlsko - Desinka. Pro letošní rok 

se hostitelem a organizátorem stala 

obec Lubná ve spolupráci se Základní 

školou Lubná-Sebranice. Tématem 

dìtského dne byly Husitské hry aneb 

Orientaèní pochod po stopách mistra 

Jana Husa. Na dìti èekalo celkem 10 

stanoviš�, kde napø. poznávaly husitské 

zbranì, støílely prakem nebo stavìly 

hranici. Opìt se soutìžilo v kategoriích 

mladších a starších žákù. Z prvního 

stupnì naši obec reprezentovali Eliška 

Pechancová, Míša Kladivová, Lukáš 

Kárský, Dan Hanyk a Jirka Špindler. Z 

druhého stupnì nastoupili Eliška 

Hanyková, Verèa Lnìnièková, Honza 

Pechanec, Fanda Zach a Ví�a Vostøel. 

Mladší žáci obsadili 6. místo, 

pøièemž od 3. místa je dìlily pouhé tøi 

body. Starší skonèili na 9. místì. Všem 

dìkujeme za reprezentaci obce a tìším 
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vybojoval vítìzství. Druhý skonèil 

nováèek v soutìži Petr Mach a o tøetí 

místo si to rozdali v repríze minulého 

finále bráchové Honza a Jirka 

Bartošovi, pøièemž tentokrát byl 

úspìšnìjší Honza.

V í t ì z  k r o m ì  c e n y  o b d r ž e l  

velikonoèního beránka, kterého mu 

vìnovala druhá žena v soutìži Žaneta 

Šmejdová. Žaneto, dìkujeme.

Naše podìkování patøí i obci, která 

nás opìt nenechala na holièkách a 

zapùjèila nám prostory kulturního 

domu.

A è k o l i v  j s m e  è l e n y  

SPORTOVNÍHO KLUBU, stále jsme 

jenom amatéøi, proto nakonec snad 

nikdo nepohrdnul grilovanou klobásou 

nebo øádnì vychlazeným pivkem.

Závìrem snad jenom dodám, že celé 

odpoledne se neslo v dobré náladì a 

vzhledem k pøevážnì kladným ohlasùm 

jsme se rozhodli, že budeme v 

zapoèatém pokraèovat a na podzim si to 

opìt rozdáme.                  

                                  Jiøí Pechanec

Pøenosy MS v hokeji

P o  d o b u  k o n á n í  l e t o š n í h o  

Mistrovství svìta v ledním hokeji 

Sportovní klub uspoøádal nìkolik 

pøenosù zápasù èeského týmu na sále 

kulturního domu v Poøíèí. Pøíznivci a 

fanoušci ledního hokeje tak mìli 

možnost  shlédnout  zápasy na  

velkoformátovém plátnì a podpoøit tak 

èeský tým v boji o medaile. Nejvíce 

„vydaøeným“ zápasem se stal boj proti 

Finùm o postup do semifinále, kdy se 

Èeši radovali z vítìzství 3:5 a kdy se 

Jarda Jágr blýskl dvìma skvìlými góly. 

Všichni pøítomní pak hromadnì 

skandoval i  „Jarda  je  nej lepš í  

šálalálala!“ a užívali si skvìlou a 

jedineènou atmosféru. 

Dìkujeme všem, kteøí pøenosy 

navštívili, a tìšíme se na další sportovní 

zážitky.   

Kronika

Pøíští roku tomu bude již 10 let, co 

byl založen Sportovní klub Poøíèí. Za tu 

dobu klub uspoøádal øadu sportovních 

se na další roèník, který se bude konat v 

naší obci. 

                               Adéla Bartošová 

2. turnaj ve stolním tenise

V nedìli 5. dubna 2015 Sportovní 

klub Poøíèí uspoøádal druhé kolo 

finálového turnaje ve stolním tenise. 

Oproti prvnímu kolu se nyní do turnaje 

pøihlásilo 18 hráèù, proto jsme soutìžící 

rozdìlili do dvou skupin.

Za zmínku stojí, že se k nám pøidala 

další mladá sleèna - Mája Skálová. 

Umístìní v základních skupinách urèilo 

nasazení do finálového pavouka. 

Po nároèných bojích, pøi kterých se 

nìkteøí øádnì zapotili, jsme dospìli do 

souboje o celkové vítìzství, ve kterém 

si to rozdali Petr Mach a Míra Mlejnek. 

Ukázalo se, že Míra je pro nás 

nepøekonatelný, vždy� za celý turnaj 

vèetnì základní skupiny nepoznal 

hoøkost  porážky a zaslouženì 

Z dìní Sportovního klubu
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konce letošního roku bude zpracována 

dokumentace pro stavební povolení, o 

které bude následnì požádáno. V 

prùbìhu pøíštího roku bychom hledali 

vhodné zdroje financování k poskytnutí 

dotace. Pøi kladném vyhodnocení naší 

žádosti lze uvažovat o teoretickém 

zahájení vlastních prací na zaèátku r. 

2017. Ale ještì jednou opakuji, že se 

jedná o teoretický harmonogram.

                             František Bartoš

                              starosta obce

pøihlášeno v naší obci k trvalému 

pobytu v r. 2015? Kolik z tohoto poètu 

je mužù a kolik žen?

Otázka è. 4: Na jaké rozloze se 

rozkládají katastrální území Poøíèí u 

Litomyšle a Mladoèov? Uveïte v 
2hektarech nebo v km . Jaká je hodnota 

nejnižší a nejvyšší nadmoøské výšky v 

naší obci a popište tyto lokality. 

turnajù a spoleèenských akcí, rovnìž se 

podílel na organizaci akcí poøádaných 

obcí, florbalový tým složený z èlenù 

klubu má za sebou nemalé úspìchy jak 

v rámci rùzných florbalových turnajù, 

tak zejména v amatérské florbalové 

lize. Nastal již èas, aby èinnost klubu 

byla  za  uplynulé  roky  øádnì  

zdokumentována a proto v souèasné 

dobì vzniká kronika klubu, která bude 

uplynulých 9 let zachycovat a která 

bude k nahlédnutí na 3. Setkání rodákù 

obce Poøíèí u Litomyšle, kde se bude 

Sportovní klub prezentovat.

                               Adéla Bartošová

V minulém èísle zpravodaje jsme 

vyhlásili 3. roèník soutìže „Znáš svou 

obec?“. Vzhledem k tomu, že nebyl 

zveøejnìn termín pro odevzdání úkolù 

è. 1 a è. 2., tak tyto odpovìdi 

odevzdávejte spoleènì s následujícími 

otázkami è. 3 a è. 4. do 31. srpna 2015 v 

informaèním centru obce. 

Otázka è. 3: Kolik obèanù je 

Soutìž

Naše obec postupnì pøipravuje další 

etapy odkanalizování. Byla zpracována 

dokumentace pro územní øízení a 

zažádáno o územní rozhodnutí na 

odkanalizování Mladoèova, Zrnìtína 

vèetnì zbývající èásti Poøíèí. Jelikož 

bylo podáno odvolání proti územnímu 

rozhodnutí v Mladoèovì a není 

momentálnì možné odhadnout reálné 

zpoždìní tohoto øízení, budou dále 

pokraèovat pøípravné práce pouze na 

kanalizaci v Poøíèí a Zrnìtínì. Pokud 

n e n a s t a n o u  n ì j a k é  v ý r a z n é  

komplikace, je pøedstava taková, že do 

Kanalizace

Jarní èást fotbalové sezóny mají 

všechna hornoújezdská mužstva za 

sebou.

Nejmenší dìti ve vìku 5-11 let 

trénují a hrají v kategorii pøípravek. 

Bìhem jara nám pøálo poèasí, 

pravidelné tréninky v pondìlí a ve 

ètvrtek si dìti oblíbily, trénovali jsme 

buï rozdìleni do dvou skupin (mladší a 

starší), nìkolikrát byla i tøetí skupina, v 

níž byla samá dìvèata. Chodilo 

Aktuality z TJ Horní Újezd



pravidelnì kolem 20 dìtí, nìkolikrát i o 

pár víc. Tréninky s tìmi nejmladšími 

jsou spíše hraní s míèem, toho 

fotbalového tam zatím pøíliš není, starší 

dìti si bìhem jeden a pùl hodinového 

tréninku užijí fotbalového míèe až dost. 

Starší pøípravka, ve které nastupovalo 

jedenáct dìtí, odehrála okresní pøebor 

smíšených pøípravek, kde odehrála 

sedm turnajù a nìkolik pøátelských 

zápasù. Pravidelnì jsme vysoko 

poráželi nováèka z Janova, sehráli jsme 

vyrovnané zápasy s Èistou a Svratkou, 

týmy ze Sebranic a z Dolního Újezdu 

byly nad naše síly. Po jarní sezónì 

odchází do žákù Eliška Chadimová a 

Honza Nádvorník z Budislavi. Oba 

patøili k nejpoctivìjším fotbalistùm, 

doufám, že budou pokraèovat i v 

žácích. O dìti se starali tito trenéøi: 

František Bartoš, Zdenìk Beneš, Vašek 

Žïára, Lukáš Láznický, Zdenìk Beneš 

ml. a Jirka Kuèera. Pøi jarním setkání 

trenérù ve Svitavách øekl pøedseda 

komise mládeže pan Novotný doslovnì 

toto: „Vaše práce s dìtmi by mìla být 

placena zlatem.“ Toho jsme se zatím 

nedoèkali, alespoò tímto našim 

trenérùm upøímnì dìkuji. V této 

nejmladší kategorii velmi záleží na 

pøístupu rodièù a v tomto ohledu jsou ti 

naši úplnì skvìlí. Závidím všem dìtem, 

o které mají rodièe takový zájem jako o 

naše malé fotbalisty. O budoucnosti 

fotbalové pøípravky jsme dlouho 

pøemýšleli, nakonec jsme se rozhodli 

pøihlásit smíšenou pøípravku spoleènì 

se Sokolem Morašice a novì pøihlásit 

mladší pøípravku, kterou budeme hrát 

samostatnì s našimi nejmenšími dìtmi.   

Žáci odehráli jarní èást na høišti v 

Dolním Újezdì. Ve velké konkurenci se 

nám letošní roèník nevydaøil. Starší 

žáci všech svých 20 mistrovských 

zápasù v sezónì prohráli, mladší k 

jedné podzimní remíze na jaøe pøidali 

šest bodù za vítìzství nad Lanškrounem 

a  Libchavami .  V závìreèném 

dvojutkání si žákovské týmy alespoò 

trochu spravily chu� vítìzstvími nad 

Heømanovým Mìstcem. I v sezónì 

2015/2016 bude pokraèovat naše 

spolupráce v této kategorii s Dolním 

Újezdem. Spoleèný tým žákù bude 

pùsobit v meziokresním pøeboru 

Svitavska a Ústí nad Orlicí, starší žáci 

budou hrát dohromady s mladšími. 

Dorost na jaøe také moc bodù 

neposbíral. V normální hrací dobì 

zvítìzil akorát ve Sloupnici, na penalty 

porazil doma vítìze soutìže ze 

Svratouchu, na penalty naopak podlehl 

souklubí Øetová/Ústí nad Orlicí „B“ a 

Sebranicím. Koneèným výsledkem 
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bylo 9. místo v tabulce se ziskem 15 

bodù, skóre 34:58. Do nové sezóny 

jsme byli vzhledem ke stále menšímu 

množství hráèù donuceni spojit svoje 

síly s Morašicemi, se kterými jsme 

utvoøili v dorostenecké kategorii 

souklubí. Hrát budeme pod názvem 

Horní Újezd/Morašice I. tøídu dorostu 

Pardubického kraje.

Velký úspìch se podaøil mužùm. 

Pøesnì po 20 letech se vítìzem 

okresního pøeboru stal znovu Horní 

Újezd. Bìhem jarní èásti se nám brzy 

podaøilo stáhnout šestibodový náskok 

Hradce nad Svitavou a už jedno kolo 

pøed koncem soutìže jsme mohli slavit. 

O ètvrtý postup do krajské soutìže v 

historii TJ Horní Újezd (1985, 1995, 

2002 a koneènì 2015) se zasloužil tým 

ve složení: Pavel Škeøík, Vašek 

Motyèka, Honza Beneš, Jirka Fogl, 

Kouba Faltys, Radek Prokop, Jirka 

Ostøížek, Zdenda Beneš, Lukáš 

Pechanec, Lukáš Láznický, Honza 

Pechanec, Vojta Lnìnièka, Vašek 

Žïára, Marek Kusý, Honza Kmošek, 

dorostenci Patrik Prokop a Martin 

Kusý. Tým vedli Zdenìk Bednáø a 

Jaroslav Lochman, vedoucí mužstva 

František Kárský. Dìkujeme také 

všem, kteøí byli ochotni nastoupit do 

zápasu, když nás bylo málo. V 

neposlední øadì musíme podìkovat 

vynikajícím fanouškùm, doufáme, že 

nás budete aktivnì podporovat i v I. B 

tøídì. Poslední a nejvìtší podìkování 

patøí výkonnému výboru TJ Horní 

Újezd, který nám ve spolupráci s obcí 

Horní Újezd vytvoøil perfektní 

podmínky pro naše fotbalové aktivity. 

Díky všem výše zmínìným se 

pøedevším domácí zápasy našeho týmu 

staly zážitkem pro velké množství lidí, 

a� místních, tak pøespolních. 

Další fotbalová sezóna je za námi, 

zase bude na co vzpomínat. Potvrdilo 

se, že to, o co se Tìlovýchovná jednota 

na Horním Újezdì snaží, má smysl. Do 

nových kabin se nám daøí pøitáhnout 

dìti i dospìlé, a to je pro nás nejvìtší 

odmìnou. Dìkujeme všem, kteøí nás v 

naší èinnosti podporují. 

                   Za TJ Horní Újezd

                  Zdenìk Beneš ml. + st.

Blahopøejeme

65 let Marie Bartošová Poøíèí 23

Ladislav Kmošek Zrnìtín 30

Josef Voral Poøíèí 103

Jan Bartoš Poøíèí 99

70 let Jan Pechanec Poøíèí 61

75 let Marie Bulvová Poøíèí 13

77 let Marie Kleinerová Poøíèí 30

78 let František Bartoš Zrnìtín 14

Rùžena Boštíková Poøíèí 15

79 let Vladimír Mach Poøíèí 66

Jaroslav Kleiner Poøíèí 30

80 let Alois Bartoš Zrnìtín 15

Václav Lnìnièka Poøíèí 44

86 let Jan Kladiva Poøíèí 79

Úmrtí:

Nìmcová Blažena Poøíèí 26
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