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POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

Slůvko jaro vyvolá v každém z nás možná různorodé vzpomínky. Kupříkladu já si vybavuju útulnou prvostupňo-
vou třídu, kde se halda po vědění dychtivých třeťáčků snažila paní učitelce sdělit, které to roční období má nejra-
ději a proč. Na plné čáře vítězilo léto - teplo, prázdniny, zkrátka pro děti stav ideál. Asi málokdo z žáčků tenkrát 
dovedl pochopit zasněnou odpověď dospěláka, který jednoznačně zvolil jaro. S postupem času ale této volbě jak-

si rozumíme víc a víc… 

Zvyšující se čísla kalendáře, prodlužující se den v nás probouzejí chuť „něco dělat“, uklízet, zbavovat se nepo-
třebného, očima popostrkovat rašící lístky k nebi, zimní výzdobu kvapem vyměnit za živoucí předjaří, snad aby 
zimu nenapadlo vrátit se. Děláme vše pro to, aby jaro přišlo a znovu vzkřísilo dobrou náladu, radost z okamžiků 
všednosti, vyšperkovanou šimravými slunečními paprsky, které dostávají postupné svolení hřát a dávat sílu na-
šim plánům, dnům, snům o zdánlivě obyčejných spokojeně prožitých okamžicích.  

Jaro je jakýmsi pomyslným symbolem nových začátků, ať jsou Vaše začátky plné neutuchajícího nadšení, odhod-

lání a vedou ke zdárnému naplnění cílů – našich „jarních předsevzetí“, a to jak v mezilidských vztazích, tak na 
poli osobním a pracovním.   

Mgr. Jaroslav Švihel 

JARO V KAŽDÉM Z NÁS 

I přes nepříznivé počasí se v sobotu 5. ledna 2019 uskutečnila v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová 
sbírka. Devatenáctý ročník této sbírky přinesl výsledek 280.208,- Kč, je to tedy opět více než v loňském roce, a 
to o 20.066,- Kč. V celé obci Poříčí u Litomyšle se vybralo celkem 31 176 Kč, z toho v Poříčí 19 936 Kč, v Zrnětí-
ně 6 930 Kč a v Mladočově 4 310 Kč.  

V okolních obcích byly vybrány tyto částky:  

Budislav - 23 100 Kč  Desná - 25 061 Kč  Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) - 105 126 Kč 

Horní Újezd - 39 765 Kč Osík - 36 908 Kč  Vidlatá Seč - 19 072 Kč   

Informace o letošní Tříkrálové sbírce, výnosu, přehledu jednotlivých pokladniček, záměru a fotografie ze sbírky 

najdete na webových stránkách Farní charity Dolní Újezd. Na našich webových stránkách můžete nalézt i výsled-

ky koledování za celou diecézi.  

Děkujeme všem z vás, kdo jste koledníky přijali do svých domovů a podarovali. Poděkování patří vedoucím sku-
pinek, rodičům i dětem, že nám pomohli sbírku uskutečnit a také duchovním správcům našich farností a staros-
tům obcí za jejich ochotu a vstřícnost ohledně organizace sbírky. 

Farní charita Dolní Újezd 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
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12. 12. 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Cenu vodného na r. 2019 ve výši 35,- Kč/m3 a cenu 

stočného na r. 2019 ve výši 39,10,- Kč/m3, včetně 
DPH. 

 Inventarizační komisi ve složení Petr Faltys, Jaroslav 

Švihel, Jana Zachová a František Bartoš. 

 Rozpočtovou změnu č. 2/2018. 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 a Smlouvu č. O 

– 35/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a od-
stranění komunálního odpadu mezi Obcí Poříčí u Lito-

myšle a Technickými službami Hlinsko s.r.o. 

 Rozpočtové provizorium na r. 2019,. 

 Smlouvu o dílo mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Ing. 

Arch. Radimem Bártou, bytem Zrnětín 9, na vypraco-
vání projektové dokumentace pro realizaci stavby 
Hasičská zbrojnice v obci Poříčí u Litomyšle, dle plat-
né legislativy. 

 Zpracování a podání žádosti o dotaci na realizaci akce 

Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Poříčí u Lito-
myšle. 

 S m l o u v u  o  s m l o u v ě  b u d o u c í  č . 

Z_S14_12_8120068496, na realizaci přeložky nízké-

ho napětí. 

 Dohodu o provedení práce na obsluhu informačního 

centra uzavřenou mezi obcí Poříčí u Litomyšle a p. 
Kateřinou Kusou a současně schvaluje Dohodu o pro-
vedení práce na správce kulturního domu uzavřenou 
mezi obcí Poříčí u Litomyšle a p. Vojtěchem Faltysem.  

Zastupitelstvo obce zamítá: 

 Žádost Policie České republiky o zproštění mlčenli-

vosti JUDr. Denise Mitroviče, č.j. KRPE – 33376 – 56 
TČ – 2018 – 170981. 

 Návrh veřejnoprávní smlouvy na projednání přestup- 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

- ků, ke kterým by byla příslušná obec Poříčí u Lito-

myšle a současně pověřuje starostu obce zřízením ko-
mise pro projednání přestupků dle § 61 zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich. 

Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle konstatuje, že 
obec není nadále schopna svými orgány řádně vykoná-
vat svěřený výkon státní správy na úseku výkonu stát-
ní správy svěřené obci Poříčí u Litomyšle zákonem č. 
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Za-

stupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle souhlasí s uzavře-

ním veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl na dobu 
neurčitou. 

12. 3. 2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Rozpočet obce na r. 2019 jako přebytkový. Příjmy ve 

výši 8 628 700 Kč, výdaje ve výši 7 628 900 Kč a 
financování ve výši 999 800 Kč. V rámci rozpočtu je 
závazný pouze objem výdajů v rámci odvětvového 
třídění rozpočtové skladby.  

 Prodej pozemku p.č. 1953/9, k.ú. Poříčí u Litomyšle 

pro Stavební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem Poříčí u 

Litomyšle 117. 

 Smlouvu o dílo mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a MgA. 

Petrem Rejmanem, Proseč 379, IČO: 73985619. 

Předmětem smlouvy je realizace akce „Obnova Mrá-
zova kříže v Poříčí“. 

 Smlouvu o dílo mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a MgA 

Petrem Rejmanem, Proseč 379, IČO: 73985619. 
Předmětem smlouvy je realizace akce „Obnova misij-
ního kříže v Mladočově“. 

 Finanční dar TJ Horní Újezd ve výši 20 000,- Kč a 

současně schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Poří-

čí u Litomyšle a TJ Horní Újezd. 

OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ROKU 

I když se jaro už pomalu ale jistě probouzí do své krásy, 
dovolte mi ještě vzpomenout na společenské akce na 
konci minulého roku. 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 

V neděli 16. prosince 2018 se v Kulturním dome v Poříčí 
uskutečnilo naše tradiční Předvánoční posezení, které 

nás naplnilo předvánoční a zejména přátelskou atmosfé-
rou. Jako vždy nechyběl výběr z vánočních nápojů a 
další občerstvení.  

Toto setkání je vždy příjemným zpomalením 
v hektickém předvánočním období, kdy nám schází do-
péct či dotvořit poslední kousky vánočního cukroví nebo 
dobalit dárky, které se v lepším případě nacházejí scho-
vané někde ve skříni, nebo na nás čekají ještě kdesi 
v obchodních pultech. 

Předvánoční odpoledne zahájil pan starosta přivítáním všech přítomných a popřáním klidného prožití nadcházejí-
cích svátků. Pak už jsme měli možnost shlédnout krásné taneční vystoupení místních dívek s vlastní choreografií, 

na které navázalo divadelní představení pohádky Mrazík. Tu pro nás secvičily jak jinak než naše děti za pomoci 
členů kulturní komise. Herecký talent u některých dětí rozhodně nelze popřít. Pohádka se dětem moc povedla a 
sklidily za ni zasloužené ovace. 

Součástí programu bylo i překvapení od dětí pro starostu obce Františka Bartoše, pro kterého zazpívaly narozeni- 
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- novou písničku, protože přesně ten den slavil své 50. 
narozeniny.  

Kulturní komisi, všem účinkujícím a každému, kdo se 

jakoukoliv měrou podílel na zajištění posezení, moc dě-
kujeme. 

Na letošní předvánoční posezení se můžete těšit v neděli 
15. prosince 2019. 

PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 

V předvečer konce roku, tj. 30. prosince 2018, jsme 
možná dali vzniknout nové obecní akci.  

Obec Poříčí u Litomyšle si pro své občany připravila 
krásný ohňostroj, který předváděl své krásy po dobu 

necelých 5 minut. Pro početnou skupinu lidí, která by se 

dala přirovnat k té, která se schází na rozsvícení vánoč-
ního stromu, to byla vskutku parádní podívaná.  

K zahřátí byla výborná čočková polévka a další dobroty k zakousnutí, které si pro 
nás připravila kulturní komise. 

Všem, kteří přišli na první ročník předsilvestrovského ohňostroje moc děkujeme a 
budeme se těšit na další takové setkání. 

Adéla Bartošová 

ZIMNÍ LYŽOVAČKA 

Sluníčkové počasí, luxusní podmínky, hojná účast, pohodová atmosféra – tak asi 
by se dal charakterizovat letošní zájezd do Skicentra Deštné v Orlických horách, 

kam jsme se vydali o jarních prázdninách ve čtvrtek 7. února 2019.  

Početná skupina asi o 40 lidech vyrazila v ranních hodinách společně autobusem 
vstříc pravé zimní lyžovačce, která se vskutku vydařila.  

V hlavě mně vrtala myšlenka, po kolikáté se tento výlet uskutečnil a věřte nebo 
ne - poprvé se z naší obce do tohoto skicentra vyjelo už v r. 2012, takže letos to 
byl 8. ročník.  

Adéla Bartošová 

NEJKRÁSNĚJŠÍ ... KULTURNÍ KOMISE 

V minulém čísle zpravodaje jsem děkoval odstupujícím 

členům zastupitelstva a členkám kulturní komise, které 
se rozhodly již v této funkci dále nepokračovat. 

Jelikož já osobně považuji kulturně společenské vyžití 
v naší obci za velice důležité, protože se dotýká 
v podstatě všech generací, bylo třeba složení kulturní 
komise doplnit. Aktuálně komise pracuje ve složení 
Kateřina Kusá, Jana Zachová, Anna Faltysová, Jana 
Boštíková, Monika Flídrová, Hana Boštíková a Lucie 

Skálová. Za svou předsedkyni si mezi sebou zvolily 
Kateřinu Kusou, na kterou se obracejte se svými myš-
lenkami, podněty či nápady ve věci kulturně společen-
ského dění. 

František Bartoš 

starosta 

ODPAD 

Sluníčko nám už dává poznat svoji sílu a většina za-

hrádkářů se již nemůže dočkat až se naše zahrady ob-
léknou do záplavy květin a zeleně. 

V minulém roce jsme po pětileté odmlce znovu uvedli 
do života soutěž o nejhezčí balkon, okno, předzahrád-
ku apod. Vzhledem k přibývajícím domečkům po celé 
naší obci by byla škoda v tom letos nepokračovat a 
nedat tak příležitost dalším pomyslně si zasoutěžit 
v květinové a další úpravě zeleně kolem našich nemo-

vitostí.  Předsedou komise, která bude vyhodnocovat 
letošní ročník této soutěže, budou vítězové z minulého 
roku manželé Marie a Stanislav Kovářovi ze Zavsi. 

Všem zájemcům přejeme zahradnické a pěstební úspě-

chy. 

Adéla Bartošová 

Většina z vás již zaregistrovala, že došlo ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Toto není vůle zastu-
pitelů, kteří obecně závaznou vyhlášku schvalují, ale je to logické vyústění ekonomické situace a stavu na trhu 
práce v naší zemi. Navýšení minimální mzdy, nedostatek pracovních sil, cena pohonných hmot a nezájem o ně-
které separované suroviny musely zákonitě vést svozovou firmu k navýšení ceny tak, aby mohla být zachována 

stávající četnost a kvalita svozu odpadu. V této ceně je zakomponován i svoz nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu, který se v naší obci sváží 2x ročně. 

Jarní termín proběhne v úterý 9. dubna 2019 a podzimní ve čtvrtek 3. října 2019. Svozová místa i harmonogram 
svozu zůstávají stejná jako v letech předcházejících, nicméně obojí bude zveřejněno na webových stránkách obce 
a prostřednictvím rozhlasu. 

František Bartoš 

starosta 
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V pátek 1. března bylo v Kulturním domě v Poříčí 

hodně veselo. Konal se zde totiž již 15. ples obce 
Poříčí u Litomyšle. Na tento polojubilejní ples dora-
zilo přes 240 lidí (tolik bylo platících), i když se pů-

vodně očekávalo až 270! Příjemně vytopený sál 
opět dýchal obecní modrou barvou, bylo připraveno 
přes 200 malých cen a velká slosovatelná tombola 
se pyšnila 25 krásnými cenami, v čele s travní se-
kačkou, notebookem a sušičkou na prádlo. Ná-
vštěvníci si mohli vybrat z opravdu rozsáhlého ple-
sového menu našeho Luby, který si se svým tý-

mem přichystal výběr hned z 6 jídel a navrch přidal 
ještě půlnoční vývárek. Pochutnat jste si tak mohli 

např. na lososovi se špenátem, na pečených žebír-
kách v medové omáčce nebo vyhlášeném hovězím 
tataráčku. Předtančení jsme letos pojali více klasic-
ky. Na tanečním parketu se nám předvedl taneční 

pár z Bonstep Hradec Králové, který předvedl hned 
několik standartních i latinskoamerických tanců. 
K tanci a poslechu hrála skvělá skupina Rytmik. 
Před losováním velké tomboly se na parketu se 
svým půlnočním překvapením předvedla partička 
v parádních teplákovkách, která stylově zatančila 
na písničku Tepláková souprava. Na parket je přišla 

podpořit i nám neznámá děva, která svým outfitem 

a postavičkou ham ham zaujala nejednoho obdivo-
vatele. Za své vystoupení sklidili bouřlivé ovace. 
Děkujeme. 

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří přišli a podpo-
řili tak svou návštěvou obec Poříčí u Litomyšle.  

Děkujeme všem v kuchyni, všem u vstupu a šatny, 

v baru i ve studánce, celé kulturní komisi a každé-
mu, kdo se podílel na vytvoření této krásné spole-
čenské akce.  

Příští ples obce Poříčí u Litomyšle se uskuteční 
v pátek 6. března 2020. 

Adéla Bartošová 

15. PLES OBCE POŘÍČÍ U LITOMYŠLE 
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Z ČINNOSTI SK POŘÍČÍ 

1. turnaj ve stolním tenise 

V sobotu 5. ledna 2019 jsme uspořádali již 
pátý ročník turnaje ve stolním tenise. Zápo-
lení se zúčastnilo 16 hráčů, které jsme roz-

dělili do dvou skupin. První čtyři soutěžící 
postoupili do finálové skupiny a zbylí hráči si  
zahráli ve skupině o 9. až 16. místo. 

S celým turnajem se nejlépe vypořádal Ka-
mil Kárský, který nepoznal hořkost porážky 
a se ztrátou pouze jediného setu celé klání 
ovládl. Na druhém místě skončil Mirek Cha-

dima z Horního Újezdu a na třetím místě se 

umístil Jakub Kladiva. Skupinu o 9. až 16. 
místo ovládl Jirka Boštík ze Zrnětína. 

Velmi nás těší, že každé kolo turnaje dokáže 
nabídnout nějakého nového hráče. Protento-
krát to byli tři hráči z Budislavi nebo Jirka 

Krejčí z Poříčí, který přes počáteční skepsi 
obsadil krásné šesté místo. Další nováček 
Štěpán Lněnička obsadil místo sedmé. 

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na 
další boje. 

2. turnaj ve stolním tenise 

V sobotu 16. 3. 2019 se v salonku Kulturní-

ho domu sešli účastníci druhého kola pátého 
ročníku turnaje ve stolním tenise. Klání se 
tentokráte zúčastnilo 18 hráčů, které jsme 
rozdělili do dvou skupin. 

I tentokrát jsme hráli systémem každý s 
každým, který se nám osvědčil v předcho-
zích dvou kolech. Prvních pět hráčů z každé 

skupiny postoupilo do finálové skupiny a 
zbylí hráči si to rozdali o umístění. 

Finálovou část nejlépe zvládl Kamil Kárský, 
za ním se umístili Honza Bartoš a Jakub Kla-

diva. Skupinu o umístění vyhrál Ondra Cha-
dima z Budislavi. Na závěr jsme taktéž ocenili dvě mladá děvčata - Míšu Kladivovou a Elišku Pechancovou, které 

našly dostatek odvahy, aby se turnaje zúčastnily. Nejstarším účastníkem byl Karel Remeš z Pardubic, který se 
umístil na krásném sedmém místě. 

Je velmi potěšitelné, že se nám do turnajů hlásí stále nové tváře, které zvyšují konkurenci. Doufáme, že tento 
trend bude pokračovat a my budeme nuceni zápasy hrát na více stolech a třeba na sále. 

Tímto bychom chtěli pozvat hráče na počátek příštího roku, kdy uspořádáme již šestý ročník. Sportovní klub tou-
to cestou děkuje všem hráčům za účast a každému za jakoukoliv snahu pomoci s organizací. 

za Sportovní klub Poříčí 

Jiří Pechanec 

Volební období 2019 – 2023 

V pátek 15. března 2019 se v kulturním domě v Poříčí uskutečnila Valná hromada Sportovního klubu Poříčí. Hlav-
ním bodem programu byly volby nových orgánů spolku na r. 2019 – 2023.  

Valná hromada, která je nejvyšším orgánem spolku, volila členy statutárního orgánu spolku, kterým je dle stanov 
výbor, který vystupuje jako kolektivní statutární orgán. Výbor tvoří jeden předseda a dva místopředsedové. Další 
volenou funkcí je kontrolní komise, která čítá 3 členy. 

Po proběhlých tajných volbách byl do funkce předsedy spolku zvolen Jiří Bartoš z Poříčí, který od r. 2015 působil 
na postu místopředsedy. Tímto mu moc děkuji za dosavadní spolupráci a gratuluji k nové funkci a přeji hodně 
úspěchů ve vedení našeho sportovního klubu.   

Na posty dvou místopředsedů byli zvoleni Ladislav Kmošek a Adéla Bartošová ze Zrnětína. Pro Láďu je to poprvé, 
co byl zvolen do statutárního orgánu spolku, takže i jemu přeji hodně zdaru a gratuluji ke zvolení do této funkce. 
Adéla post místopředsedy obhájila, neboť tuto funkci zastávala již od r. 2015. 

Členy kontrolní komise spolku byli zvoleni Jan Kmošek ze Zrnětína, Roman Kovář mladší a Jiří Pechanec z Poříčí. 
Pro Honzu je to rovněž obhájení funkce a pro Romana a Jirku je to první působení v kontrolním orgánu spolku. 
Za dosavadní spolupráci Honzovi děkuji a všem třem gratuluji ke zvolení do této funkce.  

Po této valné hromadě čítá členská základna Sportovního klubu Poříčí celkem 31 členů. Po delší době nás opustilo  
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větší množství členů a to 6, nicméně dva nové členy jsme přijali. Je na místě odstupujícím členům poděkovat za 
jejich působení ve sportovním klubu a stejně tak patří dík i novým nastupujícím členům za jejich zájem stát se 
našimi členy. 

U děkování ještě na chvilku zůstanu. Poděkování za spolupráci a vedení sportovního klubu směřuji k Emanuelovi 

Hanykovi, který od r. 2015 zastával funkci předsedy Sportovního klubu. Věnoval sportovnímu klubu velký kus 
svého času a úsilí. Byl u vzniku Sportovního klubu v r. 2006 a jsem ráda, že nás Eman neopouští nadobro a zů-
stává dále naším členem.  

Končícím členům kontrolní komise Michalu Vejrychovi a Janu Fulíkovi rovněž děkuji za dosavadní spolupráci. 

A v neposlední řadě děkuji úplně každému našemu členovi. Myslím, že jsme dobrý kolektiv, který umí táhnout za 
jeden provaz, čehož já si nesmírně vážím a doufám, že to bude tak i nadále. 

Přeji všem krásné jarní dny. 

za Sportovní klub Poříčí 

Adéla Bartošová 

Nohejbalový turnaj 

Sportovní klub Poříčí oznamuje, že v letošním roce bude pořádat dlouhodobý turnaj v nohejbale, který by se měl 

odehrávat na víceúčelovém hřišti v Poříčí. Pravidla a podmínky turnaje právě vznikají a budou včas zveřejněny na 
webových stránkách obce Poříčí u Litomyšle a na facebooku. Tímto vás na tento turnaj srdečně zveme. Pro více 
informací můžete kontaktovat Jiřího Bartoše (tel. 777 601 751). 

Finále turnaje a souboj o třetí místo se uskuteční v sobotu 21. září 2019 po odehrání Svatováclavského fotbalo-
vého turnaje. 

Z ČINNOSTI MAMAKLUBU 

PŘEDVÁNOČNÍ POTĚŠENÍ 

Ani v loňském předvánočním čase jsme nezapo-
mněli na nejstarší občany naší obce. 

Maminky s menšími dětmi na mamaklubu vyrobi-

ly dárečky, starší děti pak napsaly přáníčka a jed-
no předvánoční odpoledne je seniorům roznesly. I 
koledu zazpívaly. 

Chceme tak přispět ke krásnějšímu a radostnější-
mu předvánočnímu času a dát tak seniorům naje-
vo, že jsou pro nás stále důležití. 

Petra Bartošová 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

Jako každý rok sobotní odpoledne po Obecním 
plese patřil parket v Kulturním domě v Poříčí na-
šim dětem. 

Letos se karneval konal 2.3.2019 a jak výzdoba 

napovídala hned u vstupu, nesl se v duchu 
"SUPER HRDINŮ". Pro každého mrňouska je 

"super hrdina" někdo jiný a nemusí to být ani pohádková postava, proto jsme mohli vidět mnoho různých masek 
od princezen, víl, přes supermany, batmany, až po různá zvířátka, indiány nebo piráty. 

O program se tento rok poprvé postarala děvčata z naší obce, za což jim patří obrovský dík, protože nad přípra-
vou strávily jistě mnoho volného času a pro děti si připravily pestrý a velmi atraktivní program se spoustou her, 

hlavolamů, soutěží, ale také tanec, který nesmí na karnevalu chybět. Holky se převlékly za své hrdiny, což byl 

Hulk (Terezka Faltysová), Elastička (Adélka Kusá) a Želva Ninja (Verča Lněničková) a pro děti si připravily cel-
kem 5 disciplín. 

Nejprve je rozdělily do dvou družstev, která proti sobě v každé disciplíně soupeřila. První disciplína měla název 
"Kouzelná beruška a Černý kocour". Cílem hry bylo co nejrychleji najít co nejvíce černých puntíků, které holky 
schovaly po kulturním domě. Druhá soutěž byla ve skládání puzzle a byla pod záštitou "Spidermana". Třetí disci-
plínu měl na starosti "Hulk" a spočívala v přehazování míčků z papírů na soupeřovu polovinu, samozřejmě vyhrá-
lo to družstvo, kde bylo míčků méně :-). O čtvrtou disciplínu se postarali "Úžasňákovi", ve které si děti mohly 

zasportovat a zdolat opičí dráhu. Poslední disciplína zbyla na Želvu Ninja a dětem se velmi zalíbila. Za opaskem 
mělo každé dítko malý ocásek, který si muselo střežit, aby mu ho nikdo ze soupeřova týmu neukradl. Děti bojo-
valy o sto šest, takže za každou soutěž si po právu zasloužily drobnou odměnu. 

Po krátké taneční pauze děvčata vybrala 5 nejlepších masek karnevalu, což bylo jistě těžké posoudit, protože 

každý si svou masku pečlivě vybíral nebo vytvořil. Mezi oceněnými byli například Kouzelná beruška, Kleopatra, 
Indián, pirát a Timmy Trumpet - pro neznalé, jako jsem třeba já, je to světoznámý DJ :-). 

Pestrý program se blížil ke svému konci a ten završila tradičně oblíbená hra "židličkovaná" - nejprve si zasoutěžili 
předškoláci, potom školáci a nakonec došla řada i na dospěláky. Pro děti byla připravená jako obvykle tombo-  
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-la a občerstvení, za což děkujeme sponzorům, za věnované ceny a také pomocníkům v kuchyni a za barem. Ta-
ké moc děkujeme našemu nejlepšímu DJ Lubovi, který se postaral o hudbu a světelné efekty. Obrovský dík patří 
VŠEM, kteří nám pomáhali s přípravou a organizací celého karnevalu, bez Vás by to samozřejmě ani v nejmenším 

nešlo, takže MOC DĚKUJEME a těšíme se na příště !!! 

za maminky z Mamaklubu 
Petra Faltysová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘEDEČNÍ SETKÁVÁNÍ 

Období Vánoc bylo štědré i pro děti z Mamaklubu. Díky finančnímu příspěvku z obce se mohly nakoupit námětové 
a didaktické hračky, dětské hudební nástroje i pomůcky na zlepšení jemné a hrubé motoriky. 

Podle svého přání si děti mohou vybrat vkládačky, puzzle, skládací věž, navlíkání korálků nebo zatloukání špalí-
ků. Hravým způsobem se seznamují s prací prodavačky, kuchařky, traktoristy, bagristy.. Hudební nástroje zpest-
řily zpívání koled a dál budou břinkáním a cinkáním doprovázet i lidové písničky. Nejlepší to je ale na skluzavce, 
z té mají děti velkou radost a hodně se toho u ní i naučí – být trpělivý a dávat na sebe i ostatní pozor. 
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Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti se-
známil s Mysliveckým spolkem Poříčí a 

jeho činností. 

Náš spolek má 17 členů. Jejich věkový 

průměr je 56 let. Nejstarší člen oslaví 
v letošním roce 90 let a nejmladší 27 let. 

Spolek hospodaří v honitbě pronajaté od 
honebního společenstva o výměře 815 ha. 
Jedná se o honitbu v katastru obcí Poříčí, 
Mladočov, Zrnětín a Budislav. 

Na pravidelných schůzích řešíme chod a 

hospodaření spolku. Činnost spolku je za-
měřena převážně na chov drobné zvěře – 
bažanta obecného, zajíce polního a srnčí 

zvěře. Stavy této zvěře nepříznivě ovlivňu-
je zemědělské hospodaření.  Zejména 
z důvodu ošetřování a sklízení plodin 

v době snůšky, kladení či líhnutí mláďat. 
Další problémy mohou způsobit neukázně-
ní návštěvníci honitby ať už pěší, nebo 
motorizovaní. 

Tradičně pořádáme myslivecký ples a kar-
neval. Vypomáháme obci Poříčí při pořádá-
ní různých akcí, například dětského dne. 

Dobrou spolupráci máme také se Země-
dělským družstvem Dolní Újezd. 

Josef Boštík 
předseda MS Poříčí 

Mamaklub se koná každou středu v Kultur-
ním domě ve společenské místnosti od 
9:00 do 11:00 hod. 

Scházíme se postupně dle možností a reži-

mu dětí, příchozí maminky s dětmi se po-
stupně zapojují. Na zemi je připraven vel-
ký koberec, skluzavka a hračky, ke kterým 
se děti hned po příchodu rozběhnou. 

Na své si přijdou děti každého věku. Starší 
si už docela samostatně hrají, klouzají se 
po skluzavce. Mladší se batolí mezi hrač-

kami nebo leží na dece a pozorují dění ko-
lem. Nejmenší většinou spávají v kočárku 
nebo odpočívají v náručí své maminky. 

Po desáté přijde na řadu občerstvení, dě-
tem při hraní vždy vyhládne. Vybalíme 
tedy donesené svačinky. I my, maminky, 

si uvaříme kávu a společně chvíli posedí-
me a popovídáme si. Mnohdy ani nestihne-
me dopít a už se děti začnou dožadovat 
závěrečných písniček a tanečků. Oblíbené 
písničky „Kolo, kolo mlýnský“ a „Pásla 
ovečky“ opakujeme vždy několikrát. 

Závěrem zveme mezi nás i ostatní místní 

maminky s dětmi. Přijďte ve středu po de-
váté do Kulturního domu nebo nás kontak-

tujte ve facebookové skupince Mamaklub 
Poříčí. 

Těšíme se na vás! 

za maminky z Mamaklubu 
Hana Chadimová 

Kamila Kopecká 
Není tomu dlouho, co náš sbor žehnal nový prapor a slavil 125. vý-
ročí jeho založení. Čas ale neúprosně plyne a od té doby uteklo 5 
let. 

Dne 7. 12. 2018 se členové sboru sešli v jídelně kulturního domu 

na výroční valné hromadě a připomněli si 130 let od doby, co naši 
předkové založili a uvedli v život místní hasičský sbor, který má v 
současné době 40 členů řádných a 4 přispívající.   

Loňská oslava kulatého výročí byla skromnější než ta před 5 lety. 
Valné hromady se za okrsek Dolní Újezd, do kterého je náš sbor 
zařazen, zúčastnil předseda kontrolní komise okrsku a starosta SDH 
Budislav bratr Šplíchal. Dále se zúčastnil místostarosta SDH Budi-

slav bratr Smejkal. Za naši obec byli přítomni starosta pan Bartoš a 
místostarosta Ing. Bárta, kteří nás během diskuze seznámili s plá-
nem výstavby hasičské zbrojnice v lokalitě vedle informačního cent-
ra. 

Při příležitosti 130. výročí založení sboru byli členové odměněni dle 
statutu vyznamenání. Dále byly zasloužilým členům, a těm kteří 

jsou členy více jak dvacet let, předány pamětní medaile vyrobené u 
příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československého stá-

tu. 

Nyní pár slov k hasičské činnosti. Členové výjezdové jednotky se 
věnují udržování hasičské techniky a automobilu Avie v provozu-
schopném stavu. Velitelé a strojníci se zúčastnili školení na stanici 
záchranného hasičského sboru v Litomyšli. 

V červnu, v rámci oslav dětského dne, členové výjezdové jednotky 
připravili pro děti tři stanoviště s  hasičskou tématikou. 

Dne 29. července se naše jednotka zúčastnila okrskového cvičení – 
dálková doprava vody v Budislavi. 

Dne 27. října byli naši zástupci přítomni oslav 100. výročí vzniku 
ČSR. Za sbor byl starostou a místostarostou položen věnec k po-
mníku Obětem válek, násilí a bezpráví. Jen připomínám, že z řad 

našeho sboru padlo na bojištích 1. světové války 5 členů a v období 
2. světové války zahynul v koncentračním táboře náš 1 člen. 

Na závěr stručného shrnutí práce dobrovolných hasičů bych rád 
vyjádřil jedno přání a to, aby se spoluobčané s námi, dobrovolnými  

Z ČINNOSTI MS POŘÍČÍ 

Z ČINNOSTI SDH POŘÍČÍ 
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hasiči, dále setkávali při zábavách, plesu a jiných společenských aktivitách jako tomu bylo doposud. A co nejmé-
ně, nebo raději vůbec, při skutečných zásazích v naší obci, protože když už hasiči mají tzv. ostrý zásah, nepotka-
lo naše spoluobčany nic dobrého. 

Jiří Boštík 

starosta SDH Poříčí 

POZVÁNKY 

S blížící se jarní i letní sezonou mi 
dovolte seznámit vás s akcemi, kte-
ré nás v nadcházejících měsících 
čekají a na které vás srdečně zve-

me. 

Velikonoční tvoření – v pátek 5. 

dubna 2019 od 18:00 hod 
v kulturním domě si společně vy-
tvoříme dekorace pro blížící se veli-
konoční svátky. S sebou dobrou 
náladu a něco dobrého na zub. Více 

informací u Žanety Šmejdové nebo 
Magdy Doležalové.  

Den matek – neděle 12. května 
2019 bude opět po roce věnována 
našim maminkám. Program pro 
tento den je v přípravách.  

Velký dětský den – 1. – 2. června 
2019 opět po dvou letech se k nám 
do obce vrací zorganizování velkého 
dětského dne, kdy k nám do obce 
přijedou výpravy z obcí Hlavenec a 
Skotnice. Průběh tohoto setkání se 
připravuje a bude včas zveřejněn.  

Zlatá kosa – tradiční soutěž v sečení trávy kosou „O zlatou kosu“ se uskuteční v sobotu 15. června 2019. Na 9. 
ročník této atraktivní soutěže naváže večerní promítání českého filmu.  

Adéla Bartošová 

Dne 17. ledna 2019 byly rozhodnutím prezidenta re-
publiky vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, 
které se na území ČR uskuteční v pátek 24. května 
(14:00 - 22:00 hod) a v sobotu 25. května 2019 (8:00 

- 14:00 hod). 

Kromě voliče - občana ČR (18 let ke druhému dni vo-
leb) má právo volit do Evropského parlamentu na úze-
mí ČR také volič - občan jiného členského státu EU 
(nikoliv však občan „nečlenského“ státu - NE např. ob-
čané Ukrajiny, Ruska, Vietnamu, Mongolska aj.), a to 
za stanovených podmínek, které na žádost sdělí obecní 

úřad.  

Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém 
„domovském“ volebním okrsku, může na základě vyda-
ného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv voleb-
ním okrsku, avšak pouze na území České republiky (NE 
v zahraničí u zastupitelského úřadu)!!!  

Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalé-
ho či přechodného pobytu voliče. O vydání voličského 
průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb 
(od 17. ledna), a to následujícími způsoby:  

 PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského prů-

kazu se podává obecnímu úřadu nejpozději do pátku 
17. května do 16:00 hodin (do této doby musí být 

žádost úřadu doručena). Žádost v listinné podobě 
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče 
(volič žádost např. zaslal poštou).Žádost lze zaslat  

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

(podat) též v elektronické podobě, avšak pouze pro-
střednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní 
datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové 
schránky jiné osoby je nepřípustné).  

 OSOBNĚ – v případě osobního požádání obecní úřad 

o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po 
prokázání jeho totožnosti příslušným dokladem sepí-
še úřední záznam, osobně lze o vydání voličského 
průkazu požádat nejpozději do středy 22. května do 
16:00 hodin, kdy se uzavře seznam voličů pro volby 

do Evropského parlamentu.  

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 
9. května, a to osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
k převzetí voličského průkazu (nikoliv k podání žádosti 
o jeho vydání), voličský průkaz se voliči v dostatečném 
časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu 
(nejlépe do vlastních rukou).  

Volební místnost pro tyto volby bude v naší obci umís-
těna v prostorách Kulturního domu v Poříčí (hlavní 
vchod). 

Adéla Bartošová 
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PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 

I pro r. 2019 připravilo zastupitelstvo obce ně-

kolik projektů, které povedou ke zlepšení vzhle-
du obce a kvality života občanů v ní. Vzhledem 
k tomu, že v r. 2018 byla dokončena II. etapa 

odkanalizování obce, jsou naše finanční mož-
nosti omezené a tak realizace níže uváděných 
akcí bude odvislá od toho, zda se nám podaří 
získat prostředky z různých dotačních titulů. 

 Výstavba nové hasičské zbrojnice 

Tento projekt je dlouhodobě zakomponován 
v místním programu obnovy venkova, je zajiš-

těn příslib dotace, zpracovává se projektová 

dokumentace pro stavební povolení a pokud 
splníme další podmínky, kterými je podmíněno 
získání dotace a bude zajištěno financování celé 
akce, je předpoklad, že by stavba nové požární 
zbrojnice byla zahájena v závěru letošního roku. 

 Obnovy křížů 

V loňském roce požádala obec o dotaci na obno-
vu „Mrázova kříže“ na Stežníku a obnovu misij-
ního kříže v Mladočově. Jelikož žádosti bylo vy-
hověno, proběhne v letošním roce realizace 
těchto plánovaných akcí a obě sakrální stavby 
dostanou tak novou, opravenou podobu. 

František Bartoš, starosta 

 

 Oprava budovy obecního úřadu 

Obecní zastupitelstvo o opravě obecního úřadu 
začalo uvažovat již dávno v minulosti, od roku 
2013 je připravený projekt na tuto rekonstrukci. 
V tomto roce se objevil možný dotační titul, kte-
rý nám umožnil na tento záměr zkusit získat 

dotaci. Žádost je podána, uvidíme, jakým způ-
sobem bude vyhodnocena. Oprava této budovy 
je podmíněna stavbou hasičské zbrojnice, jelikož stávající garáž pro požární automobil brání změně dispozice 

přízemí budovy obecního úřadu. Pokud tato skutečnost bude naplněna, pak bude možné obecní úřad předělat 
tak, aby vyhovoval dnešním standardům a normám. V přízemí by nově vznikla samostatná kancelář obecního 
úřadu, starosty a zasedací místnost. K tomu by zde vznikly archivní prostory a potřebné hygienické zázemí. Do-

minantou stavby by mělo být venkovní schodiště, které bude nahrazovat vnitřní nevyhovující schodiště. Pošta 
v přízemí zůstane i nadále zachována. V druhém patře pak vzniknou klubovny pro místní spolky, knihovna, záze-
mí OÚ a opět potřebné hygienické zázemí. 

 Pojízdný chodník v lokalitě „Alej“ 

Další akcí, která by se mohla podařit, pokud bude kladně vyhodnocena žádost o dotaci, je zřízení pojízdného 
chodníku ve velmi frekventované lokalitě „Alej“. Zde by měl vzniknout 1,5m široký pojízdný chodník ze zámkové 
dlažby, ve stejné výškové úrovni se stávající komunikací, začínal by před bytovkou v návaznosti na chodník od 

obecního úřadu a končil u Zemědělského družstva. Jedná se o úsek asi 350m. Tato ulice by pak v budoucnu měla 
být doplněna o parkovací zálivy (některé jsou již vydefinované), měl by být dodělán živičný kryt a provedena 

výsadba.  

Petr Faltys  

Eliška Švihlová 

V sobotu 9. února 2019 se v Budislavi konaly již 54. Hry bez katastru, „společensko-sportovně-recesisticko-
zábavné klání pětičlenných smíšených družstev, která se utkávají v netradičních disciplínách na suchu, vodě, 
sněhu, blátě ba i v povětří“. Po sestavení silného a nadějného týmu (Miloš Flídr, Monika Flídrová, Katka Kusá, 
Honza Patrný a Pepa Patrný) jsme se ráno vypravili reprezentovat naši obec. Protože hlavní heslo her zní Sportu 

zdar a srandě zvlášť, tušili jsme, že nás čeká bláznivé blbnutí a dovádění :-) . 

V základní části her jsme s dalšími 15 družstvy soutěžili v pěti disciplínách. Na rozjezd jsme co nejrychleji skládali 

Budislavský krkohlavolam a s punčocháčemi na hlavě trkali do kuželek. Potom jsme si zahráli tzv. Barvorulkova-
nou, která se těžko vysvětluje, ale nám se obzvlášť povedla :-) . Naopak lovení otvíráků ve sklenicích 
s prapodivným obsahem nám moc nešlo, ale dohnali jsme to rychlostí vypití pěti lahví a lahváčů. V poslední disci-
plíně jsme se vrátili do dětských let a povozili jsme se na pytlích naplněných senem. Náš zápal do hry se nám 
vyplatil a tak jsme do finále postoupili z hezkého 4. místa.  

ZIMNÍ HRY BEZ KATASTRU 
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NOVINKY Z DESENSKÉ ŠKOLIČKY 

Každý den, každý týden, zkrátka po-
řád...vyhlížíme sluníčko, posloucháme ptáčky, 

sledujeme první hlavičky sněženek, očekáváme 
jaro. A každým dnem je nám snad blíž a 

blíž...Děti se při pohledu z okna ptají: ,,Kdy už 
to jaro přijde?“ 

Jarní měsíce máme ve školce rádi. Otvírá se 
nám zahrada pro hry, zkoumání, objevování. 
Čeká nás pískoviště, houpačky, skluzavka. I te-
rasa nám vyhovuje pro výchovně vzdělávací 
aktivity, malování, či jízdy na tříkolkách a odrá-

žedlech… No bude to paráda!!!  

Během jara nás čeká řada akcí – návštěva 1. 
třídy ZŠ, kurs první pomoci a výchovy ke zdraví, 

narozeninová oslava s dortem, v MŠ divadlo 
JOJO s pohádkou ,,Trampoty čarodějky Čarymů-
ry, divadlo ve Smetanově domě v Litomyšli: 

,,Pejsek a kočička“, tvořivá dílnička, Čarodějnic-
ký den, besídka pro maminky....atd. 

Ve finálové části jsme se co nejrychleji snažili 
zblajznout záprdkový koláč s překvapením a také 
co nejobratněji projet bobistickou senza dráhu. 

V úplně poslední disciplíně jsme překonali světový 

rekord ve společné jízdě pěti lidí na dvou lyžích, 
navíc držících mezi sebou čtyři nafouknuté balón-
ky :-) . Velká radost z tohoto úspěchu nám po-
mohla překonat zklamání z toho, že nakonec se 
tato poslední disciplína kvůli rozpadajícím se lyžím 
do celkového hodnocení soutěže vůbec nepočítala. 
Tím nám vítězství o fous uteklo, ale i krásné 2. 

místo je přece důvodem k oslavě!  

Na 1. místě skončili nadšenci z Mandlu, kteří bu-
dou pořádat příští zimní Hry bez katastru. Letní 
HBK  se budou konat 27. července 2019 na plovár-

ně ve Vysokém Mýtě, kam jste všichni již teď sr-
dečně zváni, jako soutěžící nebo jako fanoušci :-).  

Monika Flídrová 

SOUTĚŽ PRO DĚTI! 

I v letošním roce jsme připravili soutěž pro naše školou povinné děti. Tentokrát jsme se zaměřili na naši obec, na 
místní názvy a na vše, co nás obklopuje. Cílem je seznámit děti s prostředím, ve kterém žijí a vyrůstají. Vyhod-
nocení soutěže proběhne opět na vánočním posezení a i letos se můžete těšit na opravdu hodnotné ceny. Takže 
pokud chcete mít již tak krásné období ještě o trochu krásnější, neváhejte a pojďte soutěžit, je to velice jednodu-

ché. Odpovědi, pokud možno správné, zaznamenejte do tajenky a ve svislém sloupci se vám zobrazí 1. část ta-

jenky, kterou do 21. 6. 2019 přineste p. Kateřině Kusé (tel. 604 993 612), kde obdržíte další informace o průbě-
hu soutěže. 

František Bartoš 
starosta 

Název místní části obce? 

Jméno, dle kterého je vysvěcen 

kostel v naší obci? 

Naučná stezka v naší obci má ve svém názvu jméno vrcholu, kopce? 

Jaký je oficiální název potoku protékajícího naší obcí? 

Jaké zvíře má ve znaku naše obec? 

V r. 1931 bylo v Zrnětíně u č. p. 27 nalezeno 

asi 200 ks grošů. O jaké groše se jednalo? 
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Mateřská škola Desná, okres Svitavy, oznamuje rodi-

čům, že zápis dětí pro školní rok 2019/2020 se usku-
teční dne 6. května 2019. 

Přihlášku začneme vydávat  ve středu 24. dubna 
2019. Vyplněnou jí vraťte zpět nejpozději 6. května. 

Pro tento školní rok je v MŠ cca 8 -10 volných míst 
(takový počet dětí odchází do základní školy, či se stě-
huje). 

Celková kapacita školy je v současné době 35 dětí. 

Mateřskou školu můžete se svým dítkem navští-
vit v pátek 3. 5. 2019 od 8.00 do 10.00 hodin, kdy 
se koná ,,Den otevřených dveří“. 

Těšíme se na Vás! 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

SBÍRKA ZŠ DOLNÍ ÚJEZD 

Sbírka ZŠ Dolní Újezd na podporu deštných prale-
sů a oceánů slaví nečekaný úspěch! 

ZŠ Dolní Újezd se tento školní rok zapojila do projektu 
NEPZ Green Life a Blue Life -  ochrana deštných prale-

sů a oceánů na indonéském ostrově Sumatra. Sbírka, 
která probíhá od února do Velikonoc, slaví nečekaný 
úspěch. Stav konta „Pralesy" byl začátkem března 
letošního roku přes 12 000 Kč.  

Pomocí vybraných peněz můžeme zakoupit fotopast, 

která bude dokumentovat život ohrožených druhů 
v jejich přirozeném prostředí, a také odhalovat aktivity 

pytláků.  

Díky štědrosti dárců podpoříme i čištění oceánů a po-
břeží. 

Ale nejen to. Vzhledem k výši vybrané částky můžeme 
také odkoupit několik arů pralesní půdy a ochránit ji 
tak před devastací způsobenou výsadbou palmy olejné 

a kaučuku.  

Děkujeme všem, kteří se na organizaci sbírky podíleli a 
podílejí - dívkám ze 7. A, které vedly informační kam-

paň ve škole, třídním učitelům, žákyním a žákům z 5. 
A, kteří neúnavně obcházeli naši školu 
s pokladničkami.  

Největší dík ale patří všem, kteří přispěli jakým-

koliv obnosem.   

Sbírka stále nekončí… 

Do sbírky můžete přispívat i nadále až do Velikonoc 
ve škole u třídních učitelů, v 5. A, nebo na účet SRPŠ 

(279401126/ 0300). Na duben také ve škole chystáme 
prodej velikonočních perníčků. Výtěžek z této sbírky 
připíšeme na konto „Pralesy“.  

Vyvrcholením sbírky bude slavnostní křest zakoupené 
fotopasti za účasti zástupců NEPZ a předání certifikátů 
na vlastnictví odkoupené pralesní půdy. Tyto certifikáty 
obdrží dárci částek 900 Kč a vyšších.  

Ještě jednou děkujeme všem, kteří neváhali obě-
tovat čas a peníze, aby podpořili snahu vést naše 
žáky a žákyně k pochopení významu divoké příro-
dy a nutnosti chránit ji. 

Pokud se nám podaří vychovat jednu celou generaci lidí 
se zájmem o přírodu, zvířata a jejich skutečnou ochra-
nu, může se zde objevit najednou velké množství mla-

dých lidí s respektem vůči planetě Zemi a životu vů-
bec.  

Magdaléna Bulvová 

Eliška Watrobová 

Naše mateřská škola je i nadále zapojena v projektu 
MAP a ,,Cestou vzájemného porozumění na území ORP 
Litomyšl“. Druhý ze zmíněných projektů nám v rámci 

inkluzivního vzdělávání zajišťuje a platí školního asis-

tenta (na 4 hod denně). 

V dohledné době nás čeká zápis pro následující školní 
rok. Předpokládáme, že kapacita bude opět naplněná 
na maximální počet 35 dětí. To je pro nás výborná 
zpráva, neboť okolní mateřské školy se potýkají s ne-
dostatkem dětí. 

Přejeme všem krásné nastávající jaro a hodně sluníčka 

na obloze i v srdíčku.  
                                                                                             

A. Veselíková 

Požadavky k zápisu vstupu do první třídy: 

 Schopnost dítěte poslechnout učitele na první výzvu. 

 Poznávání základních geometrických tvarů a barev. 

 Stříhání podle čáry. 

 Správné držení tužky, spojení bodů rovnou čarou. 

 Orientace v číselné řadě (minimálně do 5). 

 Orientace v prostoru (pod, nad, před, za). 

 Prezentace krátké básničky nebo písničky s důrazem 

na správnou výslovnost. 

 Koordinace pohybů, sportovní dovednosti. 

 Zavazování tkaničky u bot, uzel, schopnost zapnout 

zip. 

 Správné držení jídelního příboru a používání kapesní-

ku. 



 

 

13 

V ZEMĚDĚLSKÉM DRUŽSTVU SE 
VYPOŘÁDALI S EXTRÉMNÍM SUCHEM 

Dne prvního a osmého března na výročních členských 
schůzích členové a zaměstnanci družstva uzavřeli rok 
2018. Dlouhotrvající suché a teplé počasí ovlivnilo vý-
sledky rostlinné i živočišné výroby i hospodaření bio-

plynových stanic. 

Nejvíce byla postižena výroba objemných krmiv. Na 
loukách byla první seč nízká a druhé a třetí seče prak-
ticky nebyly. Výrazně nižší byla sklizeň jetele na se-
náž, silážní kukuřice nedozrála, ale uschla. Přijali jsme 
proto řadu opatření, abychom nemuseli snižovat stavy 
skotu, zachovala se užitkovost zvířat a jenom mini-

málně se omezil provoz bioplynových stanic. 

Plodiny seté na podzim byly extrémním suchem ovliv-
něny jen minimálně. Výnosy 7 t/ha u obilovin a 4,5 t/
ha u řepky ozimé jsou toho důkazem.  Značně byl po-
stižen mák, který v suchém počasí obtížně vzcházel, 
porosty byly řídké a tak výnos nelze srovnávat 

s minulými roky. Přesto jeho pěstování je příznivé, 
neboť cena se zvýšila téměř na dvojnásobek. 

Dařilo se i v živočišné výrobě, kde v chovu dojnic se 
zvýšila dojivost na 10 559 lt, všechny stáje mají certi-
fikáty kvality Q CZ, příznivá byla i prodejní cena mlé-
ka. 

Nepodařilo se nám uskutečnit výstavbu hal pro výkrm 
drůbeže v Čisté. V závěru roku se nám naskytla mož-
nost dalšího rozšíření výrobní základny  a to o 100 % 
podíl ZEPO Leština a.s. Hospodaří v sousedství katast-
ru obce Příluka na výměře téměř 1000 ha zemědělské 

půdy.  Struktura výroby je stejná jako u našeho druž-
stva tj. rostlinná výroba, chov skotu a bioplynová sta-
nice s výkonem 1 000 KWh. ZEPO Leština a.s. se tak 
stalo vedle ZDCHP Litomyšl další dceřinou společností 
našeho družstva. Došlo k rozšíření majetku družstva, 
zvýšila se i hodnota členských vkladů. 

Uplynulý rok potvrdil stabilitu družstva, dosažené vý-

sledky umožnily realizovat investice směřující k růstu 
kvality výrobků a práce např. úprava posklizňové lin-
ky, výstavba krytého silážního žlabu, pořizování me-
chanizace pro vývoz a aplikaci kejdy, stroje pro skli-
zeň pícnin a obilovin apod. Poprvé v historii družstvo 

nemá žádný úvěr, na vše co jsme pořídili jsme si vy-
dělali. Došlo k dalšímu zvýšení pachtovného /
nájemného/  až na 6 000 Kč/ha orné půdy včetně da-
ně, z pozemků, zvýšení odměn zaměstnanců i podílů 
na zisku členů družstva. Snažíme se být dobrými hos-
podáři, chceme mít v pořádku rostlinnou i živočišnou 
výrobu.  Produkujeme kvalitní suroviny pro výrobu 

potravin, ale to nesouvisí s velikostí podniku jak někdy 
slyšíme ze sdělovacích prostředků. Zemědělec může 
být dobrý nebo špatný, jiné dělení zemědělců sleduje 
jiné cíle.  

V současné době máme optimální počet pracovníků.  

TJ HORNÍ ÚJEZD 

Má smysl, aby Vaše dítě sportovalo? 

Tělovýchovná jednota Horní Újezd v současné době 
vede ke sportu děti ve čtyřech věkových kategoriích. Ti 

nejmladší ve věku 5–9 let - mladší přípravka, 10–11 

let - starší přípravka, 12–13 let - mladší žáci, 14–15 let 
- starší žáci. Všechny tyto kategorie trénují a hrají mis-
trovské zápasy v soutěžích okresů Svitavy a Chrudim. 
Nastupujeme pod hlavičkou Horní Újezd/Morašice, zna-
mená to, že společně hrají děti z obou těchto klubů. 
Každý klub má děti zaregistrovány pod svým jménem, 
každý klub trénuje na svém hřišti, Horní Újezd tedy 

v Horním Újezdě. Zápasy se hrají střídavě buď 
v Morašicích, nebo v Horním Újezdě. 

Jako předseda TJ bych mohl říct, že práce s mládeží 
patří k tomu nejlepšímu, co v současnosti děláme. Co 

mě tedy přivedlo k tomu, abych napsal tento poměrně 
obsáhlý článek? Dostala se mi do ruky příloha časopisu 

Hattrick – ligové jaro 2019. Je v něm rozhovor 
s předsedou FAČR p. Malíkem a vládním zmocněncem 
pro sport p. Hniličkou. I když po třiceti letech od same-
tové revoluce nevěřím všemu, co se kde napíše, něko-
lik postřehů Vám předkládám. Citace z rozhovoru: 
„Doba se změnila, my jsme trávili volný čas na sídlišti 
na hřišti, naše děti sedí doma u počítače. Je smutné 

řešit, že české děti neumí ve čtvrté třídě kotoul. Velmi 
důležité je, zda se nám podaří děti u sportu udržet, 
když už je k němu dostaneme. Ale to není jen na těch 

dětech, tu hlavní roli mají především rodiče a jejich 
vnímání pohybových aktivit. I když si uvědomuji, že 
dnešní rodiče mají mnohem méně času na to, aby se 
věnovali svým potomkům, tak jak to dělali naši rodiče. 

Zabezpečit ekonomicky rodinu je dnes velmi náročné. 
Na druhou stranu, my jsme chodili sami pěšky na tré-
nink, to dnes téměř neexistuje, všichni své děti na 
sportoviště z různých důvodů vozíme. Jinak neberme 
dětem jejich mobily a tablety, to nezměníme, doba je 
taková. Ale pokusme se zařadit do jejich života dvě 

hodiny sportu denně. Naučme je sportovat, aby je to 
bavilo, a jednotlivé sporty si je už rozeberou sami.“  

V závěru článku je odstavec o sportu jako prevenci 
proti kriminalitě či drogám. Poslední citace: Uvedu vě-
tu, kterou v zahraničním článku zdůvodnil jeden ka-
nadský otec, proč platí za svého syna dvacet tisíc dola-
rů ročně na lední hokej. “Neplatím za to, aby z kluka 

vyrostl hráč do NHL, platím za to, aby se naučil žít 
v kolektivu, aby se naučil v životě disciplíně, hrál fair 
play, vyhrával i prohrával, aby poznal, že v životě není 
nic zadarmo – a za to ty vynaložené peníze stojí.“ 

Těchto několik vět mne dost oslovilo a z vlastní zkuše-
nosti vím, že je v nich hodně pravdy.  

Pokud tedy máte dítě a přemýšlíte, že by mohlo začít 

sportovat, zkuste to nejdříve co nejblíže k svému byd-
lišti. Na Horním Újezdě máme na vesnické poměry ve-
lice slušné zázemí a sportovní pomůcky. Máme vyško-
lené trenéry, civilním povoláním učitel, starosta, truh-
lář, malíř i traktorista. A máme snahu i zájem. 

Pokud by  chtěl někdo  v příštích letech  pracovat 
v našem družstvu, dejte nám vědět, poskytneme bě-
hem učňovského oboru stipendium. 

Vážíme si spolupráce s obecními úřady, i se společen-

skými organizacemi v katastru družstva. Mohu slíbit, 
že budeme jejich činnost i nadále podporovat. 

Ing. Václav Klejch 
předseda představenstva  

Informace pro rodiče: 

S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, 
za špatného počasí přezůvky. Pokud onemocníte, do-

mluvte si náhradní termín. Budete-li pro Vaše dítě žá-

dat odklad povinné školní docházky, je k žádosti o 
povolení odkladu nutné doložit doporučující posouzení 
příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa (možno doložit dodateč-
ně). Žádost o odklad je nutné podat nejpozději do 31. 
května 2019. 
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Poříčský zpravodaj - periodický tisk územně samosprávného celku. Vydává Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570 
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Bartoš, Petr Faltys, Adéla Bartošová, Jaroslav Švihel. Bezplatné.  

Pokud Vás můj článek alespoň trochu zaujal, přijďte se 
nezávazně podívat. Všechny mládežnické kategorie 
trénují na hřišti v Horním Újezdě vždy v pondělí a ve 

čtvrtek od 16:30 do 18:00. Odradí nás jen velmi silný 

a vytrvalý déšť. 

Opakování je matka moudrosti: „Hlavní roli mají přede-
vším rodiče, to není jen fráze, to potvrdí každý trenér 
na jakékoli úrovni.“ 

Zdeněk Beneš 
předseda TJ Horní Újezd 

 

Zimní příprava mužstev TJ Horní Újezd 

Jaro již netrpělivě přešlapuje přede dveřmi, což značí, 
že se fotbalové soutěže pomalu začínají probouzet ze 

zimního spánku. Pojďme se ve stručnosti podívat na to, 
jak zimní pauzu vyplnila naše mužstva. 

Muži trénovali dvakrát týdně. V pátek může 

s tréninkovou účastí panovat relativní spokojenost, 
středy jsou tradičně slabší. Kromě domácího hřiště byli 
muži k vidění na hřištích s umělým povrchem v Poříčí, 
Osíku a Litomyšli. V době uzávěrky zpravodaje měli za 
sebou tři přátelské zápasy – porazili jsme Sebranice a 
prohráli s Morašicemi a Borovou. 

Žáci trénovali na Horním Újezdě a v Poříčí, jednou týd-

ně navštěvovali tělocvičnu v Osíku. Docházka v tomto 
období nebyla nijak uspokojivá. Mladší žáci odehráli 

halový turnaj v Dolním Újezdě, kde skončili na druhém  
místě, když v posledním zápase o vítězství na turnaji 
podlehli Březové. Starší žáci se také účastnili halového 
turnaje v Dolním Újezdě, když skončili druzí za Dolním 
Újezdem a před Opatovem. V přátelských zápasech 

porazili Dolní Újezd a o gól odešli poraženi ze střetnutí 
se Semanínem. 

Přípravka trénovala v tělocvičně na Lubné a při přízni-
vém počasí na hřišti v Poříčí. I v této kategorii jsme 
absolvovali dolnoújezdské halové turnaje. Starší skon-
čili jednou na posledním (čtvrtém) místě, naopak 

mladší přípravka zanechala velice dobrý dojem, když 

skončila jednou čtvrtá a jednou druhá ze šesti účastní-
ků. 

Jestli se zimní příprava vydařila, to uvidíme v průběhu 
jarní části mistrovských soutěží. 

Mgr. Zdeněk Beneš 

 

Pozvánka na fotbal na Horní Újezd 

Muži: 

neděle 7.4. 15:30  Horní Újezd – Opatov 

neděle 21.4. 16:00  Horní Újezd – Kamenná Horka 

neděle 28.4. 16:30  Horní Újezd – Linhartice 

neděle 12.5. 17:00  Horní Újezd – Radiměř 

neděle 26.5.  17:00  Horní Újezd – Jevíčko 

neděle 9.6. 17:00  Horní Újezd – Bystré 

Starší žáci: 

neděle 28.4. 14:15 Morašice/Horní Újezd – Dolní  

            Újezd 

Blahopřejeme 

65 let František Boštík Zrnětín 41 

 Anna Faltysová  Poříčí 107 

70 let Hana Boštíková  Mladočov 4 

 Ludmila Kopecká Poříčí 101 

75 let Ludmila Kulhavá Zrnětín 18 

76 let Jan Krejčí  Mladočov 22 

77 let Alena Bartošová Zrnětín 14 

81 let Josef Švihel  Poříčí 75 

 

Narození:  

Eliáš Mareš   Poříčí 47 

Mariana Bartošová  Zrnětín 45 

Stella Bednářová  Poříčí 15 

neděle 9.6.  10:00 Morašice/Horní Újezd – Kunči

            na/Mladějov 

Mladší žáci: 

neděle 7.4. 10:00  Horní Újezd/Morašice – Miřeti

    ce 

neděle 21.4.  10:00  Horní Újezd/Morašice – Svita

   vy „B“ 

neděle 28.4.  10:00  Horní Újezd/Morašice – Luže 

neděle 12.5.  10:00  Horní Újezd/Morašice – Dolní 

   Újezd 

neděle 2.6.  10:00  Horní Újezd/Morašice – Proseč 

Starší přípravka: 

sobota 11.5.  9:30  turnaj Horní Újezd 

Mladší přípravka: 

neděle 26.5.  9:30  turnaj Horní Újezd 

Kompletní rozpis zápasů všech našich mužstev najdete 

na www.tjhorniujezd.cz. 

KRONIKA 

Většina z vás již jistě zaznamenala novou otevírací 
dobu na pobočce České pošty, s. p. v Poříčí. Nicméně 
pro větší informovanost uvádíme nové hodiny pro ve-
řejnost na poště v Poříčí prostřednictvím našeho zpra-

vodaje. 

Pondělí  13:00 - 15:00 

Úterý  08:00 - 09:00 

Středa  08:00 - 10:00 

Čtvrtek  13:00 - 16:00 

Pátek  08:00 - 10:00 

Sobota, neděle zavřeno 

POŠTA POŘÍČÍ 


