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POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

Naše babička je rozený tramp. Jestli něco 
opravdu miluje, pak je to spaní venku. A 
jak k tomu vedla své vlastní děti, jde stej-
nou měrou příkladem i svým vnoučatům. 

Tak se stalo, že svého čtyřletého vnuka a 
skoro tříletou vnučku namotivovala, aby šli 
jednoho letního večera spát do chaloupky v 
lese. Děti byly samozřejmě nadšené a 
ihned začaly balit do baťůžků lahve s vodou 

a plyšáky. Ostatní potřebné věci zabalila 
babička a dědeček je ochotně zavezl na 

místo určení svým „terénním vozem“ Ško-
da Octavia.  

Nastalo toužebně očekávané odpoledne, 
kdy se rodiče mohli těšit na trochu klidu a 
děti na spoustu zábavy. Celou eskortu ješ-
tě doprovázel, se svou vnučkou a neteří, 

druhý milovník trampování – Radim a jeho 
věrná fenka Kety. V letní náladě, s batůžky 
na zádech a náramky proti klíšťatům, zmi-
zela celá skupinka za břízou. Směr – skaut-

ské chaloupky v nedalekém lese. Rodiče skupince dlouho, vesele mávali a chystali se natáhnout unavené údy v 
houpací síti. Namísto očekávaného oddechu se však obloha zatáhla a začalo hřmět.  

Tatínek šel okamžitě zkontrolovat radar na počítači, jestli to spadne nebo ne, maminka jednou rukou nervózně 

sundávala prádlo a v druhé držela telefon v očekávání SMS ve tvaru SOS. A pak to spadlo. Do oken bušily velké 
dešťové kapky, stromy se ohýbaly ve větru, blesky křižovaly oblohu a hřmělo, až praštilo. Byli jsme připraveni na 
nejhorší. Namísto SOS vsak v telefonu zapípala veselá SMS: bouřku všichni v pořádku přečkali v autě, se kterým 
jim přispěchal naproti duchapřítomný dědeček. A teď už si to za plného slunka opět štrádují rovnou do chalou-
pek, kam dorazí než bys řekl švec. Rodiče si konečně oddechli a otevřeli láhev sektu. 

Druhý den v dopoledních hodinách se vrátila spokojená, a zážitky naplněná, eskorta trampů zpět domů. Děti byly 
jako utržené ze řetězu. Jeden přes druhého vyprávěly, jak zapálily večer ohýnek, vařily čaj z lesních bylin, chodi-

ly nabírat vodu do potůčku, stavěly domečky z mechu, dělaly stezku odvahy a Ketynka jim sežrala všechny rohlí-
ky. Byly trochu špinavé, ale o to víc šťastné.  

Myslím, že dovolenou v Chorvatsku by si takhle neužily. Od té doby tvrdím, že není třeba jezdit do zahraničí, aby 
bylo co vyprávět. Někdy stačí na krásné zážitky z dětství málo prostředků – kotlík, spacák a nadšení pro dobro-
družství.  

Přeji všem krásné léto plné slunce, smíchu a nevšedních zážitků! 

Bára Rosypalová 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018, byly dne 31. května 2018 vyhlášeny volby do zastu-
pitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu, které se budou souběžně konat ve dnech 5. a 6. října 2018 (případné druhé 
kolo voleb do Senátu se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2018). Senátní volby se týkají i naší obce, která je 

součástí volebního obvodu č. 50 se sídlem ve Svitavách.  

Na podzim tedy budou voliči v naší obci hlasovat ve volbách do zastupitelstva naší obce a ve volbách senátních. 
Volební místnost bude opět umístěna v Kulturním domě v Poříčí.   

Adéla Bartošová 

ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ MUZIKY 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

21. 3. 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 rozpočet obce na r. 2018 a závaznými ukazateli se 

stávají příjmy ve výši 15 632 900,- , výdaje ve výši 
19 832 900,- Kč a financování ve výši 4 200 000,- 

Kč,  

 doplněk č. 4 Místního Programu obnovy venkova,  

 prodej obecního pozemku p. č. 15/1 k. ú. Poříčí u 

Litomyšle a dále schvaluje prodej obecních pozemků 
p. č. 2118 a p. č. 74, k. ú. Poříčí u Litomyšle,  

 nákup pozemku p. č. 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 

2121, 2122 a 2123, vše k. ú. Poříčí u Litomyšle, dále 
schvaluje nákup pozemku p. č. 159, k. ú. Poříčí u 
Litomyšle na základě znaleckého posudku č. 
8045/65/03/18 a současně schvaluje nákup pozem-
ků p. č. 440/1 a 437/3, k. ú. Poříčí u Litomyšle, zde 
se jedná o pozemky zařazené v návrhu nového 

územního plánu jako pozemky určené k zastavění,  

 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 

2014415/ VB/2,  

 smlouvu o dílo na realizaci akce „Oprava hřbitovní 

zdi v Mladočově u kostela sv. Bartoloměje“ s firmou 
Stavební sdružení Boštík s.r.o. Poříčí u Litomyšle, 
která podala nejvýhodnější cenovou nabídku,  

 smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku č. 

2/2018 na financování akce „Nákup příkopového 
ramena“ v rámci Mikroregionu Litomyšlsko – Desin-
ka, 

 finanční dary těmto žadatelům: 

Městská knihovna Svitavy – 2 Kč/obyvatele 

Charita Nové Hrady – 2 000,- Kč 

Charita Dolní Újezd – 10 000,- Kč 

TJ Horní Újezd – 20 000,- Kč 

SDH Desná – 5 000,- Kč 

MS Poříčí – 5 000,- Kč 

SK Poříčí – 5 000,- Kč 

Oblastní charita Polička – 3 000,- Kč  

Český svaz včelařů – 2 000,- Kč  

 členské příspěvky mikroregionům takto: 

Mikroregion Litomyšlsko – 25,- Kč/obyvatele 

Mikroregion Litomyšlsko – Desinka – 20,- Kč/ obyva-
tele 

Mikroregion Toulovcovy Maštale – 70,- Kč/ obyvatele 

 dohodu mezi obcí Poříčí u Litomyšle a obcí Budislav 

o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících kanalizací uzavřená podle § 8 

odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 dodatek k protokolu o kontrole výkonu samostatné 

působnosti provedené u obce Poříčí u Litomyšle na 
základě § 129, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a 
nenavrhuje žádné opatření k odstranění nezákonné-
ho postupu obce, jelikož žádné opatření přijmout již 
nelze. 

Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle přeje všem občanům příjemné prožití letních 

dnů, krásnou dovolenou a dětem prázdniny plné sluníčka. 

23. 5. 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Závěrečný účet obce za r. 2017 včetně Zprávy o vý-

sledku přezkoumání hospodaření obce Poříčí u Lito-
myšle za r. 2017 a souhlasí s celoročním hospodaře-

ním obce a to bez výhrad, 

 Účetní závěrku obce za r. 2017, 

 pronájem pozemků p .č. 903/1 a 907, k. ú. Poříčí u 

Litomyšle,  

 nákup pozemků p. č. 2109, 263/6, 263/7, 

185/2,1916/29, 2108, 143/2, 143/3, 4/2, 2110, 
199/3 a 200/3, k. ú. Poříčí u Litomyšle, 

 směrnici pro nakládání s osobními údaji,  

 dotaci pro obec Desná, která souvisí s dovážením dětí 

z Poříčí do Mateřské školy v Desné, 

 smlouvu o dílo na uložení silničních obrub na komuni-

kaci „Na Aleji“ mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Staveb-
ním sdružením Boštík, s. r. o.,  

 smlouvu o dílo na realizaci akce „Změna stavby na 

pozemku p. č. 83, k. ú. Poříčí u Litomyšle“ mezi obcí 
Poříčí u Litomyšle a Stavebním sdružením Boštík, s. r. 
o.,  

 smlouvu o dílo na „Revitalizaci zeleně v obci Poříčí u 

Litomyšle – prostranství před obecním úřadem“ mezi 

obcí Poříčí u Litomyšle a firmou Garden Servis Dolní 
Újezd,  

 smlouvu o dílo na „Revitalizaci zeleně v obci Poříčí u 

Litomyšle – poz. p. č. 83, k. ú. Poříčí u Litomyšle“ 
mezi obcí Poříčí u Litomyšle a firmou Garden Servis 
Dolní Újezd, 

 smlouvu o poskytnutí dotace z Programu Podpora bu-

dování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém 
kraji č. OKSCR/18/22245, 

 smlouvu o dílo na dodávku didaktických panelů na 

trasu naučné stezky mezi obcí Poříčí u Litomyšle a 

firmou Awocado, s .r. o. Hradec Králové,  

 smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy ven-

kova č. OŽPZ/18/22623, 

 darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru na 

účast v soutěži Entente Florale Europe 2018, č. 
smlouvy OŽPZ/18/22932, 

 zpracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků 

na výstavbu hasičské zbrojnice. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 registraci akce „Víceúčelové hřiště v obci Poříčí u Lito-

myšle – m. č. Mladočov“, 

 dokument s názvem Stížnost na postup starosty ve 

věci netransparentně a neúčelně vynaložených pro-
středků z obecního rozpočtu,  

 dokument s názvem Stížnost na nedoručené tištěné 

kopie Poříčského zpravodaje, 

 dokument s názvem Podněty a dotazy pro zastupitel-

stvo obce – hřiště v Mladočově v areálu bývalé školy 
a otázka definice „drobného projektu“, 

 dokument s názvem Oprava vnější části sklepa a jeho 

okolí – žádost o stanovisko k účelnosti,  
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HLEDÁ SE JMÉNO 

 dokument s  názvem Volba přísedícího 

k nepříslušnému okresnímu soudu – žádost o vysvět-
lení, 

 dokument s názvem Žádost o stanovisko k dvojímu 

jednání starosty.  

Zastupitelstvo obce zamítá: 

 žádost o finanční příspěvek na Mladočovské vidle. 

Zastupitelstvo obce stanovuje 9 volených zastupitelů 
pro následující volební období 2018 - 2022.  

20. 6. 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 smlouvu o poskytnutí dotace z programu Podpora po-

řízení územních plánů č. OR/18/23286,  

 text zápisu do kroniky obce za r. 2017,  

 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, založení nového svazku obcí s názvem Komunální 

služby Hlinecko, svazek obcí, a členství obce Poříčí u 
Litomyšle v něm, 

 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí 

(zakladatelskou listinu) a stanovy nově zakládaného 
svazku obcí Komunální služby Hlinecko, dle předlože-
ných návrhů, 

 smlouvu o poskytnutí dotace na r. 2018, č. 7/2018 na 

financování akce  „Úpravy veřejných prostranství 

v regionu Desinka“, 

 smlouvu o poskytnutí dotace na r. 2018 na financová-

ní akce „Úprava veřejných prostranství v členských 
obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale“ a současně 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného člen-
ského příspěvku na financování této akce. 

Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle pověřuje, 
v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu Fran-
tiška Bartoše jednáním a podpisem smlouvy o vytvoření 
dobrovolného svazku obcí Komunální služby Hlinecko 
na ustavující valné hromadě svazku.  

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY - II. KOLO 

V rámci druhého kola soutěže v oblasti přírodovědy, 

životního prostředí a ekologie přinášíme dalších pět 
otázek. 

Otázky pro 1. – 5. ročník 

1. Hledáme naší nejvyšší houbu, je jedlá a oblíbená. 
Vyzrálá plodnice má klobouk jako roztažený deštník 
s tmavými šupinami. Na třeni (na noze) má vysoko 
posazený prsten, voní velmi jemně po oříškách. Po-
choutkou jsou na kmíně osmažené čerstvé klobou-
ky. 

2. Který jehličnatý strom shazuje na zimu všechno 
jehličí?              

3. Uveď celý název našeho velkého (až 120 cm dlou-
hý) nejedovatého hada se dvěma žlutýma skvrna-
ma za hlavou, obývá nejčastěji zarostlé břehy vod. 

4. Uveď alespoň dva naše národní parky. 

5. Odkud se získává pitná voda pro obyvatele Poříčí? 

Otázky pro 6. – 9. ročník 

1. Jak se jmenuje obráceně hruškovitá bílá houba až 8 

cm vysoká. Plodnice později zhnědne a může si za-
hrát na sopku, protože nemá na spodní straně klo-
bouku rourky nebo lupeny, uvolňuje výtrusy 
z temene plodnice – při šlápnutí „vybuchne.“ 

2. Uveď název mohutného listnatého stromu až 30 m 
vysokého, s hladkou stříbřitě šedou – světlou bor-
kou a s kvalitním tvrdým dřevem. Plodem jsou troj-
hranné nažky, živí se jimi různá lesní zvěř. Nejbližší 
pralesovitá oblast těchto stromů je např. na Žákově 

hoře na Vysočině.    

3. Drobný lesní pták s dlouhým zobákem a s černou 
čárou od zobáku přes oko a s modrošedým hřbe-

tem. Jeho specialita – dovede obratně šplhat po 
kmeni všemi směry i hlavou dolů. Jak se jmenuje?                                                                                 

4. Ze které světové strany přitéká do Poříčí řeka Des-

ná – Desinka. Výběr: SV nebo JZ.  

5. Uveď nejbližší CHKO – chráněnou krajinnou oblast 
od Poříčí.   

Odpovědi odevzdávejte u paní Kateřiny Kusé (tel. 604 
993 612) nejpozději do pondělí 24. září 2018.  

Vy, co jste navštívili letošní ročník soutěže „O zlatou kosu“ jste možná zazna-
menali, že jsme se rozrostli o jednoho „občana“. Jedná se o zcela nekonfliktní-
ho, klidného človíčka, kterého kam postavíte, také najdete. Jde o zdařilé dílo, 

jehož autorem je p. Josef Klusoň, kterému touto cestou děkuji za zpestření 

letošního ročníku této naší soutěže. 

A nyní se obracím na Vás, občany všech generací, abyste vybrali jméno pro 
tohoto, v tuto chvíli 480tého občana Poříčí u Litomyšle. 

Své návrhy sdělte na obecním úřadě. 

František Bartoš 

INFORMAČNÍ CENTRUM 

Oznamujeme, že otevírací doba v období letních prázdnin (červenec - srpen) 

v Informačním centru Poříčí bude: 

Po – Pá: 14:00 – 18:00 

So – Ne: 13:00 – 17:00 

Již o víkendu 30. 6. - 1. 7. 2018 bude IC otevřeno od 13:00 do 17:00 hod. 
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Chtěli bychom srdečně poděkovat obci a manželům Mauerovým za krásně prožité setkání seniorů obce Poříčí u 

Litomyšle, které se konalo 5. dubna 2018 v budově bývalé školy v Mladočově. 

Ráno pro nás přijel menší autobus a též pan starosta jezdil autem, takže jsme byli pohodlně dopraveni na místo.   

U vstupu nás přivítala děvčata po staročesku s koláčema a Becherovkou. Stoly byly plné dobrot, oběd byl rovněž 

výtečný a o pití se starala děvčata, která poctivě dbala na náš pitný režim.  

O zábavu se postarali manželé Mauerovi, kteří jsou moc hodní a milí. Měli přichystané různé hry, soutěže, pro 
ženy pohybové aktivity a také zájemci o pedikúru byli uspokojeni. Nakonec přijel harmonikář  p. Šejbl s doprovo-
dem, který nám hrál a zpíval písničky našeho mládí. Zazpívali jsme si taky a zavzpomínali. 

Beseda nám rychle uběhla a ani se nám večer nechtělo domů. Byl to nádherný den! Plni dojmů a radosti ze se-
tkání jsme byli rozvezeni do svých domovů.  

Moc děkujeme manželům Mauerovým za krásný program. Velké poděkování patří p. starostovi Františku Bartošo-

vi, který se o nás starší obyvatele moc stará a děvčatům Magdě Doležalové a Adéle Bartošové za všechnu starost 

a práci, která s tím byla. Vřelé poděkování míří rovněž do kuchyně, kde nám připravili všechny dobroty.  

Moc si všeho vážíme a děkujeme za vše, co pro nás bylo připravené. Je to velká práce a my si toho moc vážíme. 
Jestli jsme na někoho zapomněli, tak nám to prosím promiňte, taky už zapomínáme, jsme senioři.  

Ještě jednou děkujeme za tak krásně prožitý den. 

senioři a seniorky obce Poříčí u Litomyšle 

SETKÁNÍ SENIORŮ 

Školní rok 2017 – 2018 se nachýlil do svého konce. 
Všem školákům nastává dvouměsíční volno plné zážit-

ků s kamarády, vodních radovánek a odpočinku. Větši-
na z nich se po prázdninách vrátí zpátky ke svým spo-

lužákům, nicméně jsou i tací, kteří od září poznají no-
vé kamarády na střední škole. Se základní školou se 
loučí a na budoucí povolání se budou dále připravovat:  

Veronika Lněničková – Střední škola cestovního ruchu 
a grafického designu Pardubice, obor Grafický design 

František Zach – Střední škola průmyslová Hradec 
Králové, obor Strojírenství 

Emanuel Hanyk – Integrovaná střední škola technická 
Vysoké Mýto, obor Opravář zemědělských strojů 

Kristýna Švedová – Střední pedagogická škola Lito-
myšl, obor Předškolní pedagogika 

Všem přejeme krásné prožití letních prázdnin a v nové 
studentské etapě života jen to nejlepší. 

Adéla Bartošová 

DEVÁŤÁCI DEN MATEK 

Tato společenská akce, která má své místo v kulturním 
kalendáři naší obce se tentokrát uskutečnila v sobotu 

23. 5. 2018, a to formou zájezdu na Kunětickou horu, 
kde se večer odehrával děj muzikálu Kráska a zvíře, 

zasazený do venkovní scenérie hradu. 

Dle ohlasu účastníků se akce vydařila, k čemuž přispěla 
i krásná, teplá noc. 

Současně bych chtěl vyzvat všechny matky, pokud mají 
nějaký tip na místo, kde bychom mohli příště oslavit 
jejich svátek, aby se o něho podělili s kulturní komisí 
nebo starostou obce.  

František Bartoš 

PETR KADLEC a jeho ETIKA MEZI SVĚTY 

Jako každý rok jsme se zúčastnili naučného a přitom 
zábavného programu na naší škole s názvem Etika mezi 
světy. Celým cyklem nás provedl veselý a vtipný Petr 
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DĚTSKÝ DEN VE SKOTNICI 

Již tradiční akce Mikroregionu Lito-
myšlsko - Desinka se tentokrát konala 
v pátek 1. 6. 2018 v obci Morašice. 

Pořadatelé pro letošní rok připravily 

několik změn. Děti nesoutěžily 
v kategoriích mladších a starších žá-
ků, ale jednotlivá stanoviště absolvo-
valy společně, bez rozdílu věku. 

Soutěže byly věnovány 100. výročí 
vzniku Československé republiky a její 
historii.  

Za reprezentaci naší obce děkuji Eliš-
ce Pechancové, Honzovi Kusému, 
Honzovi Mlejnkovi, Terezce Faitové, 
Lukáši Kárskému, Fandovi Boštíkovi, 
Terezce Faltysové, Filipovi Flídrovi, 
Nikole Šmejdové a Emmě Doležalové. 

Hostitelem dalšího ročníku bude dle 
předem stanoveného harmonogramu 
obec Vidlatá Seč. 

František Bartoš 

DĚTSKÝ DEN MIKROREGIONU 

Kadlec, nebo jak si on sám říká “Vousáč v saku“. 

Na světě je v celku hodně mladých lidí s různými pro-
blémy a Petr Kadlec se snaží pomoci nejen formou 

přednášek na školách. Poučil nás o šikaně a kiberšikaně 

a nebo například o tom, na čem by se měl zakládat 
vztah plný lásky. Nabízí i osobní rozhovor mezi čtyřma 
očima anebo alespoň konverzace na e-mailu a Faceboo-
ku. Za odběr určitě stojí i jeho Youtube kanál “Etika 
mezi světy“, na kterém dál rozvíjí témata svých progra-
mů ze škol. Po každé přednášce nám nabídne vizitku s 
kontakty, abychom se na něj s otázkou nebo problé-

mem mohli kdykoli obrátit. 

Při svých přednáškách často používá výrazy, kterým 
rozumí jenom teenageři. Asi i proto je pro nás pan Ka-
dlec tak moderní, srozumitelný a zábavný. Navíc si on 

sám prý dost prožil, a tak nám jeho doporučení zní uvě-
řitelně a my máme pocit, že nám i našim problémům 

velmi dobře rozumí. Moc mě proto mrzí, že program 
“Jak se nenechat podvést“ byl naším posledním společ-
ným setkáním na ZŠ. 

Za deváťáky musím prostě napsat, že nikdy nezapome-
neme :) .  

Veronika Lněničková, 9. A 
ZŠ Dolní Újezd  

V sobotu 2. června 2018 se v dopoledních hodinách 

vydal autobus s dětmi a jejich rodiči do 180 km vzdá-
lené obce Skotnice, která se pro letošní rok stala hos-
titelem již tradiční akce, kterou je společný dětský den 

obcí Hlavenec, Poříčí u Litomyšle a Skotnice. 

Tak jako vždy jsme byli štědře přivítáni, což platilo o 
celém pobytu. Po dobrém obědě nás navštívil nadšený 
sběratel hlavolamů, který motal hlavy nejenom dě-
tem, ale i dospělým. Program potom po dešti pokračo-
val na hřišti, kde jsme shlédli vystoupení místního ky-
nologického spolku. Své umění nám předvedli modelá-

ři s letadly a autíčky. Pro děti bylo připraveno velké 
množství soutěžních disciplín a v podvečer nás navští-

vil starý známý klaun Hopsalín. Po setmění byla pro 
ty, co se nebojí, připravena stezka odvahy. V neděli 
bylo připraveno společné sázení stromu, které se 
však, vzhledem ke špatnému počasí, nemohlo usku-

tečnit. 

I tak celé setkání již tradičně provázela přátelská at-
mosféra a tak se můžeme těšit na příští ročník, který 
by se měl uskutečnit v naší obci. 

František Bartoš 

KANALIZACE 

Všichni víte, že od září loňského roku probíhala v některých částech obce výstavba II. etapy kanalizace, která se 
dotkla Zrnětína a části Poříčí. Původně chtělo zastupitelstvo realizovat kanalizaci i v Mladočově, ale všichni asi 
víme, proč tomu tak nakonec není a kdo je jednoznačným viníkem. 

V Poříčí a Zrnětíně jsou veškeré práce dokončeny, momentálně připravujeme kolaudaci celé stavby a následně 

bude probíhat připojování jednotlivých domácností na kanalizační stoku. Realizace této akce přinesla někomu 
větší, někomu menší, komplikace. Mnohdy došlo k relativně velkému záboru pozemků fyzických osob. 

Přijměte prosím touto cestou moji omluvu za veškerá omezení, která s sebou výstavba kanalizace přinášela. Na 
druhou stranu si dovolím podotknout, že se jedná o investici, která nám nyní umožní likvidaci splaškových vod 
v souladu se zákonem a dle aktuálního vývoje legislativy v této oblasti lze předpokládat, že podmínky pro vy-

pouštění odpadních vod budou přísnější a patrně se v brzké budoucnosti nevyhneme povinnosti dokladovat, kam 
splašky z jednotlivých domácností vytékají a jak jsou likvidovány. 

Zastupitelstvo obce dlouhodobě vysvětluje, že napojení objektu na obecní kanalizaci je nejlevnější a nejjedno-
dušší způsob likvidace odpadních vod. Bohužel ne u všech občanů bylo pochopeno. 
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V posledním zpravodaji roku 2016 jsem se Vás – spoluobčanů ob-
ce – ptal na možné využití prostoru sklepa. Do této chvíli nikdo 
s žádným podnětem či návrhem nepřišel. 

V současné době je vnější část již opravena. Zbývá dokončit vý-

sadbu zeleně v okolí sklepa a osadit vstupní dveře. Pro budoucí 
využití vnitřních prostor se nabízí již zmíněné muzeum našemu 
významnému rodákovi a ideovému vůdci selských bouří na Lito-
myšlsku r. 1680 Matěji Abrahamovi. Současně by uvnitř mohla být 

expozice o rozdílném geologickém podloží v našem katastru, pří-
padně výchozí místo nové naučné stezky. Naše obec se totiž na-
chází na rozhraní Východočeské tabulace a Českomoravské vrcho-

viny. Rozhraní těchto dvou horopisných jednotek je charakteristic-
ké tzv. stupňovinou a také rozdílnými horninami (žula, opuka, pís-
kovec). Domnívám se, že tuto výjimečnost a zajímavost v naší 
obci je vhodné připomenout a seznamovat s ní nejširší veřejnost a 
zvláště mládež. 

Pro další možné využití se také nabízí instalovat do chladného pro-

storu sklepa např. vinárnu či pivnici, případně obecní šatlavu 
(adepti určitě existují).  

Pavel Boštík 

SKLEP 

Závěrem si ještě dovolím připomenout, že likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem je povinností majitele 
objektu, nikoliv obce. 

František Bartoš 

NOVINKY ZE ŠKOLIČKY 

Krůček po krůčku, den po dni jsme se opět přiblížili konci června, 
konci dalšího školního roku... 

Jsem velmi ráda za stabilní personální obsazení školy, které fun-
guje bez větších  obtíží. Všem tímto děkuji za výborné pracovní 

výsledky. Kolektiv je posílen o školního asistenta, Lenku Šedovou 
z Budislavi, kterou platí na 4 hod denně Městský úřad Litomyšl. 

Jako každý rok v květnu proběhl zápis pro další školní rok. Letos odchází do ZŠ 8 dětí, tolik jich tedy bylo nově 
přijato pro příští školní rok, 1 dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů.  

Ředitelka školy vytvoří před zápisem ,,Kritéria přijímání dětí“, kdy je pořadí dětí bodováno a podle toho jsou děti 
přijaty či nepřijaty. Hlavním kritériem je věk a místo trvalého pobytu dítěte. Musím zdůraznit, že děti z Desné a z 

Poříčí jsou na stejné úrovni – děti z Desné nejsou přednostně přijímány před dětmi z Poříčí. Zásadní je věk, tedy 
datum narození. 

V posledních měsících jsme měli řadu pěkných kulturních zážitků. Zmíním např. : ,,Pohádky kočky Micky“ u nás v 
MŠ, divadlo ve Smetanově domě v Litomyšli ,,Makový mužíček“, besídka ke Dni matek, Sportovní hry mateř-

ských škol v Litomyšli“, školní výlet na Zámek Častolovice, Den dětí, divadlo Honzy Petráše ,,Popletové“ v naší 
MŠ. Vstup na některé z těchto akcí byl dětem placen z evropských projektů pod záštitou MÚ Litomyšl.  Všem tím-
to velice děkujeme! Krásné prožití letních prázdnin, slunečné počasí a chvíle pohody přeje všem čtenářům kolek-

tiv MŠ. 
                                                                  Bc. Anna Veselíková 
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DĚTSKÝ DEN · ZLATÁ KOSA · VEČERNÍ KINO DĚTSKÝ DEN · ZLATÁ KOSA · VEČERNÍ KINO 

V sobotu 9. června se na prostranství u kulturního domu v Poříčí uskutečnilo hned několik akcí pořádaných obcí 

Poříčí u Litomyšle ve spolupráci s místními spolky a dobrovolníky. 

Odpoledne jsme tradičně započali soutěžemi a disciplínami pro naše nejmenší, o které se postarali členové spor-
tovního klubu, hasičů a myslivců. Děti procházely devíti stanovišti, na kterých je čekaly úkoly z různých oblastí. 

Za plnění těchto úkolů byly odměněny poříčskými korunami, které zhmotnily ve stánku u děvčat z kulturní komi-
se v drobné dárečky a dobroty. Ačkoliv zpočátku to nevypadalo na velkou účast, podle snědených párků v rohlíku 
nakonec soutěžemi prošlo necelých 70 dětí.  

Pro dospělou část publika byla jistě lákavější soutěž v sečení trávy kosou „O zlatou kosu“, která se letos uskuteč-
nila již po osmé. V letošním roce jsme opravdu neměli nouzi o zájemce. Naprosto samostatně se nám do soutěže 
nahlásilo 5 žen a 14 mužů, kteří přišli poměřit svoje síly v pěti kritériích. Letošní rok byl navíc obohacen návště-
vou pana Václava Dostála z Budislave, který nám i ve svých úctyhodných 95 letech předvedl své umění a vyme-

zený prostor k sekání dosekal až do konce. Za jeho odvahu mu patří opravdu veliké uznání a my si jeho návštěvy 

opravdu moc vážíme a děkujeme za ní.  

Rovněž bych ráda vyzdvihla odvahu a výkon přesně o 86 let mladšího sekáče, kterým byl Fanda Boštík ze Zrnětí-
na. Je vskutku chvályhodné, že již v tomto školním věku má zájem posekat trávu bez hluku a benzínu a nebojí se 
vystoupit před porotu a publikum. Fando, díky i Tobě! 

Porota ve složení Zdeněk Drobný, Josef Mlejnek, Josef Klusoň, Jiří Rosypal, a v čele s předsedkyní Jarčou Pechan-
covou, hodnotila sekáče v tom, jak byli oblečeni, jakou měli techniku sekání, dále hodnotila broušení kosy a kva-

litu strniště a ve finále byla sekáčům změřena šířka jejich pokosu. Porota to neměla vůbec jednoduché, výkony 
byly hodně vyrovnané a výsledky těsné. Děkuji členům poroty, že se zhostili této funkce.   

O sekáče se v průběhu jejich působení vzorně staraly místní ženy v selském stylu, které je náležitě občerstvily. 
Dámy, poděkování patří i vám. 

Po předvedených výkonech následovalo vyhodnocení zapisovatelkami za kontroly předsedkyně poroty. Níže při-

náším přehledné výsledky. 

ŽENY 

1. Lidmila Prokopová 191 b. 

2. Alena Zimová 190 b. 

3. Alena Drobná 174 b. 

4. Anna Bartošová 164 b. 

5. Marie Stráníková 158 b. 

MUŽI 

1. Václav Bartoš 246 b. 

2. Rudolf Kyncl 241 b. 

3. Vojtěch Faltys 239 b. 

4. Alois Kulhavý 238 b. 

5. Václav Lněnička 230 b. 

6. Milan Kladiva 220 b. 

7. Jan Fulík 216 b. 

8. Petr Zach 198 b. 

9. Ladislav Jandík 198 b. 

10. Jiří Voral 197 b. 

11. Jarda Zima 192 b. 

12. Václav Dostál 183 b. 

13. Josef Patrný 182 b. 

14. Fanda Boštík 174 b. 
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SPORTOVNÍ KLUB 

Pozvání 

Přijměte touto cestou pozvání na nadcházející fotbalový turnaj, kte-
rý nese název Svatováclavský fotbálek amatérů, jehož se v letoš-
ním roce bude konat již jubilejní 10. ročník.  

Turnaj se uskuteční v sobotu 29. září 2018 na víceúčelovém hřišti v 
Poříčí.  

Pro více informací o turnaji kontaktujte Adélu Bartošovou (tel. 736 
789 298). 

Adéla Bartošová 

Turnaj ve stolním tenise 

Dne 24. března 2018 jsme uspořádali druhé 
kolo čtvrtého ročníku turnaje ve stolním 
tenise.  Vzhledem k velkému množství 

omluvenek, zapříčiněných chřipkovou epi-
demií, jsme byli nuceni zrušit dlouhodobou 
část turnaje a zahrát si systémem každý s 
každým rovnou finálovou skupinu. 

Nakonec se zúčastnilo 12 hráčů, mezi nimiž 
nechyběli 2 nováčci z řad mladé generace 
(Eliška Pechancová a Eman Hanyk ml.),což 

je velice dobře. Doufáme, že na své neú-
spěchy brzo zapomenou a budou účast brát 
jako dobrou zkušenost pro účast v příštích 
kolech soutěže, kterou samozřejmě opět 
přichystáme na dlouhé podzimní večery. 

Nejlépe si v turaji vedl Honza Bartoš se zis-

kem 20 bodů. Ani Honza však nedokázal 
vyhrát všechny mače, když nestačil na Ja-
kuba Kladivu. Druhé místo obsadil jeho bra-
tr Jirka se ziskem, rovněž, dvaceti bodů, 
když o jediné body přišel právě s Honzou. 
Na bedně se také umístil Martin Chadima, 

který získal bodů 18. 

Závěrem děkujeme všem zúčastněným a 
těšíme se na další ročníky. 

Jirka Pechanec 

Velice si vážím toho, že se tato soutěž může stále konat a že si našla místo v tradičních akcích naší obce. Je to 
zásluhou zejména sekáčů, kteří se nám do soutěže stále hlásí a neméně i všech, kteří umožní, aby se tato akce 
mohla konat, podílejí se na organizaci a všem dobrovolníků, kteří nám pomáhají. 

Všem sekáčům tedy patří poděkování za jejich odvahu a odhodlání. Jsem velice ráda, že se mezi námi najdou 

tací, kterým není cizí sranda s kapkou soutěživosti, že se najdou lidé v pokročilejším věku, ale zároveň mladí ho-
ši. Těší mě, že si můžeme toto řemeslo v naší obci, v této podobě a za hojné podpory publika, takto připomínat.  

Po sekáčské soutěži, která se nám protáhla téměř do večerních hodin, byl celý den zakončen večerním letním 
kinem s českou komedií Bajkeři. Jsem ráda, že navzdory vrtkavému počasí během dne, návštěvníci vydrželi a 
dostatečně využili možnosti občerstvovacího stánku. Děkuji členům sportovního klubu, kteří pomohli s obsluhou 
v našem stánku a postarali se o disciplíny pro děti. 

Ještě jednou všem, co přiložili ruku k dílu, DÍKY! 

Adéla Bartošová 
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JARO V TJ HORNÍ ÚJEZD 

V průběhu června padá opona za mistrovskými fotbalovými soutěžemi a nastává období hodnocení a bilancování, 

ale také příprava na nový ročník, protože letní pauza je vždy velmi krátká.  

Družstvo mužů sice pod novým trenérem Pavlem Schejbalem uhrálo více bodů než na podzim, ale to zdaleka ne-
stačilo na posun z posledního místa tabulky. Po třech sezónách tak sestupujeme z I. B třídy. Nejedná se o žád-

nou tragédii, tato soutěž pro nás byla vždy nadstandard, horší to však je se stavem hráčského kádru. Místní dva-
cetiletí jsou unaveni z práce, bolí je nejrůznější části těla, venčí psa a mají spoustu dalších úsměvných důvodů, 
proč na fotbal nemůžou, takže na jaře jsme se snažili lepit díry zkušenými borci z Poličska v čele s matadorem 
Frantou Švecem.  

Po několika letech jsme obnovili žákovské mužstvo, a to ve spolupráci s Morašicemi. Před sezónou jsme ohledně 
výsledků neměli moc velká očekávání, proto je výsledný bodový zisk přes 20 bodů příjemným překvapením. 
V této kategorii je naopak hráčů velké množství, pravidelně se na zápasy scházelo 17 – 18 fotbalistů. Do žákov-

ské kategorie navíc v létě přibude silný ročník 2007, a proto jsme se rozhodli, že do nové sezóny přihlásíme 

mladší a starší žáky zvlášť. 

Nejlepší výsledky zaznamenaly týmy přípravek. Starší přípravka vstoupila do jarní části impozantně, když úvodní 
pětici turnajů vyhrála. Poté přišel mírný herní propad a v druhé části přibyla dvě druhá a dvě třetí místa. Největší 
výsledkový progres zaznamenala mladší přípravka. Z osmi turnajů tři vyhrála a na zbývajících skončila na dru-
hém místě. Škoda, že nám forma nevydržela i na Pohár OFS Svitavy v Čisté, kde jsme skončili na 7. místě. Také 

v kategoriích přípravek máme slušný počet dětí. Do sezóny 2018/2019 přihlašujeme stejně jako letos mladší a 
starší přípravku v souklubí s Morašicemi. 

Za uplynulou sezónu patří poděkování všem členům výboru TJ, trenérům a hráčům, sponzorům, partnerským 
obcím a všem, kteří naši činnost podporují.  

Mgr. Zdeněk Beneš 

sekretář TJ Horní Újezd  

INFORMACE V MÉDIÍCH NĚKDY NEODPOVÍDAJÍ SKUTEČNOSTI 

Některé informace a pohled na současné zemědělství není podle mého názoru objektivní (mírně řečeno). 

Jak jistě víte, Zemědělské družstvo Dolní Újezd patří mezi velké zemědělské podniky. 

Hospodaříme téměř na 9.000 ha zemědělské půdy, chováme necelých 6.000 ks skotu, z toho 2.200 dojnic a za-
městnáváme 320 pracovníků. 

Myslím, že není správné uměle rozdělovat zemědělce na malé a velké s tím, že ti malí to dělají správně, a ti velcí 
by se měli trochu stydět. Rozdělovat je třeba ne na malé a velké, ale na dobré a špatné. Dobrý může být malý i 
velký a opačně. 

Některá média a zemědělští odborníci z Václaváku nám často vytýkají, že se špatně staráme o půdu, že není na-

še, ale pronajatá. U nás obhospodařujeme zhruba polovinu pozemků vlastních a našich členů a polovinu od vlast-
níků cizích. Odpovědně prohlašuji, že se staráme pečlivě o obě poloviny. Výsledky rostlinné výroby to potvrzují. 
V převážně bramborářské oblasti v nadmořské výšce 350 – 550 m máme 5-ti letý průměr u obilovin 7 t/ha, loni 

rekordních 7,4 t/ha a u pšenice přes 8 t/ha. Podobně nadprůměrné výnosy máme i ostatních pěstovaných plodin. 

Podstata je jinde. Rozhodující je způsob hospodaření. V České republice považuji za předpoklad správného hos-
podaření na půdě existenci rostlinné a živočišné výroby, především skotu, nebo chcete-li přežvýkavců. 

Při našem rozsáhlém chovu skotu praktikujeme 6-ti až 8-mi honný osevní postup, z toho 2 roky jetel a 2 x inten-
zivní hnojení statkovými hnojivy. Z 1.000 ha trvalých travních porostů prakticky všechno využijeme.  

Tímto způsobem hospodaření zajišťujeme permanentní zvyšování úrodnosti půdy, udržujeme optimální půdní 

strukturu, snižujeme erozi, zvyšujeme retenční schopnost půdy a odolnost proti nepříznivým vlivům, jako je na-
příklad sucho. 

Chov skotu umožňuje úplně jiné hospodaření, než když skot není. Je možné vyslovit názor, že větší význam, než 
samotná produkce chovu skotu má právě jeho vliv na zajišťování úrodnosti půd. Mléko, sýry, jogurty dovezeme, 
ale hospodářská činnost v krajině bez skotu za 10 let promění celé oblasti v málo úrodnou step. Bez živočišné 
výroby nejde o zemědělské hospodaření, ale o podnikání na půdě. Je jedno, jestli je podnik velký, malý nebo 
prostřední. Pěstování jen tržních plodin snižuje úrodnost půdy. A to nemluvím například o zaměstnanosti ve ven-

kovském prostoru, kterou chov skotu, zvláště dojnic výrazně zvyšuje. Dalším důležitým faktorem je míra zatížení 
životního prostření a potravinového řetězce. Bez statkových hnojiv je třeba  používat až o 50% více průmyslo-
vých hnojiv. Plnohodnotné a pestré osevní postupy snižují významně používání chemických prostředků. 

Zejména v 90. letech a v I. dekádě po roce 2000 došlo v dotačních kritériích k výrazné preferenci jen rostlinné 
výroby, živočišná výroba byla doslova trestána. V posledních letech se situace postupně mění. Předpoklad zastro-
pování ale opět podstatně zvýhodňuje rostlinnou výrobu a znevýhodňuje živočišnou. Podniky, které může případ-
né zastropování postihnout, zabezpečují až 90 % produkce živočišné výroby. 

Kde není skot, nepěstují se krmné plodiny a místo nich se pěstuje řepka, a to až na 30 %, u nás máme řepky 10 
%. 

Vyspělé země mají zatížení skotu několikanásobně vyšší, pečlivě si ho hlídají, udržují nebo zvyšují, ale hlavně 
vytvářejí předpoklady pro jeho zabezpečení. Dalším omylem je, že velké podniky berou velké dotace a proto je 
zastropování nutné. To je opět příklad neférového přístupu k větším podnikům, to nejsou objektivní informace. 
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Blahopřejeme 

60 let  Anna Boštíková  Zrnětín 41 

  Zdeněk Janata  Poříčí 111 

  Marie Rosypalová Zrnětín 13 

65 let  Lubomír Bartoš  Zrnětín 27 

  Alena Drobná  Poříčí 1 

75 let  Anežka Lněničková Poříčí 44 

77 let  Josef Boštík  Mladočov 4 

78 let  Marie Bulvová  Poříčí 13 

80 let  Marie Kleinerová Poříčí 30 

81 let  František Bartoš Zrnětín 14 

  Růžena Boštíková Poříčí 15 

82 let  Vladimír Mach  Poříčí 66 

  Jaroslav Kleiner  Poříčí 30 

83 let  Alois Bartoš  Zrnětín 15 

  Václav Lněnička Poříčí 44 

89 let  Jan Kladiva  Poříčí 79 

 

Narození:  

Eliška Černá Mladočov 41 

Poříčský zpravodaj - periodický tisk územně samosprávného celku. Vydává Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570 
01 Litomyšl, IČO:00579611, tel. 461 638 231, e-mail: starosta@obecporici.cz. Vychází 4x ročně, v nákladu 200 ks. Datum vy-
dání tohoto čísla: 27. 6. 2018. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Rada zpravodaje: František 
Bartoš, Pavel Boštík, Petr Faltys, Marie Rosypalová, Adéla Bartošová. Bezplatné.  

KRONIKA 

Normální je, že 10 x větší podnik, by měl mít přibližně 10 x více dotací, není tomu tak. Srovnáme-li poměr obje-
mu dotací k tržbám, objem dotací k obhospodařovaným hektarům, k počtu zaměstnanců, a nebo objem dotací 
k výši daňových povinností, vždycky vyjdou velké podniky výrazně znevýhodněné. V našem družstvu daně a od-

vody jsou přibližně ve stejné výši jako dotace. Objem dotací v poměru k celkovým tržbám představuje 10,5 %. 

Za rozsáhlou živočišnou výrobu a tedy za vyšší počet zaměstnanců jsme postiženi tím, že na některé dotace ne-
máme nárok vůbec a u jiných jsme výrazně znevýhodňovány. Kdybychom neměli ŽV, stačila by nám 1/3 pracov-
níků a jenom na odvodech ušetříme 20 mil. Kč a objem přijatých dotací se nám výrazně zvýší. 

Svým příspěvkem jsem chtěl hlavně ukázat na podle mě důležitý aspekt hospodaření, a to je sepjetí RV a ŽV, 
řešící celou řadu problémů. Ty se potom snažíme administrativně usměrňovat opatřeními, často působícímu proti 
zdravému selskému rozumu. Vím, že neříkám nic objevného, ale už naši předkové tyto zásady přísně dodržovali. 

Odpovídající rozsah živočišné výroby výrazně pomáhá rostlinné výrobě a rozumnému hospodaření na půdě. 

                                                                    Ing. Václav Klejch 
                                                               předseda představenstva 

SETKÁNÍ OBCÍ POŘÍČÍ 

V předposlední červnový víkend vyjela banda 30 Poříčáků 
do nám nejvzdálenějšího Poříčí, kterým je Královské Poříčí 
v okrese Sokolov. Jednalo se již o 21. setkání obcí s tímto 
názvem, kam jsme vyrazili již v pátek chvíli po poledni. Po 

příjezdu nás čekalo drobné přivítání a ubytování, ve večer-
ních hodinách jsme měli možnost porozhlédnout se po 
místním areálu a Statku Bernard.  

Hlavním programem sobotního dne byl tradičně fotbalový 
turnaj, ve kterém se náš manšaft utkal s dalšími 5 týmy. 

Celkem 6 týmů tedy bylo rozlosováno do dvou skupin. 
V základní skupině se nám nepodařilo porazit ani TJ Baník 

Královské Poříčí A ani FK Poříčí u Trutnova a v boji o 5. 
místo jsme rovněž prohráli. Ráda bych vyzdvihla výkon na-
šeho gólmana Emana Hanyka, který se v 15ti letech ne-
zdráhal postavil do brány v mužské soutěži. Poděkování 
však patří jednoznačně všem fotbalistům i nefotbalistům, 
kteří se turnaje zúčastnili, aby reprezentovali obec Poříčí u 

Litomyšle. Naši obec ve fotbale reprezentovali: Eman Ha-
nyk, Fanda Bartoš ml., Honza Pechanec, Lukáš Vojtíšek, 
Honza Kmošek, Láďa Kmošek, Radek Dvořák, Kuba Kladi-
va, Vojta Lněnička, Honza Skála, Milan Chadima, Štěpán 
Lněnička, Pavel Drobný a Petr Mlejnek.  

Současně s turnajem fotbalovým probíhal i turnaj ve stol-
ním tenise, kterého se zúčastnil náš Jirka Bartoš. I jemu 

patří poděkování za pěkné 7. místo ze 7 :) a že jako jediný 
z naší obce se turnaje zúčastnil a naší obec reprezentoval. 

V pozdějším odpoledni byla  možnost zúčastnit se turnaje v 
bowlingu, čehož jsme využili. Ačkoliv jsme doufali, že bude-

- me moci hrát jako tým, nakonec byla hra stano-
vena jako soutěž jednotlivců. Kvalitní dráha, super 
atmosféra a příjemné prostředí přispěly i 
k pěkným výkonům. 

Ve večerních hodinách proběhlo na statku Bernard 
vyhlášení výsledků soutěží, nicméně a bohužel 
nebylo zdaleka vzpomenuto na všechny, kteří se 
zúčastnili jakékoliv soutěže, což některé z nás jistě 
mrzelo.  

My jsme si však nenechali zkazit večer a v areálu 
statku jsme si užili zbytek večera každý po svém 

ať už tancováním s živou kapelou či posezením 
v restauraci. 

V nedělních ranních hodinách jsme se vydali zpět 
k domovu. Příští hostitelskou obcí dalšího setkání v 
r. 2020 by mělo být Poříčí u Trutnova.  

Adéla Bartošová 


