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POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

Naprosto netypický školní rok se naštěstí chýlí ke konci a všichni už nedočkavě vyhlížejí blížící se prázdniny. Slu-

níčko, teplo, svoboda. Konečně čas na všechno to, co v zápalu boje s každodenními povinnostmi tak nějak nestí-

háme. Anebo stíháme na poslední chvíli, tudíž si neužijeme příjemno tak, jako když máme opravdu čas nespě-

chat. Navíc nás tenhle covidový školní rok patrně unavil mnohem více než školní roky předcházející. Distanční 

výuka sice odhalila slabé i silné stránky všech, kteří se jí účastnili, a tak předala to nejcennější – poznání, ale 

zanechala jednu velkou únavu. Na všech je vidět, jak moc potřebují vypnout a neřešit, nechat věci plynout 

a „dobít baterky“ vším, co bylo zakázá-

no nebo limitováno.  

A tak vyrážíme bez ohledu na proočko-

vanost a testování za nejrůznějšími cíli 

cyklovýletů, neváháme podpořit zahrád-

ky restaurací, které se pozvolna zotavují 

z prázdných prostor. Vyhledáváme na-

bídku kulturních akcí, pokud možno ven-

kovních, kde se nemusíme dusit 

v rouškách. Chceme navázat na naše 

bývalé „normálno“, i když již trvale pou-

pravené nelehkou zkouškou trpělivosti. 

Chceme se volně nadechnout a užívat si 

života, který se zvláště v létě jeví být 

snadnějším, zábavnějším, akčnějším 

a pro mnohé tak atraktivnějším.  

Spojíme-li pak již téměř letní počasí 

s poříčskými kulturními počiny, 

s potěšením zjistíme, že i v dost ztíže-

ných podmínkách se podařilo zrealizovat 

úspěšné akce, které ze vzpomínek míst-

ních jen tak nezmizí. Máme na mysli 

12. červen, kdy se uskutečnil tradiční Dětský den, následoval 10. ročník akce Zlatá kosa a příjemnou atmosféru 

dne dovršila projekce komedie Ženy v běhu. Tímto bychom viděli návrat k „normálu“ za zahájený, to ostatní je 

už na každém z nás. 

Přejeme Vám krásné, dlouhé a velice odpočinkové léto. Mějte čas na své blízké, na sebe, mějte se rádi a užívejte 

si příjemna plnými doušky, protože nikdo jiný to za Vás zkrátka neudělá. :-) 

Jaroslav Švihel 

 

PRÁZDNINY NA OBZORU 

Eliška Švihlová 

 

LETNÍ PROCHÁZKY PO OKOLÍ 

Ráda se procházím. Někdy cíleně a někdy jen tak, kam mě nohy vedou. Ale vždycky si při chůzi pročistím hlavu 

a na něco přijdu. Většinou na řešení, které se nakonec zjeví z čista jasna, když už věc odložím a nechám plynout. 

Jako by potřebovala právě ten klid - „neřešení“. Ale často se při svém bloumání přírodou také dostanu k podně-

tům, které se nápadně objevují častěji a častěji. Jako by mi právě říkaly: „Všimni si mě, začni mě řešit.“ 

Poslední dobou se mi takhle vyjevují papírky od pamlsků všeho druhu, plechovkové obaly od všemožných 

„sajrajtů“, pet lahve sešlapané i „funglovky“, no rozmanitost reklamního trhu ve velkém. Ale proč v lese?!!! Proč 

na polní cestě?!!! V pangetu?!!! A na kdovíjakém místě v přírodě ještě?!!! To je málo billboardů, rozhlasových 

i televizních zelených mužíků, interaktivních reklam a plakátovacích ploch, že se musí obaly zviditelňovat oprav-

du všude? Odpadkových košů a kontejnerů na třídění snad již téměř všeho je přece stále více a více. Proč se teda 

najde vždycky někdo, kdo odpadky odhodí všude tam, kde pro ně není místo?!!!  

Prostě nevím. Asi se půjdu projít a třeba se odpověď vynoří. Jen doufám, že ne s dalším ledabyle odhozeným 

obalem, ale s ukázkovým řešením, kterým lidé příjemně překvapí nejen přírodu, ale i sebe. 

Eliška Švihlová 
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Dne 6. 6. 2021 proběhlo v kulturním domě slavnostní vítání nových občánků obce. Za přítomnosti mnoha rodin-

ných příslušníků jsme slavnostně přivítali Elišku Kysilkovou, Tomáše Chadimu, Olivera Tomáška, Kristýnu Zavo-

ralovou, Tobiáše Kmoška, Miloslava Jana Nováčka (nepřítomen) a Adélu Romerovou. Všem našim novým občán-

kům přejeme hlavně zdraví, ať mají stále úsměv na tváři. Děkuji dětem, kteří se nebály předvést své dovednosti 

a zpestřily tak kulturní program. Filip Flidr - trubka, Šimon Flidr - kytara, Kateřina Daněčková - recitace. 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
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POZVÁNKA 

Kulturní komise obce připravuje novou kulturně – společenskou 

akci s názvem Poříčský jarmark, který by se měl uskutečnit v neděli 

10. 10. 2021 od 14.00 v kulturním domě v Poříčí. Jeho konání však 

bude záviset na Vás, občanech obce. Pokud se nestydíte, máte chuť 

a odvahu, přijďte ukázat svou šikovnost, dovednost a um ve všech 

různých oblastech. Přijďte ukázat nebo prodávat své výrobky 

z různých oblastí. Zájemci se mohou hlásit u p. Kateřiny Kusé, tel. 

604 993 612, kde obdržíte další upřesňující informace. 

František Bartoš 

„Principem všech věcí je voda, z vody je vše a do vody se vrací“ Thalés z Milétu  

Je naší neoddělitelnou součástí, je s námi každý den a v každém okamžiku, to ona dává podobu prostředí, ve 

kterém žijeme, na ní především závisí kvalita našeho života. Těžko bychom hledali činnost nebo oblast života, 

která s ní nějakým způsobem nesouvisí.  Ve víru všedních dní ji však přestáváme vnímat jako něco výjimečného 

a běžně o ní nepřemýšlíme.  Zvykli jsme si na její dostupnost a problematika nedostatku pitné vody se nám zdá-

la vzdálená. 

V důsledku nepříliš šťastných zásahů člověka do životního prostředí však došlo k narušení některých přirozených 

procesů probíhajících v přírodě. Jedním z nich je nám všem dobře známý koloběh vody. Původní scénář, který 

vytvořila příroda pro dešťovou vodu po dopadu na zem, byl nepochybně důmyslný.  Pamatujete ještě? Vsakování 

do podzemních vod, odtok povrchové vody, odpařování a tvoření nových srážek – jednoduché a vyvážené. Člo-

věk však do dobře fungujícího schématu vnesl nové prvky. Zvýšil 

rozsah nepropustných ploch v důsledku rozšiřující se zástavby, ale 

i nevhodného hospodaření na zemědělské i lesní půdě, urychlil odtok 

dešťových vod z lokalit, ale i z krajiny (regulace toků, meliorace), 

přestal dbát o dostatek vodních prvků a trvalé vegetace v krajině. 

V neposlední řadě pak zatížil životní prostředí a tudíž i vodu množ-

stvím znečišťujících látek.   

V minulých letech asi každý z nás zaznamenal, že je něco jinak. Pro-

střednictvím  médií se k nám dostávají kusé informace o snižování 

hladin zdrojů podzemní vody, zákazech odběru vody z toků, či záka-

zech napouštění bazénů z veřejných vodovodů v obdobích sucha, 

informace o nálezech pesticidů v pitné vodě nebo zbytků farmaceutik 

a dalších chemických látek ve vodě odpadní. Pomalu se vytrácí před-

stavy o křišťálově čisté vodě, kterou můžeme neomezeně čerpat 

z dostupných zdrojů, která nám prakticky sama přiteče až domů a po použití se jednoduše vyčistí a bez jakých-

koliv následků vrátí zpět do přírody. Mnoho z vás zcela jistě někdy napadne: „Jak je vlastně zabezpečeno zásobo-

vání naší obce pitnou vodou? Kde získáme informace o naší vodě? Co nám přinesla výstavba kanalizace a čistírny 

odpadních vod?“  

V letošním roce jsme pro vás připravili sérii článků, ve kterých vás chceme seznámit s celým systémem hospoda-

ření s vodou v našich podmínkách, vodním zdrojem počínaje a čistírnou odpadních vod konče. Naším cílem je 

poskytnout vám ucelené a relevantní informace pro snadnější orientaci v problematice vody v širších souvislos-

tech.  Na pochopení a osvojení základních principů zodpovědného přístupu k hospodaření s vodou na všech úrov-

ních závisí to, v jakém prostředí a jakým způsobem budeme žít my i další generace.     

         VHOS, a.s. 

VODA – ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ  
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Cesta pitné vody do našich domácností a firem je poměrně dlouhá a složitá. Kapka vody, která spadne  na zem-

ský povrch ve formě srážek, k nám může dorazit za několik dní, měsíců či let. První činností člověka navázanou 

na cestu kapky vody je nalézt dostatečný a kvalitní zdroj pitné vody, nad zdrojem vybudovat jímací zařízení, vo-

du z tohoto zařízení vyčerpat do akumulace, upravit  a potrubím ji dovést až do kohoutku.  

Vodovod Poličsko zásobuje pitnou vodou kromě Poličky ještě dalších 16 obcí a jejich místních částí. Pro potřeby 

vodovodu je využívána pouze voda podzemní - z vrtů, studní a zářezů. Tento druh přírodní vody vzniká vsaková-

ním srážkové vody propustnými vrstvami zemské kůry. Chemické složení podzemních vod je proto velmi různo-

rodé, a to s ohledem na chemickou skladbu vrstev, s nimiž voda na své cestě v podzemí přijde do styku. 

V podstatě celý vodovod Poličsko se nachází v oblasti Vysokomýtské synklinály, která vytváří širokou artéskou 

strukturu s několika nad sebou uloženými zvodněmi a představuje jeden z nejvýznamnějších hydrogeologických 

celků české křídové pánve a rozprostírá v širokém pásu od Poličky ve směru na Litomyšl a Vysoké Mýto. 

Otázka zásobování pitnou vodou není pouze realitou současnosti, ale nedostatek vody již v minulosti způsoboval 

migraci obyvatel či přesun celých měst do příhod-

nějších lokalit. V prvopočátku byly jako zdroj vody 

využívány vodoteče či studánky a studny.  Vyšší 

poptávka po vodě z veřejného vodovodu vedla k 

vyhledávání zdrojů mimo vlastní město či obce. 

Postupně tak bylo možné rozšiřovat vodovodní síť i 

do okolních obcí, a tím dát vzniknout skupinovému 

vodovodu v současnosti nazývanému Skupinový 

vodovod Poličsko. Dnes skupinový vodovod záso-

buje pitnou vodou Poličku, Střítež, Lezník, Modřec, 

Pomezí, Kamenec, Lubnou, Sebranice, Široký Důl, 

Korouhev, Sádek, Květnou, Oldřiš, Dolní Újezd, 

Jiříkov, Václavky, Budislav, Poříčí, Mladočov, Zrně-

tín, Horní Újezd, Desnou a Vidlatou Seč. Skupinový 

vodovod, jehož je VHOS, a. s.  provozovatelem, 

využívá 5 pramenišť, která obsahují 4 jímací vrty, 

5 pramenních zářezů a studny. Do vlastní Poličky 

lze přivést vodu ze tří z nich. Slovy čísel z cca 47 l/

s, které jsou ze zdrojů odebírány pro potřeby sku-

pinového vodovodu, spotřebuje město Polička 

téměř 60 % tohoto množství. 

Nejvýznamnější prameniště, které v současnosti zásobuje prakticky celý skupinový vodovod včetně Poličky, je 

prameniště Čistá s artéským vrtem Cl-1. Tento vrt o hloubce 192 m má povolený odběr 100 l/s a nachází se 

u obce Čistá v údolí Jalového potoka. Dalším významným prameništěm je prameniště Sebranice. Zde jsou 

v současné době pro zásobování Poličky a přilehlých obcí využívány vrty V-1 a V-5a hluboké 216 a 206 m. Jejich 

vydatnost je 10 a 23 l/s.  Přímo v Poličce se nachází v lokalitě Mánesova vrt V-6 hluboký 106 m o vydatnosti 12 

l/s. Z tohoto vrtu se voda čerpá do vodovodní sítě města Poličky a dále do Pomezí a Květné. Pro obec Lubná 

a částečně i obec Sebranice slouží jako zdroj pitné vody soustava 5 zářezů ve směru na Svatou Kateřinu. Jejich 

vydatnost je až 4 l/s. Posledním prameništěm využívaným skupinovým vodovodem Poličsko je lokalita V Borkách 

v Budislavi. Toto prameniště, které tvoří 4 studny, 

zásobuje obec Budislav a mimo sezónu je schopno 

dodávat přebytky vody do Poříčí.   

Odběr podzemní vody pro pitné účely je státem 

zpoplatněn. Zpoplatnění odběru podzemní vody 

stanovil již v r. 2001 zákon č. 254/2001 Sb. o vo-

dách (Vodní zákon). Od zavedení tohoto poplatku 

pro podzemní vody je jeho výše 2,- Kč za odebra-

ný kubík (m3). Zpoplatněny jsou zdroje, jejichž 

odběr přesáhne 500 m3  za měsíc nebo 6000 m3 

za rok. 

Dlouhodobé sucho, které nás v uplynulých letech 

až do nedávna trápilo, neznamenalo 

u nejvyužívanějších zdrojů zásobujících skupinový 

vodovod Poličsko významnější pokles vydatnosti. 

To nelze tvrdit o zdrojích podpovrchových 

(Budislav a Lubná), kde v suchých letech docháze-

lo k podstatnému snížení vydatnosti, a musela být 

přijímána opatření na omezení odběru pitné vody z vodovodní sítě. Díky propojení jednotlivých zdrojů v rámci 

skupinového vodovodu Poličsko je možno krátkodobý pokles vydatnosti v některém ze zdrojů vykrýt. Přesto je 

v zájmu nás všech, aby byla co nejdříve realizována veškerá koncepční opatření zahrnující posilování odolnosti 

vodních zdrojů, zvyšování retenční a akumulační schopnosti krajiny a zodpovědné hospodaření s vodou.  

VHOS, a.s. 

 

VODA — VODNÍ ZDROJE 
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DEN DĚTÍ 

Jednou z mála akcí, kterých se nedotkla různá covidová omezení, byl Den dětí. Konal jak loni, tak i letos a to 

v sobotu 13. 6. 2021 na prostranství u kulturního domu v Poříčí. Do areálu se dostavilo opravdu velké množství 

dětí, pořadatelé ve složení kulturní komise, sportovní 

klub, myslivecký spolek a sbor dobrovolných hasičů byli 

připraveni na svých stanovištích a tak se mohlo začít 

vesele soutěžit.  

Pro tento den byly dány do oběhu hodnotné Poříčské 

koruny, které děti obdržely po splnění úkolů na jednotli-

vých stanovištích a následně je utrácely v bohatě záso-

beném obchůdku. V průběhu odpoledne čekalo na děti 

překvapení v podobě ZORBING fotbalu, při kterém se 

opravdu vydováděly. Opět nechyběl p. Pavel Nádvorník, 

který se svým Montym a v novém kočáře vozil zájemce 

po naší obci a to až do strhání těla svého i Montyho, za 

což opravdu děkuji.  

Stejně tak každému, kdo pomáhal s organizací této již 

tradiční akce a zapomenout nemohu na p. Miroslava 

Žďáru, který již dlouhá léta a vždy ochotně zajišťuje fo-

todokumentaci za všech sportovních, kulturních a společenských akcí konaných v naší obci. Míro, Tobě a všem 

dalším velké DÍKY.  

František Bartoš 

Po roční odmlce, která byla způsobena, jak všichni víte, celosvětovou neutěšenou epidemiologickou situací, jsme 

mohli v naší obci uspořádat jubilejní 10. ročník soutěže o Zlatou kosu. Scénář této akce je vždy stejný a tak se 

v 17:00 v defilé, které vede od kulturního domu k obecnímu úřadu, mohlo představit celkem 18 naparáděných 

sekáčů s nabroušenými kosami jako břit. 

V soutěži se utkalo 5 žen, 11 mužů a 2 chlap-

ci od Boštíkových ze Zrnětína. Po příchodu 

k obecnímu úřadu opět dorazila sekáče přiví-

tat skupinka načančaných dam, které jsou 

nedílnou součástí této akce a také zajišťují 

občerstvení soutěžícím při jejich výkonu.  

Dalším důležitým dílkem je porota, jako vždy 

byla pětičlenná, nezávislá, někteří měli i zku-

šenosti se soutěžením, tudíž o regulérnosti 

soutěže nemohlo být sporu.  Vše bylo připra-

veno a tak soutěž mohla začít.  

První se do kosení pustily ženy a k nim byli 

přiřazení kluci. Výkony byly perfektní, soutě-

žící již po zkušenostech z minulých letvěděli 

přesně, jak působit na porotu a tak nám to 

odsýpalo. Během celého odpoledne nás neu-

stále strašil déšť, ale nakonec se v rámci 

možností soutěž podařila uspořádat bez něja-

kých větších prodlev. Po kategorii žen na-

stoupila mužská skupina sekáčů. Všichni borci podávali neuvěřitelně vyrovnané výkony, takže porota se musela 

pořádně hýbat a posuzovat nejmenší detaily, aby vše bylo vyhodnoceno podle regulí.  

 

ZLATÁ KOSA DESÁTÉ VYDÁNÍ... 
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NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Teplé letní dny nám už oznamují, že se rychle blíží prázdniny. Covidová pandemie zasáhla každý kout naší země a tak 

došlo 1. března opět k uzavření naší školky. Paní učitelky připravovaly pro předškolní děti distanční výuku a pro všechny 

děti 1x týdně Veselou středu (videa s básničkami, písničkami a tanečky). Posílaly také pracovní listy a různé drobné 

úkoly, které mohly děti spolu s rodiči plnit. 

Dne 12. dubna se školky otevřely nejprve pro předškolní děti a 1. května pak mohli nastoupit i ti nejmenší. Po třídách 

naší školky se opět rozezněly dětské hlásky a veselý smích. 

První společnou velkou akcí byla oslava narozenin dětí. Oslavenci 

obdrželi dárečky, kamarádi jim popřáli a zazpívali a pak už si všichni 

pochutnávali na velkém narozeninovém dortu. 26. května podnikli 

předškoláci ze třídy Koťátek výlet do Poříčí na Stezku kolem Štimber-

ka.  

V úterý 1. 6. se v naší školce konal dětský den. Dopoledne se zahra-

da naší školky proměnila na soutěžní plochu, kde na děti čekalo 12 

stanovišť se soutěžemi. Po obědě si děti poslechly hezkou pohádku 

(nemusely tentokrát odpočívat na postýlkách :-) a pak vyrazily na 

putování za pokladem. Barevné pentličky ukazovaly cestu, na níž 

bylo v obálkách připraveno 14 úkolů. Nakonec nás pentličky dovedly 

zpět na školní zahradu, kde byl na pískovišti ukrytý poklad. Pro kaž-

dého byl za odměnu připravený dárek. Pak jsme si společně opekli 

špekáčky, protože nám všem po náročném putování pořádně vyhlád-

lo. Počasí nám přálo, děti byly nadšené a celý den se báječně vydařil. 

Nedávno k nám také zavítalo oblíbené divadlo Jojo se dvěma veselými představeními (Vyprávění z pralesa, Námořnická 

pohádka). Herečky musejí splňovat přísné epidemiologické podmínky, tedy platný negativní test, odstup a respirátor. 

Dne 9. 6. 2021 se jako každoročně uskutečnilo dobrovolné vyšetření zraku dětí. 

Po vzájemné domluvě s rodiči našich budoucích kamarádů, nastupu-

jících od září k nám do školky, je možnost navštívit si prostory MŠ, 

chvilku si pohrát nebo se zapojit do činností a her. Pro horké červno-

vé dny máme připravený školkový bazének, kde se děti mohou pří-

jemně osvěžit. 

Jednou z posledních akcí bude návštěva hasičů z Litomyšle s ukáz-

kou hasičské techniky a slavnostní vyřazení předškoláků, které je 

naplánováno na poslední červnový den. Zde se rozloučíme s dětmi, 

které nastupují od září do 1. třídy ZŠ. 

Přejeme našim prvňáčkům mnoho úspěchů při plnění školních povin-

ností a hodně nových kamarádů. 

Koncem srpna končí v naší školce také slečna učitelka Kristýnka 

Jirečková z Dolního Újezda, která se stěhuje do nového bydliště. 

Děkujeme jí za pečlivou učitelskou práci a přejeme hodně zdraví, 

štěstí a radosti v nové životní etapě. 

   Vám všem přejeme příjemné prožití letních dnů, hodně sluníčka, teplíčka a veselé nálady. 

                                                           text: Dagmar Sedláčková,  Anna Veselíková 

                                                           foto: Simona Peštová, Eva Bartošová 

Během celého odpoledne byly soutěžící obletováni všudy přítomnými 

dámami, podávala se melta, koláčky a další dobroty, takže na sekání 

byla i potřebná síla. Když odsekali všichni sekáči, nastalo vyhodnoce-

ní. Asistentky porotců se při počítání zapotili a po chvilce jsme mohli 

vyhlašovat výsledky soutěže. 

Kategorie mužů:  

1. místo: Václav Bartoš (v tuto chvíli již trojnásobný vítěz) 

2. místo: Jiří Voral 

3. místo: Vojtěch Faltys 

Kategorie žen: 

1. místo: Anna Pechancová 

2. místo: Alena Drobná 

3. místo: Lidmila Prokopová 

Velice a upřímně děkuji všem, kteří se podíleli na chodu soutěže, 

mám na mysli zejména – porotu, asistentky poroty, soutěžící, sku-

pinku vznešených dam, první pomoc paní Němcové, chlapům při měření a prostě každému, kdo přidal ruku k dílu. 

Myslím si, že odpoledne se vydařilo a byl uspokojen každý, kdo se chtěl přijít pobavit a po dlouhé době zažít příjemné 

odpoledne v naší obci Poříčí u Litomyšle. 

Díky moc. 

Petr Faltys 
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ROZPIS POHOTOVOSTÍ A LÉKÁREN 

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé je umístěna 

v budově neurologie (N) Litomyšlské nemocnice. Telefonní 

kontakt je 461 655 397. Ordinační doba je sobota, neděle 

a svátky od 8:00 do 13:00 hod. 

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost je umístě-

na v budově P Litomyšlské nemocnice. Telefonní kontakt 

je 461 655 258. Ordinační doba je sobota, neděle a svátky 

od 8:00 do 13:00 hod. 

Lékárenská pohotovostní služba - v neděli v době provozu 

lékařské pohotovostní služby vydává léky nemocniční lé-

kárna umístěná u vchodu do areálu nemocnice. Sobotní 

prodlouženou službu zajišťují ostatní litomyšlské lékárny 

dle rozpisu. Telefonní kontakty do lékáren: 

 lékárna u Slunce – 461 612 678 

Rozpis LSPP pro dospělé 

3. 7. MUDr. Přichystalová 

10. 7. MUDr. Tišlerová 

11. 7 MUDr. Tišlerová 

18. 7.  MUDr. Jindrová 

24. 7. MUDr. Novotná 

25. 7. MUDr. Novotná 

31. 7. MUDr. Jílek 

7. 8. MUDr. Tišlerová 

8. 8. MUDr. Novotná 

15. 8.  MUDr. Jílek 

21. 8. MUDr. Skalická 

22. 8. MUDr. Jílek 

28. 8.  MUDr. Novotná 

29. 8. MUDr. Novotná 

4. 9. MUDr. Jílek 

5. 9. MUDr. Jindrová 

11. 9. MUDr. Tišlerová 

12. 9. MUDr. Přichystalová 

18. 9. MUDr. Jílek 

19. 9. MUDr. Dejdarová 

25. 9. MUDr. Kašparová 

26. 9. MUDr. Dejdarová 

28. 9. MUDr. Jindrová 

 

Rozpis služeb lékáren 

3. 7 . Na Špitálku 

4. 7. Ústavní lékárna 

5.-6.7. U Slunce 

10. 7. U Nemocnice 

11. 7. Ústavní lékárna  

17. 7.  U Slunce 

18. 7. Ústavní lékárna 

24. 7. U Anděla Strážce 

25. 7.  Ústavní lékárna 

31. 7.  Na Špitálku 

1. 8. Ústavní lékárna 

7. 8. U Nemocnice 

8. 8. Ústavní lékárna  

14. 8. U Slunce 

15. 8. Ústavní lékárna  

21. 8. U Anděla Strážce 

22. 8. Ústavní lékárna 

28. 8. Na Špitálku 

29. 8. Ústavní lékárna  

4. 9. U Nemocnice 

5. 9. Ústavní lékárna 

11. 9. U Slunce 

12. 9. Ústavní lékárna  

18. 9. U Anděla Strážce 

19. 9. Ústavní lékárna  

25. 9. Na Špitálku 

26. 9. Ústavní lékárna  

28. 9. Ústavní lékárna  

Rozpis stomatologie 

3.-4. 7. MUDr. Lenka Nováková, Dolní Sloupnice 188, 
tel. 465 549 236 

5. 7. MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl, Mariánskáv 
1137, tel. 461 614 614  

6. 7. MUDr. Jitka Sejkorová, Polička, Husova 25, tel. 
606 202 501 

10.-11.7. MUDr. Stanislav Ševčík, Polička, 1. máje 607, 
tel. 461 724 423 

17.-18.7. MUDr. Tomáš Cacek, Trstěnice 184, tel. 
461 634 157 

24.-25.7   MDDr. Barbora Vlčková, Litomyšl, J. E. Purkyně 
1150, tel. 461 615 402 

31.7.-1.8. MDDr. Irena Elčknerová, Polička, 1. Máje 606, 
tel. 733 152 435 

7.-8. 8. MUDr. Ivana Burešová, Litomyšl, Smetanovo 
nám. 97, tel. 461 614 569 

14.-15.8.  MUDr. Markéta Adamcová, Polička, Hegerova 
373,  tel. 461 725 987 

21.-22.8.  MUDr. Stanislav Adamec, Polička, Hegerova 
373,  tel. 461 725 987 

28.-29.8. MUDr. Dagmar Švecová, Litomyšl, Šmilovského 
1122, tel. 461 613 663 

4.-5. 9. MDDr. Irena Elčknerová, Polička, 1. Máje 606, 
tel. 733 152 435 

11.-12.9. MUDr. MBA Eva Feltlová, Bystré, nám. Na Pod-
kově 25, tel. 606 182 715 

18.-19.9. MUDr. Lenka Nováková, Dolní Sloupnice 188, 
tel. 465 549 236 

25.-26.9.  MDDr. Miroslav Kašpar, Polička, Růžová 195, 
tel. 775 724 524 

28. 9. MUDr. Leona Kašparová, Polička, Růžová 195, 
tel. 775 724 524 

 lékárna u Anděla Strážce – 461 615 457 

 lékárna Na Špitálku – 461 615 034 

 lékárna U Nemocnice – 461 615 617 

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

Stomatologickou pohotovost zajišťují stomatologové ve 

svých ordinacích dle rozpisu. Ordinační doba je vždy od 

8:00 do 11:00 hod.  

26. 5. 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 

169/7 a 170/7, k.ú. Mladočov pro žadatele František 

Půlkrábek, Poříčí u Litomyšle, Mladočov 8. Zpracová-

ní žádosti o dotaci na úhradu provozních nákladů 

obchodu s potravinami. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce a 

darovací mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Svazkem obcí 

mikroregion Litomyšlsko – Desinka na základě pro-

jektu „Prevence vzniku odpadů v Mikroregionu Lito-

myšlsko – Desinka“.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

mimořádného členského příspěvku Svazku obcí Mi-

kroregion Litomyšlsko – Desinka na pokrytí nákladů 

souvisejících s dofinancováním dotace na realizaci 

akce „Prevence vzniku odpadů v Mikroregionu Lito-

myšlsko – Desinka“.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dary těmto 

žadatelům: 

 Charita Nové Hrady – 5 000,- Kč  

 Charita Dolní Újezd – 10 000,- Kč  

 SDH Desná – 5 000,- Kč   

 MS Poříčí – 7 000,- Kč  

 SK Poříčí – 7 000,- Kč  

 Oblastní charita Polička – 5 000,- Kč  

 TJ Horní Újezd – 20 000,- Kč   

 Městská knihovna ve Svitavách - 2,- Kč/obyvatele  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

dotace z Programu obnovy venkova Pardubického 

kraje č. OŽPZ/21/72096. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

dotace z Programu obnovy venkova Pardubického 

kraje č. OŽPZ/2172322.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 

1/2021.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za nájem hrobo-

vého místa a cenu za služby spojené s nájmem tak-

to: 

 cena za nájem hrobového místa činí 15 Kč/1 m2 a rok 

 cena za služby spojené s nájmem činí 70 Kč/1 m2 a 

rok 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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Blahopřejeme:        

70 let  Anna Mlejnková  Poříčí 104  85 let  Vladimír Mach  Poříčí 66 
75 let  Eva Boštíková  Poříčí 55    Jaroslav Kleiner  Poříčí 30 
  Blažena Hájková Mladočov 32  86 let  Alois Bartoš  Zrnětín 15 

  Olga Bulvová  Poříčí 70    Václav Lněnička Poříčí 44 

78 let  Anežka Lněničková Poříčí 44     
80 let  Josef Boštík  Mladočov 4  Narození: 

81 let  Marie Bulvová  Poříčí 13  Adéla Romerová Mladočov 29 
83 let  Marie Kleinerová  Poříčí 30 
84 let  František Bartoš Zrnětín 14 
  Růžena Boštíková Poříčí 15 

Trvalo to dlouho, ale dočkali jsme se. Po těžko uvěřitelných manévrech vlády jsme se v dubnu mohli vrátit 

k fotbalu. V pátek 9. 4. 2021 nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger na tiskové konferenci optimisticky sdělo-

val, že od pondělí 12. 4. 2021 bude možné vrátit se k tréninku až ve dvacetičlenných skupinách. V sobotu 

10. 4. 2021 přišla překvapivá otočka, sport amatérů v organizované formě a ve skupinách povolen nebyl. 

Tréninkovou činnost jsme mohli obnovit v týdnu od 19. 4. 2021. Ačkoliv se to zdá nesmyslné, dle nařízení Vlády 

České republiky mohlo být na jednom sportovišti maximálně šest dvojic, které musely být nejméně 10 metrů od 

sebe. Proto jsme museli z kapacitních důvodů restart tréninků fotbalové školičky o dva týdny odsunout. K tomu 

nám navíc nepřálo počasí. 

Největší počet dětí máme ve fotbalové školičce. Tréninků se pravidelně účastní přes 15 dětí, které se nevěnují 

pouze fotbalu, ale hravou formou se je snažíme přilákat ke sportu. V přípravkách nám zůstal počet dětí stejný 

jako před dlouhou pau-

zou. Drobné úbytky má-

me v žákovské katego-

rii, tradičně nejproblé-

movější kategorií je do-

rost. Nejnapínavější bu-

de sledovat, jak se 

s dlouhým obdobím bez 

sportu č. 1 popasuje 

kategorie dospělých.   

Fotbalové soutěže se 

kvůli koronavirové epi-

demii druhý rok po sobě 

nedohrály. Výkonný vý-

bor Fotbalové asociace 

České republiky je kvůli 

trvajícím omezením ve 

sportu předčasně ukon-

čil. Kluby stejně jako 

vloni nesestupují ani 

nepostupují. Konečné 

pořadí soutěží zůstane 

podle aktuálních tabulek 

k 4. květnu. 

Až do poloviny března 

jsem si myslel, že se soutěže na jaře podaří restartovat, ale s postupujícím časem a vývojem epidemie bylo čím 

dál tím jasnější, že letošní ročník zůstane opět nedohrán. V dané situaci šlo o logický krok, v rámci rozvolňování 

bylo samozřejmou nutností dát přednost jiným oblastem, především návratu dětí do škol. Zápasy by stejně velice 

pravděpodobně musely probíhat bez diváků, což podle mě nemá na této úrovni žádný smysl. 

Měsíce, ve kterých by měly soutěže vrcholit, letos slouží jako příprava na sezónu 2021/2022. Pevně věříme, že ta 

proběhne konečně normálně, i když to jsem vloni psal také.  

 

Mgr. Zdeněk Beneš 

sekretář TJ  
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01 Litomyšl, IČO:00579611, tel. 461 638 231, e-mail: starosta@obecporici.cz. Vychází 4x ročně, v nákladu 220 ks. Datum vy-

dání tohoto čísla: 26. 3. 2021. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Zpravodajská rada: František 
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