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ZPRAVODAJ

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Jelikož prezident České republiky vyhlásil komunální volby na 23. a 24. 9. 2022 je zřejmé, že další číslo Poříčského
zpravodaje vyjde právě po těchto volbách. Dovolte mi proto, abych uplynulé čtyři roky zhodnotil z pozice starosty
již v tomto červnovém čísle.
Z mého pohledu se jednalo o velice složité volební období, které bylo v jeho průběhu ovlivněno covidem a v jeho
závěru se nás stále dotýká válka na Ukrajině. Pandemie covidu zasáhla každého z nás bez rozdílu věku. Nastavená
omezení nepamatovali ani ti dříve narození, a to ani v období II. světové války. V naší obci, tak jako ve všech dalších, se prakticky zastavil kulturní, společenský i sportovní život.
Čeho se pandemie nedotkla takřka vůbec, byl plánovaný rozvoj obce. Vystavěla se úplně nová hasičská zbrojnice,
ve které dnes parkuje nové hasičské auto. V letošním roce se povedlo získat významnou dotaci na zakoupení nového vybavení pro hasiče. Na jiném místě zpravodaje se dočtete o prvních úspěších našich mladých hasičů.
V lokalitě za informačním centrem byly postaveny poslední nové rodinné domky a tak obec definitivně opravila
komunikace v této oblasti a postaven byl také nový chodník. Nyní se zpracovává projektová dokumentace na výstavbu chodníku od nové hasičárny směrem na ‚,Alej‘‘. Obec dokončila II. etapu výstavby kanalizace a v loňském
roce došlo k opravě místní komunikace III. třídy v Zrnětíně, která byla výstavbou kanalizace dotčena nejvíce.
V závěru roku 2019 si obec pronajímá obchod ‚,U Machů‘‘ a stává se jeho provozovatelem. Zde musím upřímně
poděkovat všem prodavačkám v čele s pí. Ivetou Čechovou, že nás nenechají hladovět a že v naší obci je funkční
obchod s potravinami. Obec má nyní vydané stavební povolení na výstavbu nového obchodu, který by se měl stát
přístavbou hasičské zbrojnice.
Obec také vykoupila pozemky pod Zrnětínem a připravila zde osm stavebních parcel, přičemž na šesti z nich již
momentálně probíhá výstavba. Toto jsou dobré zprávy pro budoucí demografický vývoj naší obce.
Jsem velice rád, že momentálně probíhá kompletní rekonstrukce chodníku podél komunikace II. třídy. Naše obec
tímto dostane novou tvář a my všichni komfortnější a snad i bezpečnější chůzi, včetně snažší údržby. Úsek od
vjezdu k zemědělskému družstvu směrem k autobusové zastávce pod Mladočovem by se měl rekonstruovat
v příštím roce. Toto určitě není výčet všech stavebních akcí v uplynulém volebním období a vlastně to ani nebylo
hlavním úmyslem mého psaní. Chtěl jsem zmínit, že obec má dlouhodobé vize a plány, které se snaží postupně
naplňovat. Zvážení, jak se jí to daří, ponechám na každém z vás. Každopádně ne vše se podařilo a vždy je co
zlepšovat.
Také oceňuji, že v naší obci nadále přetrvávají dobré mezilidské a sousedské vztahy, nutno však přiznat, že čas od
času se někde nějaký problém objeví, ale v kontextu celé společnosti si myslím, že jsme na tom velmi dobře, což
dosvědčuje obrovská vlna solidarity a pomoci při tornádu na jižní Moravě a již zmiňované války na Ukrajině.
Po celé volební období pokračovala, alespoň z mého pohledu, dlouhodobě výborná spolupráce se všemi místními
spolky, to znamená s SDH, mysliveckým spolkem, sportovním klubem a zapomenout nemohu na ty nejmenší, to
znamená na Mamaklub. Myslím, že by tato vzájemně výhodná spolupráce měla pokračovat i v letech nadcházejících, protože podmínky a prostor máme v naší obci již vytvořeny. Chtěl bych také poděkovat farnosti Mladočov
v čele s P. Jiřím Štorkem za vzájemné porozumění a pochopení s vědomím významu farního úřadu v Mladočově
pro život naší obce.
Co mě však udělalo v uplynulém volebním období největší nebo jednu z největších radostí? Určitě je to skutečnost,
že jsme v minulých čtyřech letech uvítali do života 31 nových občánků. V tomto vidím obrovský potenciál pro
správu a rozvoj naší svobodné obce, která si již od r. 1990 může zcela demokraticky volit své zastupitele. Važme
si této možnosti a především ji využijme a pojďme zvolit nové zastupitelé naší obce, kteří se budou starat o její
rozvoj v dalších čtyřech letech. Obec čeká několik výzev, možná na první pohled nereálných a nemožných. Pokud
si však nově zvolené zastupitelstvo přestane dávat právě takovéto výzvy, těžko se obec může posouvat dále.
Vážení spoluobčané, moc vám děkuji za vše, co děláte pro svou obec, ve které společně žijeme, pracujeme a někdy se i bavíme, nesmírně si toho vážím. Myslím si, že jsme jeden velký tým na ‚,lodi jménem Poříčí‘‘, která pluje
snad tím správným směrem.
S úctou František Bartoš – starosta obce
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
2. 3. 2022

18. 5. 2022

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 Smlouvu o dílo č. 2022 mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a

 Závěrečný účet obce za r. 2021 včetně Zprávy o vý-

firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o. Poříčí. Předmětem smlouvy je realizace akce „Rekonstrukce
chodníků v obci Poříčí u Litomyšle“.

sledku přezkoumání hospodaření obce Poříčí u Litomyšle za r. 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.

 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.

 Účetní závěrku obce za r. 2021.

IV – 12 – 2021458/VB/1, Poříčí u Litomyšle parcela
440/1 – kNN.

 Smlouvu

o
nájmu
plynárenského
č. 1000016999/4000244228

 Pronájem pozemků p.č. 2092/1, 95, 97, 98, 96/1 a

zařízení

 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy

96/2 k.ú. Poříčí u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví
p. Hany Pechancové, bytem Poříčí u Litomyšle 59 a
obec Poříčí u Litomyšle se stává jejich nájemcem.

venkova č. OŽPZ/22/22645 za účelem podpory provozu obchodu s potravinami obce Poříčí u Litomyšle.

 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy

 Finanční pomoc ve výši 15 000,- Kč na pomoc válkou

venkova č. OŽPZ/22/22395za účelem opravy parkovacích ploch v obci Poříčí u Litomyšle – Mladočov.

postižené Ukrajině.

 Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na

30. 3. 2022

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na
r. 2022 č. OKŘ/22/21849.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 Rozpočet obce na r. 2022 jako schodkový. Příjmy ve
výši 14 311 100 Kč, výdaje ve výši 14 313 000 Kč a
financování ve výši 1 900 Kč. V rámci rozpočtu je
závazný pouze objem výdajů v rámci odvětvového
třídění rozpočtové skladby.

 Rozpočtovou změnu č. 1/2022.
 Finanční dar Základní škole Dolní Újezd ve výši
15 000 Kč.

 Počet volených zastupitelů pro volby do Zastupitel-

 Rozpočtový výhled na r. 2023 – 2024.

stva obce Poříčí u Litomyšle pro volební období 2022
– 2026 ve výši 9 zastupitelů.

Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle přeje všem občanům příjemné prožití
letních dnů, krásnou dovolenou a dětem prázdniny plné pohody a sluníčka.

KAM V LÉTĚ?
Léto probíhá ve znamení relaxace, aktivního odpočinku a plnění snů, na něž mnohdy celoročně střádáme.
Přes rok často promýšlíme plány na výlety a úderem prvních silnějších slunečních paprsků záměry proměňujeme
v realitu. Rádi míříme za objevováním cizích světů, které ale paradoxně mnohdy nacházíme i ve svém neprobádaném okolí. Teď konečně nastává čas, kdy jsou pracovní povinnosti za námi a dovolená nám umožní beze spěchu probádat a znovu a lépe objevit krajinu, jíž jsme
obklopeni a dosud ji možná známe jen nepatrně.

Kam tedy v létě na výlet? Pokud se nemůžete rozhodnout, pomohou vám internetové stránky obce. Hovoříme-li o poříčském informačním portálu, pak se před
námi objeví doslova studnice pestré výletnické nabídky
s komentářem a lákavým fotografickým materiálem.
„Webovky“ se tak stávají spolehlivým průvodcem nejen
člověku místnímu, ale i turistovi z blízkého, či vzdálenějšího okolí. Dozvíte se o historii obce, aktivitách, nabízených službách, kronika se po jednom kliknutí stane
oživenou historií a vy máte na jednom místě různorodou
škálu výletnických typů, které spojuje lákavá touha po
dobrodružství, záruka poznání a azyl přírodních skvostů
a jedinečné relaxace, k níž vás dovedou procházky určené všem věkovým kategoriím. Můžete se zde „toulat“
sami nebo ve společnosti své rodiny či přátel. Zkrátka,
jak je vám libo.
Pokud už se rozhodnete jakkoli. Věříme, že putování okolím naší obce vás odvede od všedních starostí, dá
vám potřebný nadhled, aby se dnešní v podstatě „několikaletá“ nelehká doba pro vás stala snesitelnější a vy si
dokázali užít čirou radost ze života, třeba i podle hesla „nějak bylo, nějak bude“. Prožijte poklidné léto, radujte se
z maličkostí, odpočiňte si a naberte potřebnou energii pro sebe a své blízké.
Jaroslav Švihel
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DEVÁŤÁCI
Konec školního roku znamená pro většinu dětí, ale asi i rodičů, dlouho očekávané letní prázdniny. Pro žáky navštěvující devátou třídu to však jsou poslední prázdniny ukončující jednu etapu jejich života. Od 1. září jim začne další, složitější a zodpovědnější, zakončená středoškolským nebo posléze vysokoškolským vzděláním. Z naší obce končí základní školní docházku: Klára Doležalová (Střední zdravotnická škola Svitavy), Tereza Faltysová (Vojenská střední
škola Moravská Třebová), Nela Šmejdová (Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto), Kristýna Synáková
(Gymnázium Litomyšl), Nikol Přikrylová (Gymnázium Vysoké Mýto), Daniel Hanyk (Trading centre Litomyšl), Michal
Daněček (Střední škola technická a dopravní Česká Třebová), Jan Šveda (Střední škola stavební Vysoké Mýto), Michal Šveda (Střední škola zahradnická a technická Litomyšl) a Václav Řejha (Střední škola technická a dopravní Česká Třebová). Všem dětem přejeme co nejkrásnější prožití prázdnin a šťastné vykročení do dalšího období svého
vzdělávání.
František Bartoš, starosta obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 10. dubna 2022 jsme v našem kulturním domě slavnostně přivítali nové občánky obce. Za přítomnosti jejich
rodinných příslušníků pan místostarosta Radim Bárta přivítal tyto občánky: MIA VOBEJDOVÁ(nepřítomna), PECHANCOVÁ ELENA, SÝKOROVÁ GABRIELA, KREJČOVÁ ELIŠKA, ZACHOVÁ ALEXANDRA, KOVÁŘOVÁ TEREZA, KRATĚNOVÁ
JOHANA, KREJČOVÁ ANNA, BOŠTÍK ADAM A BLAŽKOVÁ EMA.
Všem novým občánkům obce přeji zdraví a ať je jejich život naplněn štěstím, radostí a úspěchy. Rodičům přeji, ať
uslyší z jejich úst, že jsou nejlepší maminka, tatínek. Děkuji vystupujícím dětem Natálce Kovářové, Kačence Daněčkové, Fildovi a Šimovi Flídrovým, že našli odvahu a vystoupili a obohatili kulturní program na vítání občánků.
Za kulturní komisi Kateřina Kusá
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DEN MATEK
Druhá květnová neděle je tradičně spojena s oslavou
matek a mateřství. Pokud zabrouzdáme do daleké historie, zjistíme, že v Československu se Den matek začal
slavit už před 99 lety a jeho velkou propagátorkou byla
Alice Masaryková, dcera T. G. Masaryka. Pokud zabrouzdáme do bližší historie, zjistíme, že v poříčském
kulturním domě se v neděli 8. května 2022 slavilo také,
a to ve velkém. Sešly se zde maminky, babičky i prababičky, pro které byl na počest jejich svátku připraven
rozmanitý program, bohaté pohoštění i kytička pro radost. Paní Veronika Sodomková z rehabilitačního oddělení v Litomyšli nám připomněla důležitost správného
držení těla i správné chůze jako prevenci nepříjemných
zdravotních komplikací. Cimbálová kapela Cyril, tvořena
mladými sympatickými hudebníky z Valašska, mnohé
z nás přilákala na taneční parket. Naše chuťové buňky
zase potěšily výborné domácí koláčky a lahodné sýry. O
vynikající náladě svědčil nejen všudypřítomný smích,
ale také 27 litrů vypitého vína a zábava až do večerních
hodin. Věřím, že všechny maminky si svůj svátek zaslouženě užily a jménem všech si dovolím poděkovat obci a
kulturní komisi za příjemně strávené odpoledne.
Monika Flídrová

STUDENTSKÝ WORKSHOP STUDENTŮ ARCHITEKTURY VUT BRNO - 2. DÍL
V pátek 10. 6. 2022 v podvečerních hodinách proběhla prezentace prací studentek z VUT Brno. Jak jsme již psali
v minulém čísle zpravodaje, v obci jsme vytipovali dvě lokality veřejného prostoru, na které byly zpracovány dvě
studie, které nám udají pravděpodobně směr, jak se tyto místa upraví. Prezentace se zúčastnilo zastupitelstvo
obce, kulturní komise a také zástupci místních spolků.
Oba návrhy na úpravy těchto veřejných prostor byly na vysoké úrovni. Bylo vidět, že bylo velmi důležité, aby
studentky naší obec navštívily vícekrát, aby pochytily vazby, návaznosti a také myšlenku, proč tyto místa chceme někam posunout a co bychom tam chtěli. V návrzích se odrážel důraz na zeleň, životní prostředí, nové materiály, pospolitost, originalitu, atd. Vzniklo mnoho ideí, myšlenek, návrhů, jak by se mohly lokality rozvíjet – což
byl přesně ten důvod, proč jsme chtěli, aby zpracoval návrh někdo nezatížený místními podmínkami a problémy.
Myslím, že studentky opravdu odvedly dobrou, inspirativní a kvalitní práci a my budeme mít z čeho čerpat
v budoucích letech. Ať už to bude jakékoliv zastupitelstvo, dostane významný základ k tomu, aby se naše obec
opět posunula výše a potvrdila dobrou práci s veřejným prostorem.
Tyto práce byly vystaveny i během dětského dne v sobotu 11. 6. 2022, věřím, že jste někteří měli tu šanci se na
studie podívat a udělat si obrázek sami. Důležité je podotknout, že je to opravdu pouze zatím idea, která se musí
upravit na místní podmínky, finanční možnosti a to je běh na dlouhou trať, nicméně je důležité se na tu trať vydat a tímto to začalo.
Petr Faltys
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DĚTSKÝ DEN ANEB KULTURNÍ ODOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
V sobotu 11. 6. 2022 se uskutečnila tradiční, každoroční akce a to oslava
svátku dne dětí, tentokráte trochu jinak. Už od půl dvanácté prodávali členové mysliveckého spolku výbornou mysliveckou kuchyni v salónku kulturního
domu a následně se starali o občerstvení v celém areálu až do pozdních nočních hodin.
Ve 14.00 byl zahájen vlastní dětský den, kdy členové sportovního klubu,
sboru dobrovolných hasičů a mysliveckého spolku připravili pro děti 10 zajímavých, atraktivních stanovišť, na kterých si děti „vydělaly“ pravé poříčské
bezinflační koruny, které následně utrácely v obchůdku obsluhovaném členkami kulturní komise. V 15.00 se dětem zpřístupnila nafukovací atrakce
Alcatraz a byla hojně navštěvovaná až do večerních hodin. Současně v tu
dobu se v areálu objevil koník Monty zapřažen do kočáru a pod vedením p. Pavla Nádvorníka neúnavně vozil děti
i dospělé po obci, co jim oběma síly stačily. Na sále kulturního domu byly k vidění ročníkové práce studentek fakulty
architektury VÚT Brno, které řešily budoucí návrh využití lokality u Podhájku a lokality bývalé „zastávky“ pro mlýn
č.p. 33 v Poříčí. Kdo se chtěl projít po obci, mohl navštívit novou hasičskou zbrojnici, která byla díky covidu zpřístupněna široké veřejnosti až tento víkend a i zde bylo připraveno malé pohoštění.
Při návratu do areálu u kulturního domu se zájemci mohli zastavit v obecním Sklípku u potoka, který v této sezóně
otevíral poprvé a bude v provozu každý pátek a sobotu od 18.00 do 21.00 a v neděli od 16.00 do 19.00. Jelikož
bylo ideální počasí a chutné jídlo i pití, tak čas příjemně plynul a se setměním bylo spuštěno promítání pohádky Tajemství staré bambitky 2, která se snad líbila jak dětem, tak i dospělým. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci
této akce a přispěli tak k příjemné atmosféře, která provázela celé sobotní odpoledne, ale i část noci.

František Bartoš, starosta obce

HASIČSKÉ SOUTĚŽE
Dne 14. 5. 2022 jsme se zúčastnili okrskové soutěže, kterou pořádalo SDH Budislav. Z
důvodu naších příprav se soutěž konala na hřišti v Desné.
Této soutěže se zúčastnilo 7
družstev mužů a 2 družstva
žen. Z žen se na prvním místě
umístilo družstvo z Desné a
druhé místo obsadily ženy z
Dolního Újezdu. V kategorii
mužů byla první dvě místa
shodná, tedy první místo Desná, druhé místo Dolní Újezd.
Krásné třetí místo jsme obsadili
my ve složení: Faltys Vojtěch, Hanyk Emanuel, Kusá Adéla, Lněničková Veronika, Lněnička Štěpán, Hůla David, Kovář Roman, Daněček Michal.
Po úspěchu na Desné jsme dne 11. 6. 2022 vyrazili na Dolnoújezdský pohár. I
přes počáteční komplikace se složením družstva jsme mohli reprezentovat naši
obec a hasiče ve složení: Faltys Vojtěch, Hanyk Emanuel, Kusá Adéla, Lněnička Štěpán, Hůla David, Kusý Jan
a Daněček Michal. Tento pohár se koná na počest velkého požáru v místní části Pazucha. Soutěž je výjimečná
tím, že požární útok je veden do prudkého kopce se sklonem 30°. Stejně tak štafeta je výjimečná, protože se
skládá ze 4 netradičních disciplín. Nošení nosítek se zátěží a prolezením rourou o průměru 1m, přenášení prázdného pivního sudu, spojením hadic s proudnicí a vypitím piva v nejrychlejším čase po uběhnutí 80 metrů a přebroděním řeky. Zde jsme ze 7 družstev opět obsadili nádherné 3. místo.
Fotky a videa najdete na Facebooku ve skupině: SDH Poříčí u Litomyšle (mladí hasiči).
Tyto dvě soutěže, které pro nás dopadly velice dobře a z kterých jsme si přivezli poháry, nás motivují i nadále
trénovat a pokusit se zlepšit při účasti na dalších podobných akcích. Pokud by měl někdo zájem přidat se mezi
nás a reprezentovat hasiče a naši obec, stačí kontaktovat kohokoliv z hasičů.
Adéla Kusá a Michal Daněček
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
O velikonoční neděli se poprvé po dlouhé pandemické odmlce mohl dne 17. dubna 2022 od 10 hodin opět uskutečnit turnaj ve stolním tenise pod názvem Pinec - Vejce Cup, kterého se zúčastnilo 15 hráčů a pořádán byl místním sportovním klubem. Nejmladším účastníkem se letos stal Kuba Bartoš z Lubné, naopak nejstarším hráčem
byl Květoslav Kykal také z Lubné.
Hra probíhala ve dvou skupinách, ze kterých vzešli čtyři nejlepší hráči. Ti se potom ve finálovém kole utkali o medailové
pozice. Zlatou příčku vybojoval Svatoš Petr z Budislavi, stříbrnou příčku obsadil Večeře Petr z Lubné a bronzovou Doseděl Stanislav z Lubné. Za zmínku stojí bramborová medaile,
kterou představovala osobně upletená pomlázka “od dědy
Káji” (pana Karla Remeše z Parbubic), který se pro nemoc
turnaje bohužel nemohl zúčastnit a cenu tak předal Milanu
Chadimovi z Budislavi předseda klubu Jiří Bartoš.
Po finálovém kolem se hráči dohodli, že se společně utkají ve
čtyřhře, která se stala pro všechny účastníky velice zábavnou, ale kvůli závažnému zranění jednoho z hráčů ji bohužel nedokončili.
Za zmínku také stojí, že zlatý účastník utkání Petr Svatoš, je zároveň úspěšným světovým paraolympionikem. Je
vlastníkem bronzové medaile v Tokiu 2020.
Zraněným hráčům přejeme brzké uzdravení a těšíme se na další turnaje a sportovní akce.
Lucie Lněničková

DĚTSKÝ DEN V MIKROREGIONU
Tak jako další jiné kulturní akce i dětský den Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka má za sebou dvouletou pauzu
a tak jsme všichni byli rádi, že se v pátek 20. 5. 2022 můžeme sejít na této tradiční akci. Pořadatelem se pro
letošní rok stala obec Makov a nutno podotknout, že se svého úkolu zhostili na jedničku. Nejenom, že objednali
krásné počasí, ale současně připravili velké množství zajímavých soutěžních disciplín, v případě přetahování nafouknuté pneumatiky po místním rybníku, na které seděl jeden soutěžící, šlo i o jistou dávku adrenalinu.
Tradičně se soutěžilo v kategorii mladších žáků, kde nás reprezentovali: Crowe Phelix, Rosypalová Judita, Hlušičková Tereza, Crowe Polly
Anna a Bartošová Barbora a kategorii starších žáků, kde v tričkách naší
obce nastoupili: Doležalová Emma, Kusý Ondřej, Brettinger Matěj, Doležalová Klára a Faltysová Tereza. Konečné umístění asi není nakonec
podle našich představ, protože mladší obsadili 9. místo a starší brali
místo 11. Toto však není úplně podstatné, důležitější je, že se akce
mohla konat bez jakýchkoli omezení a všichni mohli strávit krásné dopoledne, v příjemném prostředí mimo školní lavice. Každopádně všem
děkuji za reprezentaci obce a těším se na další ročníky této tradiční
soutěže základních škol a obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.
František Bartoš, starosta obce

VÝZVA
Již delší dobu je u hasičské zbrojnice v Poříčí umístěn kontejner na
textil. Na jeho čelní straně je velký, čitelný nápis, že textil se má
vkládat čistý, suchý a zabalený v igelitovém pytli. Přiložená fotografie je důkazem, že ne každý tento banální pokyn pochopil. Chtěl
bych majiteli tohoto vhozeného materiálu sdělit, že textil
z kontejneru je dále využíván pro potřeby našich spoluobčanů, kteří se z různých důvodů ocitli v těžké životní situaci a ptám se tohoto člověka, jak by mu bylo, kdyby se v takovéto složité situaci ocitl
on a jako pomoc mu bylo nabídnuto to, co vhodil do kontejneru???
PROSÍM Vás tímto o vkládání textilu v takovém stavu jak je uvedeno na kontejneru.
Děkuji za pochopení.

František Bartoš, starosta obce

JARO V TJ HORNÍ ÚJEZD
Hřiště na Horním Újezdě bylo letošní jaro využíváno téméř každé odpoledne. Své týmy zhodnotí jednotliví trenéři, trenérky nebo vedoucí mužstev, já se pokusím krátce shrnout dění kolem TJ obecně a nastíním další akce,
které plánujeme. V letošním roce začal svoji působnost nový výbor a věřím, že si vede dobře i přesto, že to není
vždy jednoduché. Jistě potěší, že se nám podařilo organizačně zvládnout všechna sportovní utkání a turnaje bez
větších potíží. Na hřišti je vidět pohyb i mimo námi organizované tréninky a to je asi to nejlepší, co se může dít.
Hřiště s umělým povrchem je také hojně navštěvováno, a to nejen fotbalisty, ale i tenisty.
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Podařilo se nám uspořádat i několik kulturních akcí – např. taneční zábavu s kapelou Markant a odpoledne nejen
pro starší spoluobčany s hudbou Naživo.
Na první akci si našlo cestu poměrně dost návštěvníků, druhá kapela by si zasloužila o trochu větší návštěvu. Velice dobře funguje hospoda v kabinách, o kterou se na jedničku starají manželé Chaunovi a jejich pomocníci. Fotbalové výsledky máme dobré zejména v mládežnických kategoriích, výsledky mužů by mohly být jistě lepší, ale potenciál tam určitě je.

V následujících týdnech nás čeká několik úkolů a akcí. Rádi bychom srovnali roh hřiště u řeky, kde za posledních
15 let a několik povodní došlo k určitému poklesu terénu. Zároveň připravujeme přihlášky na další soutěžní ročník a snažíme se přihlásit co možná nejvíce mužstev. I letos budeme organizovat Dětský sportovní den, který se
uskuteční 10. 7. 2022 od 14:00. Tímto zveme všechny děti, jejich rodiče a prarodiče na tuto, již tradiční, akci.
Dále připravujeme zápas nebo miniturnaj našich mužů, staré gardy a snad i dorostu – tato akce se uskuteční
v neděli 17. 7. 2022 od 15:00. V loňském roce to byla
úspěšná akce a věříme, že se bude líbit i letos a přiláká
více diváků než vloni. A všechna mužstva samozřejmě
čeká letní příprava, která by měla být základem pro kvalitní podzimní výsledky. Věřím, že Vás některá ze zmíněných akcí přivede na hornoújezdské hřiště.
Poděkování za uplynulou sezonu patří všem hráčům za
předváděné výkony, trenérům za čas a úsilí, které věnují
mladším i starším hráčům, členům výboru za to, že TJ
funguje, manželkám a přítelkyním za to, že nám to
všechno tolerují, obcím a sponzorům za to, že nás všemožně podporují a v neposlední řadě děkuji každému
z vás, kteří se o činnost TJ zajímáte, navštěvujete zápasy či turnaje a podporujete nás.
Pro aktuální informace sledujte www.tjhorníujezd.cz.
S přáním pěkného léta Jan Beneš
Fotbalová školička
V letošním roce velice dobře funguje fotbalová školička – kategorie, kde sportují děti ve věku od 4 let. Dvakrát
týdně se holky a kluci učí radosti z pohybu. Pomocí různých cvičení a zábavných her se širokou škálou pomůcek
poznávají co všechno jejich těla umí a zvládnou. Tato kategorie potřebuje citlivý přístup trenérů a hlavně rodičů.
I proto jsme rádi, že se o tuto kategorii starají Pavla Kyselová a Danča Holingerová.
Jan Beneš
Fotbalová předpřípravka
V právě ukončené sezoně jsme poměrně slušně rozjeli nový mládežnický tým, ve kterém jsou kluci a děvčata rok
narození 2016, 2015 a někteří 2014. Tréninky této kategorie probíhali samostatně za účasti 6-10 dětí. V průběhu
jara jsme si zahráli i na čtyřech turnajích, kde děti hrají na hřišti 20 x 15 metrů na malé branky. Hraje se ve formátu 3+0, to znamená 3 hráči bez brankaře. Hlavní snahou tréninků je naučit děti, aby neběhaly všechny pohromadě tam, kde je míč. Když se někdy povede i nějaká přihrávka, je to velký úspěch. V turnajích jsme si zahráli
hlavně s dětmi z Litomyšle, Sebranic, Čisté, Bystrého, Němčic a Morašic. Trenéři této kategorie – Honza Vodehnal, Pavel Havlík a Zdeněk Beneš st. děkují všem dětem a hlavně jejich rodičům – bez jejich spolupráce by
tato činnost nebyla možná. Rádi přivítáme nové děti.
Zdeněk Beneš st.
Mladší přípravka
Po rozpačité zimní přípravě, kterou jsme kvůli absenci vhodných prostor pro trénování v naší domovině strávili v
tělocvičnách v Proseči a Lubné, jsme se vrátili zpět na naše hřiště ve druhé polovině března. Trénovali jsme jako
obvykle dvakrát týdně za solidní účasti. V polovině května nás na tréninku navštívil Grassroots trenér OFS Svitavy Jirka Mokrejš.
V průběhu jarní části jsme odehráli sedm mistrovských turnajů okresní soutěže, vždy za účasti čtyř týmů. Ve
společném souklubí s Morašicemi, kdy většinu týmu tvořily naše děti, jsme pětkrát obsadili druhé místo, jednou
jsme skončili třetí, nejméně se nám bohužel vydařil domácí turnaj. Na závěrečném turnaji v Čisté, kterého se
účastnily všechny týmy, jsme obsadili 8. místo. Mnohem důležitější než výsledky ale je nasazení, bojovnost a
chuť do fotbalu, kterou naši kluci a naše holky na turnajích předváděli.
I když je fotbal týmový sport, rád bych vyzdvihl několik jednotlivců. Mužstvo svými výkony táhl Jára Chaun. Drtivou většinu zápasů statečně odchytaly Tereza Hlušičková a Anička Vopařilová. Sportovní všestranností vyniká
Julča Vodehnalová. Svými ofenzivními výkony jsou příslibem do další sezóny Tereza Veselíková a Miri Vomočilová. Jedním z nejpoctivějších fotbalistů je Štěpán Kovář. Pochválit ale chci a musím všechny kluky a holky, kteří
nám za uplynulý rok prošli pod rukama. Trenérsky tým zajišťují bratři Zdenda a Honza Benešovi.
Díky skvělé práci naší fotbalové školičky budeme od nové sezóny startovat v okresní soutěži po sedmi letech znovu samostatně bez Morašic. Snad po odchodu kluků narozených v r. 2013 a holek narozených v r. 2012 do starší
přípravky zahájíme o prázdninách přípravu na další fotbalový ročník s chutí. Podmínky pro to máme výborné.
Mgr. Zdeněk Beneš
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Starší přípravka
V jarní části sezony 2021/2022 jsme sklízeli plody tvrdé práce a tréninkové přípravy, která přes zimu, již tradičně, probíhala v Lubné na Skalce a nově také v Proseči. Na šesti turnajích, které jsme odehráli v základní části,
jsme skončili 2x druzí a 4x první, přičemž nás nejednou se soupeři rozsuzoval počet vstřelených branek. Na finálním turnaji, který se konal v Morašicích, jsme se střetli s šesti týmy a to: Sebranice, Bystré, Březová nad Svitavou, Čistá, Němčice a Jevíčko, kde jsme pět zápasů vyhráli a v posledním jsme ‘‘pouze“ remizovali s naším rivalem ze Sebranic.
Přestože jsme ani jednou neprohráli, z turnaje jsme odcházeli s druhým místem, o kterém opět rozhodl počet
vstřelených branek, kde Sebranice nastříleli o několik branek více. Tento turnaj byl zároveň pro část také poslední – do mladších žáku odcházejí – z Horního Újezdu: Sára Vomočilová, Šimon a František Flídrovi. Z Morašic posílí žáky: Martina Famfulíková, Vojtěch Huryta, Matěj a Michal Kovářovi. Závěrem bych chtěl poděkovat Morašicím
za dobrou spolupráci a také naší mladší přípravce, odkud chodí již několik let skvěle připravení malí fotbalisté i
fotbalistky.
Jan Kmošek
Mladší žáci
Mladší žáci, hrající v souklubí s Morašicemi, trénují dohromady se staršími žáky pod vedením trenéra Jiřího Kučery. Kluci a holky hrají v počtu 7+1 na šířku hřiště. V základní jarní části jsme odehráli celkem 6 zápasů s konečným krásným 2. místem v tabulce.
V následující finální části jsme se utkali s celky ze Sebranic, Městečka Trnávky a Březové. S každým z jmenovaných týmů jsme odehráli 2 zápasy. Nakonec jsme nestačili pouze na tým ze Sebranic a skončili jsme celkově druzí. Klukům patří velké díky za odehrané zápasy a předváděnou hru.
Iva Kvapilová
Starší žáci
Jarní část sezóny jsme zahájili bez tří velkých opor mužstva, z důvodu zdravotních a nebo kvůli „přerušení“ fotbalové kariéry. Přesto si naši hráči vedli velmi dobře, čemuž odpovídaly i výsledky: ze třinácti jarních zápasů
jsme 11x vyhráli a pouze 2x jsme odešli poraženi.
Velké poděkování patří některým mladším žákům, bez kterých bychom mužstvo často nedali dohromady. Účast
na trénincích byla oproti podzimu nižší, přesto věřím, že v nové sezóně se vše zlepší. Jsem rád, že si cestu zpátky k fotbalu našli tři hráči, kteří před časem od tohoto sportu odešli a jsou nám i nadále velkou posilou. Zhruba
polovina hráčů končí v této věkové kategorii a přestupuje do dorostu, který po delší době opět přihlásíme do
okresního přeboru.
Celá sezóna /jarní i podzimní část/ byla z mého pohledu velmi vydařená. Třetí místo ze čtrnácti týmů rozhodně
není ostudou a je velkým příslibem pro budoucnost fotbalu v Horním Újezdu. Abych nechválil jen hráče, je třeba
vyzdvihnout i práci lidí kolem, kteří se starají o perfektní chod klubu, bez kterých bychom nebyli tam, kde jsme…
Krásné léto všem a v nové sezóně naviděnou.
Jirka Kučera
Muži
V průběhu jara tým mužů posílil nový hráč z Ukrajiny Danylo Riazanov. Soupiska tak čítala 21 hráčů. Tým stejně
stále provázela malá účast hráčů jak na trénincích, tak i na venkovních zápasech.
V jarní sezóně se zatím odehrálo 11 zápasů, z toho se pouze třikrát vyhrálo a jednou remizovalo. Herně muži
nepředvedli nijak oslnivý výkon. Ze hřišť soupeře si přivezli většinou řádný gólový příděl. Tým se potýkal s mnoha problémy, malou střelbou na bránu, laxním přístupem a zraněními některých hráčů. Do konce sezony zbývá
odehrát poslední zápas. Je již jisté, že v tabulce nám zůstane dvanácté místo, které prozatím zajišťuje udržení v
okresním přeboru. Pokud se přístup hráčů ke hře nezmění, mohl by v příští sezóně hrozit sestup do třetí třídy.
Což si nikdo z hráčů určitě nepřeje.
Roman Chadima

KRONIKA
Blahopřejeme:
60 let Koubíčková Helena
70 let Němcová Marie
Zachová Marie
75 let Aubrechtová Stanislava
76 let Hájková Blažena
Boštíková Eva
Bulvová Olga
79 let Lněničková Anežka
81 let Boštík Josef
82 let Bulvová Marie

Poříčí 81
Poříčí 105
Mladočov 26
Poříčí 63
Mladočov 32
Poříčí 55
Poříčí 70
Poříčí 44
Mladočov 4
Poříčí 13

84 let
85 let
86 let
87 let

Kleinerová Marie
Bartoš František
Boštíková Růžena
Kleiner Jaroslav
Mach Vladimír
Lněnička Václav
Bartoš Alois

Narození:
Ďurišová Natálie

Poříčí 30
Zrnětín 14
Poříčí 15
Poříčí 30
Poříčí 66
Poříčí 44
Zrnětín 15

Zrnětín 32
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