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POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

„Na svatého Václava s bramborama do sklepa“ 

Na tuto pranostiku jsem narazila při brouzdání po internetu a musím říci, že vzhledem k situaci, kdy již asi na-
prostá většina z nás už své brambory ve sklepě má, jsem se nad ní musela pousmát. Všichni víme, že letošní 
extrémní klimatické podmínky uspěchaly zrání a sklizeň všech plodin, tedy aspoň těch, které silný a ostrý letní 

paprsek nesežehl na popel. Psát o tom, jaké bylo horko a sucho, nemá jistě smysl. Všichni jsme si tím prošli a 
víme, jaké to bylo. Nicméně věřím, že zas zanedlouho, až se ozimí, budeme vzpomínat na ty krásné teplé letní 
večery se zapadajícím sluníčkem a sklenicí něčeho na zavlažení.  

Dovolte mi však se nyní vrátit zpět ke zmíněné pranostice, zejména pak ke svatému Václavovi, který je 
s aktuálním obdobím konce září jednoznačně spjatý. 

Jak jistě všichni víme, tak den 28. září patří všem Václavům, Vaškům, Vendům, Vašíkům, protože tento den osla-
vují svůj svátek. Stejně tak si v tento Den české státnosti připomínáme smrt českého knížete Václava, jednoho 

z prvních Přemyslovců, který byl dne 28. září 935 zavražděn ve Staré Boleslavi. Domnívám se, že většina veřej-
nosti se se shoduje na tom, že je významnou postavou české národní hrdosti a patronem české země. Dle histo-
riků byl vzorem křesťanského panovníka a silně přispěl k rozšíření víry v zemi.  Na jeho počest je v České repub-
lice vystavěno mnoho památek a míst, které jsou po něm pojmenovány, např. Svatováclavská kaple na Praž-
ském hradě, Václavské náměstí se sochou svatého Václava na koni, jeho socha je rovněž umístěna na hradě 
Karlštejn nebo je vyobrazen na dvacetikorunové minci. 

Takto postupně jsem se dopracovala ke skutečnosti, kterou bych ráda připomněla, protože si myslím, že nebyla 
dlouho zmíněna. Mnohým z nás jistě nyní přijde na mysl, že sv. Václav je rov-
něž neodmyslitelně spjat s místní částí Zrnětín. Většina ví proč, nicméně pro ty, 

co by náhodou tápali, si nyní dovolím krátkou citaci z knihy Františka Kučery – 
Obraz sedmi století: „V roce 1892 byla na náklady osady Zrnětín vybudována 
uprostřed vsi kaple a 28. září téhož roku zasvěcena sv. Václavu.“ 

Můžeme tedy děkovat svým předkům, že nám tady vybudovali takovou krás-

nou kapličku a nechali ji zasvětit právě sv. Václavovi. Troufám si říci, že sv. 
Václav je od té doby jakýmsi symbolem Zrnětína a my „zrnečáci“ na něj a na 
tak půvabnou kapličku můžeme být právoplatně hrdi.  

Rovněž v knížce Obraz sedmi století je vyobrazen otisk razítka osady Zrnětín 
z r. 1935, opět s Václavem na koni, který rovněž zřejmě souvisí s naší zrnec-
kou kapličkou, o kterou je po zásluze postaráno, jak se sluší a patří.  

Adéla Bartošová 

Podzimní termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl 
stanoven na čtvrtek 18. října 2018. Časový harmonogram:  

16:00 – Poříčí u kulturního domu 

16:30 – Poříčí u kapličky 

16:45 – Poříčský kopec 

17:00 – Mladočov u kostela 

17:15 – Mladočov u louže 

17:30 – Zrnětín za hřištěm 

17:45 – Zrnětín u kapličky 

18:00 – Poříčí na Oborách 

Od každého občana obce bude odpad odebrán osobně zaměstnan-
cem svozové firmy. 

František Bartoš 
starosta 

PŘIPOMENUTÍ 

KANALIZACE 

Jak jste již jistě zaregistrovali, tak veške-
ré práce související s realizací akce 
„Odkanalizování obce Poříčí u Litomyšle a 
místní části Zrnětín“ jsou dokončeny. 

V této souvislosti vyzývám všechny maji-
tele objektů, u kterých byla osazena re-
vizní propojovací šachta, aby do 31. 12. 
2018 připojili svoje nemovitosti na kana-
lizační řad. 

Současně vás žádám, abyste o tomto 
napojení informovali starostu obce. 

František Bartoš 
starosta 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

1. 8. 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Smlouvu o dílo mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou 

Stavební sdružení Boštík s.r.o. Poříčí u Litomyšle na 

realizaci akce „Víceúčelové hřiště v obci Poříčí u Lito-
myšle – místní část Mladočov“. 

 Smlouvu o dílo mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou 

DS DELTA s.r.o. Lubná na realizaci akce „Oprava 
místní komunikace, p.č. 250/3, k.ú. Mladočov – I. 
etapa“. 

 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Změna stavby na 

pozemku p .č. 83, k.ú. Poříčí u Litomyšle – II. etapa“. 

 Rozpočtovou změnu č. 1/2018. 

 Smlouvu o převodu práv a povinností mezi obcí Poříčí 

u Litomyšle a Svazkem obcí Vodovody Poličsko. 

 Zpracování žádosti o dotaci na výstavbu chodníku 

v lokalitě „Na Aleji“v Poříčí u Litomyšle. 

 Zpracování žádosti o dotaci z POV na r. 2019 na tyto 

akce: Oprava místní komunikace p .č. 250/3, k. ú. 
Mladočov – II.etapa, Úprava pozemku p .č. 560/2, 

k.ú. Poříčí u Litomyšle – II. etapa, Úprava pozemku 
st. p. č. 252, k. ú. Poříčí u Litomyšle – II. etapa a 

Úprava pozemku p. č. 157/1, k.ú. Poříčí u Litomyšle. 

 Smlouvu o převzaté vodě k čištění mezi obcí Poříčí u 

Litomyšle a obcí Budislav. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty 
k účasti obce v soutěži Entente Florale Europe 2018. 

HRY BEZ KATASTRU 

Na 53. Hry bez katastru jsme se 
v omlazeném složení Miloš Flídr, Monika 

Flídrová, Magda Doležalová, Láďa Kmošek a 
Fanda Bartoš ml. vydali v sobotu 21. červen-

ce 2018 do nedaleké Bučiny. 

Název her „Slunce, seno, Bučina“ mluvil za 
vše: slunce hřálo nadmíru, pivo teklo prou-
dem, paní učitelka zpívala z okna a pan farář 
se přiřítil na svém kole. Letní jezeďácké at-
mosféře také odpovídala většina disciplín. 

V základní části jsme baletili s knížkou na hla-

vě a se žvýkačkou v puse (pohled na nás 
pěkný, ale čas nic moc), úspěšně jsme si pu-
sou okroužkovali naše tři statné býky (Miloš, 

Láďa, Fanda) a snažili jsme se nadojit co nej-
víc mléka (bezkonkurenčně nejlepší). Také 
jsme skládali název Bučina 2018 (mohlo to 

být rychlejší) a házeli frisbee do koše (úplná 
ostuda :-) ).   

Do finále jsme postoupili z 10. místa a mohli 
jsme si tak vyzkoušet další tři disciplíny. Kro-
tili jsme býka, krmili jsme krávu a poté co nejrychleji uklízeli její kravince. Nakonec jsme se pořádně najedli 
(slaný kynutý koláč s bučinským zelím se nepolykal lehce, ale dali jsme do toho všechno). 

Naše snaha nám v těchto zábavných soutěžích vynesla hezké 11. místo z celkových 21 družstev, což někteří 

z nás oslavovali dlouho do noci, či spíše do rána :-).  

Na 1. místě se umístili Březiny a na 2. místě Vysoké Mýto-Kujebina, kde se podle pořadatelského pravidla usku-
teční příští letní hry. 

Zimní Hry bez katastru se budou konat 9. února 2019 v Budislavi, a protože motto her je „Hrabe vám? Pojďte 
k nám“, můžeme se těšit na další várku bláznivých až šílených disciplín.  

Monika Flídrová 

OPĚT CVIČÍME!  

MIX PRO ŽENY – tak říkáme hodinovým cvičebním lek-

cím, pod vedením skvělé lektorky Lucky Jandíkové, 
které se po prázdninové pauze opět vrací. 

Znovu začínáme v úterý 25. září 2018 v 18:30 hod na 

sále kulturního domu v Poříčí. Cvičení bude pravidelné 
a to vždy každé úterý. 

Pro ty, kteří ještě nevědí, jak cvičení probíhá. Proč 
MIX? No právě proto, že se necvičí stále jedno a to sa-
mé, ale zpravidla se střídá aerobik, který asi každý 
zná, dále bodystyling, který se soustředí zejména na 
formování svalů v celém těle a funkční nebo také kru-

hový trénink, což by se dalo vysvětlit jako intenzivní 

forma cvičení, kdy se během jednoho okruhu střídavě 
procvičuje horní a dolní část těla, s pomocí cvičebních 
pomůcek i bez.  

Před každou cvičební lekcí se nejdříve zahřejeme a roz-
cvičíme. Cílem lekcí je procvičit celé tělo a zároveň 

udržet tepovou frekvenci tak, aby tělo začalo spalovat 
ne jen cukry, ale i tuky.  

Srdečně zveme všechny, kteří mají chuť udělat něco 
pro své zdraví a fyzickou kondici. 

Přihlášení na lekce probíhá v rezervačním systému na 
internetových stránkách www.jandikova.cz, o kterém 
se více dozvíte u Adély Bartošové (tel. 736 789 298, e-

mail: bartosova.adela@seznam.cz) nebo na facebooko-
vé stránce s názvem MIX PRO ŽENY. Cena za jednu 
cvičební lekci je 80 Kč. 

Těšíme se na cvičenou! :-)  

za Sportovní klub Poříčí 
Adéla Bartošová 

http://www.jandikova.cz
mailto:bartosova.adela@seznam.cz
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKY - III. KOLO 

V rámci třetího a současně posledního kola soutěže v oblasti přírodovědy, životního prostředí a ekologie přináší-
me další otázky. 

Otázky pro 1. – 5. ročník 

1. Jak se celým názvem jmenuje až 70 cm vysoká víceletá luční bylina, jejíž květ vypadá jako sedmikráska ve 
větším provedení. Uprostřed je květ žlutý, při obvodu květy jazykovité. Roste často v porostech pospolu a do-
dává lukám zvláštní půvab. Lidé si ji rádi stříhají do letních kytic.  

2. Kolik párů noh má velmi užitečná včela medonosná? 

3. Uveď celým názvem jednoho z našich nejhojnějších a nejznámějších motýlů. Má velké modravé skvrny na 

všech čtyřech křídlech, které připomínají oči a které zároveň slouží jako obranný signál proti nepřátelům. Hou-
senky tohoto motýlka s mnoha bílými tečkami a ostny se převážně živí listy kopřiv. 

4. Jeden z nejhojnějších ptáčků. Protože se vyskytuje běžně, stal se vůči lidem málo plachý. Jarní volání ci-ci-bé 

už od lednových dnů je předzvěstí blížícího se jara. Má hlavu černou s bílými lícemi, břicho žluté s černým pru-
hem uprostřed. V zimě má v krmítkách rád slunečnicová semínka. Uveď rodové i druhové jméno ptáčka. 

5. V rámci třídění odpadu je žlutý kontejner určen pro který druh odpadu? 

Otázky pro 6. – 9. ročník 

1. Silně jedovatá rostlina! Všechno je u ní jinak než u jiných bylin. Kvete (srpen-listopad) v čase, když už ostatní 
odkvetly a kvete-li, tak nikde na ní nenajdete listy. Ty vyrostou až následující jaro, většinou po třech a jsou 
široce kopinaté. Uveď celý název rostliny. 

2. Který odpad lze třídit i recyklovat? Uveď alespoň 3 barvy kontejnerů na třídění a na který odpad jsou určené. 

3. Uveď názvy alespoň dvou hornin v okolí Poříčí. 

4. Uveď nám nejbližší alternativní (obnovitelné) zdroje elektrické energie.  

5. Víš, jak se nazývá velmi citlivá vrstva (část) atmosféry, která chrání vše živé před ultrafialovým (UV) záře-

PRVŇÁČEK 

Dne 25. 8. 2018 se již po páté konalo ukončení s prázdninami, které nes-

lo název „Letem světem“. Jako kaž-
dý rok, tak i letos, si děti prošly 
stezku plnou zábavných disciplín a 

úkolů. Na konci stezky na děti čekal 
balíček plný dobrot a malé občer-
stvení v podobě párku v rohlíku a 
limonády. Stezku jsme ukončili vy-
hlášením těch nejlepších a ti si do-
mů odnesli krásné ceny. 

Letos v mladší kategorii vyhrál Ku-

ba Kárský, druhý se umístil Filip 
Lenoch a třetí skončil Matěj Kárský. 

Za starší kategorii vyhrál Jan Bar-
toš, na druhém místě skončila Tere-
za Faltysová a cenu za třetí místo si 
odnesl Honza Šveda. Letošním 

nejmladším účastníkem byla Jolan-
ka Flídrová. 

Za sebe a Verču musím poděkovat 
všem, kteří se na tomto rozloučení 
podíleli a pomohli nám a doufáme, 
že příští rok se sejdeme tak 
v hojném počtu jako letos. 

Adéla Kusá 

Ani jsme se nenadáli a základními 

školami opět zní zvonění. 

Protože z naší obce letos nastupoval 

poprvé do základní školy jenom je-
den prvňáček, vydali jsme se za Mi-
kulášem Vostřelem k němu domů, 
abychom vyzdvihli tento významný 
okamžik v jeho životě, kterým bez-
pochyby nástup na povinnou školní 

docházku je. 

Tuto životní událost mu bude navždy 
připomínat kniha s věnováním. 

Přejeme Mikulášovi šťastné vykročení 

do nové etapy života, hodné paní 
učitelky a spoustu nových kamarádů. 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

POZVÁNKY 

Rok se nám chtě nechtě pomalu posouvá do svého posledního kvartálu a 
tak je na místě vás pozvat na předvánoční akce v naší obci 

První adventní neděli si připomeneme v neděli 3. prosince 2018, kdy 

společně rozsvítíme náš krásný vánoční smrk u kulturního domu v Poříčí.  

O 14 dní později, tj. v neděli 16. prosince, se bude konat tradiční před-
vánoční posezení, jak již toto setkání před Vánoci nazýváme, rovněž 
v kulturním domě. 

Adéla Bartošová 
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Letos v létě uplynulo již 5 let od úmrtí našeho kamaráda 
pana Jana Lněničky. 

Poslední červencovou neděli se parta kamarádů opět už po 

páté sešla, aby zavzpomínala pochůzkou po stezce kolem 
Štimberka. Touto cestou děkujeme všem přátelům a zná-
mým, kteří se pochodu zúčastnili a společně zavzpomínali i 
popili :-). Za rok v neděli 28. 7. 2019 s těšíme opět navidě-
nou. 

Lucie Lněničková 

VZPOMÍNKOVÝ POCHOD 

- ním? Lidé si tuto vrstvu částečně poničili používáním nejen freonů. Vrstvu tvoří tzv. trojmocný kyslík – O3.  

Odpovědi odevzdávejte u paní Kateřiny Kusé (tel. 604 993 612) nejpozději do pondělí 10. prosince 2018. Vy-

hlášení výsledků soutěže proběhne v rámci předvánočního posezení v neděli 16. prosince 2018 v Kulturním domě 
v Poříčí. 

TÁBOR 

Koncem srpna jsme děti z Poříčí i širšího okolí jeli 
na tábor do Mladočova. 

Nejprve jsme se rozdělili do chatek a týmů a vy-

robili si trička v barvách jednotlivých týmů 
(červená, žlutá, modrá, zelená, oranžová). Pak 
nás vedoucí týmů se vším seznámili. 

Každé ráno nás budila stejná hudba, to znamena-

lo budíček a nástup na rozcvičku. Tábor byl na 

téma Ohnivý pohár. Proto jsme si následující den 
vyrobili na toto téma kostým, a pak už jsme začali 
zápasit a hrát hry např. boj o vlajky a věže, fanfer 
ball, draci a samozřejmě i noční hry. 

Poslední večer proběhlo hodnocení týmů, utratili 

jsme "mlaďáky" získané během pobytu a promítli 
fotky.  

Tábor se mi moc líbil, získala jsem nové kamará-
dy. Děkujeme Vláďovi za  výbornou organizaci. A 
už se těšíme čím nás příští rok překvapí. :-) 

Klára Doležalová 
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Volby do Zastupitelstva obce Poříčí u Litomyšle a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční souběžně 

v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hod. Případné II. 
kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2018. Volebním místem okrsku č. 
1 pro celou obec Poříčí u Litomyšle je Kulturní dům Poříčí u Litomyšle (č. p. 26).  

Voličům bude umožněno hlasování poté, co prokáží svou totožnost a státní občanství ČR, popř. státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. 

Do zastupitelstva obce mají právo volit občané i jiných členských států EU s povolením k trvalému nebo přechod-

nému pobytu v obci Poříčí u Litomyšle, pokud jsou u obecního úřadu zapsáni do dodatku seznamu voličů. Žádost 
o zápis do dodatku mohou podat nejpozději do 3. října 2018 do 16:00 hod, kdy se seznamy voličů včetně dodat-
ku uzavírají. Dodatečný zápis do dodatku není možný, a to ani ve volební místnosti. Občané jiných členských stá-
tů EU však nemohou hlasovat v souběžně konaných volbách do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (zde hlasují pouze 

občané ČR).  

Pro volby do zastupitelstva obce se voličské průkazy nevydávají. O vydání voličského průkazu může volič, který 
nemůže volit ve svém volebním okrsku, požádat obecní úřad jen pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Žádost 
v písemné nebo elektronické podobě musí být doručena obecnímu úřadu nejpozději do pátku 28. září 2018 a 
osobně může volič požádat nejpozději do 3. října 2018 do 16:00 hod (pro případné II. kolo pak do 10. října 2018 
do 16:00 hod.). Na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze v rámci svého volebního obvodu, ve kterém 
je hlášen k trvalému pobytu. Pro naší obec je to volební obvod č. 50 – Svitavy.  

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději do 2. října 2018. V případě II. kola voleb do 1/3 Senátu Parla-
mentu ČR se volební lístky nedodávají voličům domů, nýbrž je obdrží přímo ve volební místnosti.  

Adéla Bartošová 

Je nám velkou radostí, že se letos opět po delší době můžeme podělit o postřehy na nejlépe rozkvetlý balkon, 
okno, ale i okolí domu nebo předzahrádku. 

Velmi těžko se vybírá, protože letošní jaro si s námi trochu zahrálo na schovávanou a bylo hned léto a velmi tep-

lo, což některým kytičkám vůbec nesvědčilo. O to větší je naše uznání všem těm, kteří mají byť třeba jen jeden 
truhlík nebo květináč a s láskou se o něj starají, zalévají, hnojí. Není vůbec jednoduché, aby celé léto krásně kve-
tl. 

Letos se nám nejvíce líbilo osazení a kvetení u Marušky Kovářové na Zavsi, u Kalibánů v Poříčí, u Marušky Strání-
kové a Jiřinky Bartošové v Zrnětíně, ale i celá nová čtvrť „Na Aleji“ je na podívání krásná a milá.  

Nevím, jestli jsme se strefily do názoru ostatních, pravděpodobně ne. Každý to vidí jinak, každému se líbí jiné 
květiny. Proto bychom rády poděkovaly všem, kteří nejenom letos, ale každoročně osázejí truhlíky a květináče 

různobarevnými sazenicemi a vyzdobí si tak svůj dům a okolí. 

Veliký dík a obdiv vám všem. 

Kulturní komise 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 

V jarním čísle letošního zpravodaje jsme vyhlá-

sili soutěž „O nejhezčí okno, balkón“. Vybrat 
v naší obci jednoznačného vítěze je opravu těž-
ký a nesnadný úkol, protože většina občanů pe-
čuje o své domy, zahrádky a balkóny opravdu 
vzorně. Porota složená z členů kulturní komise 
nakonec označila za vítěze majitele nemovitosti 

č. p. 115 v Poříčí, tedy Stanislava a Marii Ková-
řovi. 

Slavnostní vyhlášení této soutěže proběhlo 17. 
7. 2018 na sále kulturního domu v rámci soutě-
že Entente Florale Europe 2018. Vítězové si 
přebrali cenu – strom švestku - z rukou p. Rudi-

ho Geerardyna z Belgie, předsedy komise, která 
naší obec navštívila. 

František Bartoš 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 

ROZKVETLÉ OKNO NEBO BALKON 

DIDAKTICKÉ PANELY 

Je to již pět let, co jsme slavnostně uváděli do života Naučnou stezku „Kolem Štimberka“. Za tu dobu jí prošlo 
opravdu velké množství návštěvníků, o čemž svědčí i jejich zápisy ve třech kronikách, které jsou průběžně umís-
ťovány na vyhlídce, která je součástí stezky. 
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Nutno podotknout, že stávající zájem a ohlasy na tento projekt vý-
razně předčívají původní myšlenku všech, kteří se podíleli na prvotní 
realizaci. 

V letošním roce bylo na trasu stezky umístěno sedm didaktických 
panelů (mini tabulky poznání, kukátka – zvířecí stopy, myslivecká 
mluva – divočák, doskočiště, edukační dendrofon, kuličkolam a tri 
pexeso). Cílem tohoto projektu byla snaha o obohacení stezky 
v oblasti fauny a flóry nejen pro děti a mládež, ale i ostatní návštěv-
níky. 

Poděkování patří Pardubickému kraji, za jehož finanční podpory byl 
tento projekt realizován. 

František Bartoš 

starosta obce 

NOVINKY Z MŠ DESNÁ 

V pondělí 3. září 2018 začal nový školní rok 2018/2019. Toho dne 
se otevřela brána i naší školky. Přivítali jsme známé tváře ale i no-
vé dětičky, které se ustrašeně plížily s maminkou a tatínkem po 
chodníku ke dveřím školky. 

Naše školka byla otevřena i během prázdnin – dva týdny v červen-
ci, dva týdny v srpnu. Vždy máme radost, když o prázdninách chodí 
dost dětí, letos jich bývalo 15 – 20. Snažíme se tak alespoň částeč-
ně vyjít vstříc pracujícím rodičům. 

V novém školním roce máme opět plnou kapacitu, přihlášeno je 
tedy 35 dětí.  Do ZŠ odešlo 8 dětí, 8 bylo nově přijato, 1 dítě neby-

lo přijato z kapacitních důvodů. Umístilo se v MŠ Dolní Újezd a příš-
tí rok bude přijato k nám. 

Letos máme 18 dětí z Desné, 16 z Poříčí a 1 z H. Újezda. Děti jsou 

rozděleny dle věku do dvou tříd – ,,Koťata“ - 15 dětí a ,,Myšičky“ - 
20 dětí. V tomto školním roce začínáme pracovat podle nové-
ho ,,Školního vzdělávacího programu“ s názvem „Rok s kocourem 
Matyášem“. 

Jeho motto zní: „Já jsem kotě, ty jsi dítě, jen chvíli jsme na světě.  

Na cestu se vydejme, kamarády hledejme. Je dobré mít přátele, s 
nimi je nám vesele...“ 

Nový školní vzdělávací program je vypracován na základě Rámco-

vého programu pro předškolní vzdělávání na období třech školních 
let. K nahlédnutí je v šatně MŠ. Veškeré informace, aktuality a fo-

tografie jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách: 
www.skolka.obecdesna.cz. 

Blížící se podzimní dny nám nabízejí řadu aktivit, na které se moc 
těšíme a které nám zpříjemní pobyt ve školce. Je to např. drakiáda, 
divadlo ve Smetanově domě v Litomyšli, vystoupení pana Kubáta s 

hudebním programem pro děti, divadýlka v MŠ, narozeninová osla-
va a další. 

Ať si i Vy užijete krásný barevný podzim!!!  

Hodně radosti a úsměvů přejí děti a zaměstnanci MŠ Desná 

Děti z mateřské školy u jednoho z didak-
tických panelů na naučné stezce. 

LETNÍ PŘÍPRAVA DRUŽSTEV V TJ HORNÍ ÚJEZD 

Jako první se na hřišti objevil tým mužů. Po sestupu do okresního přeboru mužstvo opustil Jirka Fogl, který hraje 
za béčko Moravské Třebové. S fotbalem skončil Dominik Kulhavý a ze zdravotních důvodů se dlouhodobě omluvil 
Patrik Prokop. Do týmu se naopak vrátil Vojta Lněnička z Chocně a přišel František Lněnička z Morašic a Petr Zaal 
z Babic (střední Čechy). V mužstvě nakonec i nadále pokračuje zkušený František Švec z Poličky. Výsledky 

v přátelských zápasech byly značně neuspokojivé – na Újezdském poháru jsme skončili předposlední, prohráli 
jsme s Borovou a Čistou. Ani vstup do soutěže nebyl oslnivý, prohráli jsme v Cerekvici a doma s Březovou. Pak 
se ale podařilo přivézt bod z horké opatovské půdy a vysoké výhry nad Jaroměřicemi a Kamennou Horkou nám 
zajistily střed tabulky. Zdá, že se kádr alespoň na chvíli podařilo konsolidovat. 

Všechny naše mládežnické týmy působí v souklubí s Morašicemi. Tým starších žáků je velice podobný tomu 

z loňské sezony. Trenéři opět pracují s velkým počtem hráčů, protože zapojují i kluky z mladších žáků. V silách 
týmu je určitě vylepšení loňského umístění. 

Nově jsme přihlásili mladší žáky. Vzhledem k tomu, že na Svitavsku byl o založení soutěže této věkové kategorie 
malý zájem, hrajeme poprvé v historii okresní přebor Chrudimska. Soutěž je to velice kvalitní, uvidíme, jak si 

http://www.skolka.obecdesna.cz/
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Vážení spoluobčané, 

volební období 2014 – 2018 je u svého konce. Je tedy nejvhodnější doba pro hodnocení, bilancování, ohlédnutí 
se. Proto mi dovolte, abych Vás z pozice starosty obce, seznámil se svým pohledem na již zmiňované období, 
které bylo náročné, hektické, mnohdy jsme propadali jisté bezmoci, ale také bylo úžasné, krásné, velmi velmi 

emotivní a nezapomenutelné. Pojďme však postupně. 

V úvodu volebního období se začíná připravovat další výstavba kanalizace, která však s sebou nese nepochopení 
některých spoluobčanů a komplikuje se tím proces územního a stavebního řízení, nutno podotknout, že postup 
občanů, kteří s kanalizací nesouhlasili byl naprosto legitimní a zákonný. Tento projekt se však nakonec povedlo 
dotáhnout do zdárného konce a já si i nadále stojím za myšlenkou, se kterou zastupitelstvo vstupovalo do tohoto 
projektu, a to zajistit pro občany nejlevnější a nejjednodušší, přitom legitimní způsob likvidace splaškových vod. 

Přesuňme se však do r. 2015, kdy nejvýznamnější, tentokrát kulturně společenskou akcí, bylo 3. setkání rodáků 

naší obce, do jehož organizace se zapojilo velké množství občanů a všechny spolky, za což jim ještě jednou sr-
dečně děkuji. Myslím si však, že největší odměnou pro všechny organizátory, bylo více než 600 návštěvníků 
v areálu u kulturního domu, pro které byl připraven bohatý a pestrý program za naprosto úžasného počasí. Při 
této akci byl odhalen památník obětem válek, násilí a bezpráví, čímž jsme splatili pomyslný dluh naším předkům, 
kteří pokládali své životy za svobodu a nezávislost a díky ním si nyní, alespoň dle mého názoru, žijeme ve velice 
komfortní době. 

V čase se posouváme do r. 2017, kdy je úspěšná naše žádost o dotaci na realizaci již výše uváděné výstavby ka-
nalizace, což byl nezbytný předpoklad pro její realizaci. V tomto roce přichází další úspěch v soutěži Vesnice 
roku. Prvně je to Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí, udělená krajskou komisí a následuje i vítězství 
v rámci celé České republiky, což nás posunulo do evropské podoby této soutěže s názvem Entente Florale Euro-
pe 2018, o které píšeme v dalším článku. 

Tímto jsme se symbolicky posunuli do dnešních dní. Výčet všech stavebních, kulturních, společenských a spor-
tovních akcí za uplynulé volební období je pochopitelně podstatně větší a patrně by naplnil jedno vydání zpravo-

daje. Toto však není hlavní myšlenkou těchto řádků. Tou je otázka, zda zastupitelstvo dostatečně využilo všech 
možností k rozvoji naší malé obce, ve které všichni společně, a já doufám, že spokojeně, žijeme. Na tuto otázku 
si vážení spoluobčané odpovězte každý sám. 

Na volebním lístku, který jste obdrželi do svých schránek, je relativně velký počet kandidátů, což svědčí o zájmu 
občanů pracovat v zastupitelstvu. Z mého pohledu je dobrou zprávou, že se o Vaší přízeň bude ucházet šestice 

stávajících zastupitelů. O to smutnější je skutečnost, že na hlasovacím lístků nenajdeme Vlastimila Vostřela, kte-
rý působil v zastupitelstvu od r. 2006, Jiřího Rosypala a Pavla Boštíka, kteří pracovali pro obec od r. 1990 a byli u 

znovuobnovení její samostatnosti. Dovolte mi proto, abych touto cestou a doufám, že i jménem drtivé většiny 
Vás spoluobčanů, odstupujícím zastupitelům za všechno, co pro obec odvedli, ze srdce poděkoval. Stejné podě-
kování však patří i Vám všem, se kterými mohu spokojeně žít v naší malé, ale patřičně hrdé obci. Myslím, že 
jsme velký tým, který umí držet při sobě a umíme si dostatečně vážit toho, že můžeme v naší obci rozhodovat o 
tom, jakým směrem se bude ubírat její rozvoj.  

V posledních dnech jsem měl možnost společně se svými kolegy zažít velké množství emotivních zážitků. Ovšem 

tím největším pro mě osobně byl návrat z irského Tullamore, z vyhlášení soutěže Entente Florale Europe 2018, 
kdy nás o půl třetí v noci (!!!) vítalo u kulturního domu velké množství Vás, spoluobčanů. A naprosto úžasná vý-
zdoba k této významné události jenom podtrhla výše uvedená slova a dokazuje naší pospolitost, zdravý patriotis-
mus, patřičnou hrdost a dobré sousedské vztahy. 

Vážení spoluobčané, až půjdete volit, konejte prosím s vědomím, že to děláte pro sebe, svoje děti a vnoučata. 
Pro mě osobně je velkou ctí být Vaším starostou. 

František Bartoš 

starosta obce 

O H L É D N U T Í 

v ní naši kluci povedou. Po prvních zápasech převládá s předváděnou hrou spokojenost. 

Nejvíce se proměnil kádr starší přípravky. Do žáků odešel silný ročník 2007, který se pokusí nahradit mladší hrá-
či. Na výborné výsledky z minulých let se bude navazovat těžko, ale jsme přesvědčeni, že se tým v soutěži ne-

ztratí. 

Velice dobrý dojem zatím dělá mladší přípravka. I přes odchod šesti hráčů do starší přípravky si mužstvo udrželo 
kvalitu. V týmu máme šikovné fotbalisty, tak se snad podaří navázat na povedené jaro. 

Mgr. Zdeněk Beneš 

POZVÁNKA NA FOTBAL 

Starší přípravka: 

neděle 7.10. 9:30 turnaj Horní Újezd 

Mladší žáci: 

neděle 30.9. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Proseč 

Starší žáci: 

sobota 22.9. 10:00 Morašice/Horní Újezd – Městečko 
Trnávka 

sobota 20.10. 10:00 Morašice/Horní Újezd – Březová 

Muži: 

neděle 23.9. 16:00 Horní Újezd – Dlouhá Loučka 

neděle 7.10. 15:30 Horní Újezd – Městečko Trnávka 

neděle 21.10. 15:00 Horní Újezd – Morašice 

neděle 4.11. 13:30 Horní Újezd – Mladějov 

Kompletní rozpis zápasů najdete na 
www.tjhorniujezd.cz.  
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Září 2017 

Naše obec vyhrává celostátní kolo Zelené stuhy ČR a bude reprezentovat Českou 
republiku na soutěži Entente Florale Europe 2018. Na jedné straně velká radost a 

pocta, na straně druhé obrovský závazek představit Poříčí jako skutečné Evropské 
kvetoucí sídlo. Výzvy se však mají přijímat a zdolávat, tak držme palce. :-) 

Únor 2018 

Uplynulo několik měsíců, naoko klidných a obyčejných, pro obec a její zastupitele 
však plných papírování, zařizování, překládání, plánování, bourání i budování, to vše 
s cílem reprezentovat naší malou obec v Evropě co nejlépe. Termín soutěže už je 

známý – bude to 17.července 2018. Zatím je dost času (i dost práce :-) ). 

Květen 2018 

Nadále se pokračuje v opravách, kácení, vysazování, prostě vylepšování. Na řadu 
přichází náš 6-členný tým, který je ochotný a schopný představit v angličtině 12 nej-
zajímavějších míst naší vesnice: Radim Bárta (sklep, vyhlídka na stezce kolem Štim-
berka), Jarda Švihel (pískový lom, autobusový záliv Mladočov), Pavel Boštík ml. 
(Mrázův kříž, náves Mladočov), Bára Rosypalová (švestková alej, náves Zrnětín), 
Petra Faltysová (retenční přehrážka, Klimšův mlýn), Monika Flídrová (okolí kulturního 
domu, informační centrum a okolí). Je obdivuhodné, že naše malé Poříčí má toho tolik co nabídnout! Podstatně 

méně obdivuhodné je to, že o některých místech toho vlastně moc nevím…nejvyšší čas to napravit :-).  

Začátek července 2018 

Každý z našeho týmu už má připravený projev v angličtině pro evropskou komisi. Aby vše klapalo podle plánu, 
jednotlivě se scházíme s panem starostou, který nám délku našeho anglického povídání stopuje. Jenže to se mi 
to povídá, když vím, že pan starosta moje případné chyby neodhalí :-).  

17. července 2018 

Nervozita. Napětí. Hrdost. Úleva. Radost. Takový je den, kdy k nám ráno přijíždí 9-členná komise, hodnotící péči 
o zeleň a životní prostředí.  

 9.00 - Po vřelém přivítání před kulturním domem následuje představování na sále, který je nádherně přírodně 

ozdoben. Potom se jim s třesoucím hlasem a bušícím srdcem představuji já a pozvu je na krátkou procházku 
centrem Poříčí: kulturní dům, obecní úřad, hřiště, Zlatá kosa. Možnost vyzkoušet si sekat kosou a ochutnat 
vdolky se sirobem budou určitě body navíc. Ještě lípa šedesátníků, alej, vánoční strom…a porotci už odjíždí do 

Mladočova, k Mrázovu kříži a na zastávku do Mladočova. Znovu se potkáváme u informačního centra. Jsou pře-
kvapení, že tak malá obec má fungující IC a že klíč od posilovny se půjčuje na dobré slovo :-). Čas ale běží, 

čeká je obnovený historický sklep a švestková alej.  

 12.00 - Žasnu, jaké delikatesy dokázal Luba Bartoš se svým týmem vykouzlit, za takový raut pro komisi by 

jistě sklidil Pohlreichovy 3 hvězdy. Po obědě se porotci vydávají na Klimšův mlýn, přehrážku, do lomu, na ná-
ves do Zrnětína a na vyhlídku na stezku. Po důležité poradě jsme pozváni na závěrečné hodnocení. K naší ra-
dosti a úlevě slyšíme slova chvály. 

 19.00 - Na sále KD probíhá slavnostní zakončení soutěže. Kromě evropské komise jsou mezi hosty i zastupite-

lé Poříčí, předsedové spolků, starostové okolních obcí, radní Pardubického kraje … Do paměti se mi vrývají slo-
va předsedy komise, charismatického Belgičana Rudiho: „Vaše vesnice má obrovský dar v podobě rozmanitosti 
přírody okolo vás“.  Jak výstižné. Večer završí jódlování pana Herynka a volná zábava. Uf, je to za námi. :-)  

19. července 2018 

Prezidentka soutěže Entente Florale zasílá děkovný dopis panu starostovi a její slova hřejí u srdce určitě nejen 
mě: „Vše bylo připraveno, předvedeno a prezentováno s láskou, nadšením a tou pravou lokální hrdostí! Děkuji 

Vám za to, velmi si všeho vážím a věřím, že toto vše zváží i komise a výsledek Vašeho ohodnocení tomu bude 
odpovídat. Děkuji za vzornou reprezentaci naší země!“ I kdybychom na bedně nestáli, pro mě je Poříčí vítěz i 
tak :-).  

22. září 2018 

Pípá esemeska z dalekého Irska: „Máme zlato!“ Huráááááá! Já to věděla. :)  

 

PS: Komisi jsem se představovala se slovy: „Je mi ctí a potěšením předat vám informace o naší malebné vesni-

ci“. Zní to asi jako otřepaná fráze, ale v té chvíli byla naprosto upřímná. Jsem ráda, že jsem byla součástí této 
zajímavé akce a děkuji všem, kteří se podíleli na tak profesionálním průběhu. Jsem ráda, že jsem se stala 
„naplaveninou“ právě v Poříčí :-).  

Monika Flídrová 

E N T E N T E   F L O R A L E   E U R O P E 

Z DENÍKU POŘÍČÍ - NAŠEHO EVROPSKÉHO FINALISTY 
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FOTOGRAFIE Z HODNOTÍCÍHO DNE 
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Blahopřejeme 

60 let Radim Bárta  Zrnětín 9 

 Božena Daněčková    Poříčí 106 

 Hana Janatová          Poříčí 111 

65 let Růžena Voralová Poříčí 103 

70 let Václav Kladiva  Poříčí 108 

Poříčský zpravodaj - periodický tisk územně samosprávného celku. Vydává Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570 
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KRONIKA 

 

Dne 22. 9. 2018 se v irském Tullamore uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže Entente Florale Europe. 

S velkou radostí vám oznamujeme, že naše obec obdržela v této prestižní soutěži zlatou medaili, která je určena 
všem občanům naší malé, ale hrdé obce. 

Více informací z průběhu návštěvy a vyhlášení přineseme v dalším čísle poříčského zpravodaje. 

František Bartoš 

starosta obce 

!!! TĚSNĚ PŘED UZÁVĚRKOU !!! 

75 let Václav Boštík  Mladočov 28 

76 let Ladislav Čech  Poříčí 71 

78 let Alois Kulhavý  Zrnětín 18 

 Hana Machová  Poříčí 66 

83 let Václav Pechanec Mladočov 8 

 Jaroslava Pechancová Poříčí 56 

 Růžena Pechancová Zrnětín 8 

Narození:  

Kristýna Romerová 

Mladočov 29 

 

Ondřej Chadima 

Poříčí 16 

 

Nela Vejrychová 

Zrnětín 35 


