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POŘÍČSKÝ 
ZPRAVODAJ 

Teď se procházím lesem, za 

chvíli můžu být o pár desítek 

kilometrů dál, ale dost možná 

tu setrvám o něco déle a po-

dívám se, co skrývá zaduma-

ný výraz člověka, který vyra-

zil na pravidelnou toulku 

svým oblíbeným prostředím. 

Tmavé oči obklopené vějíř-

kem drobných slušivých vrá-

sek. Kaštanové vlasy zlehka 

čechrané větrem přicházející-

ho babího léta. Věčně hřejivé 

ruce svírající hůl, spíš pevný 

klacek (soušku), která činí 

chůzi pohodlnější a urostlé, 

lehce „oplácnuté“ postavě 

dodává punc tuláka, snílka. 

Tak rád se směje a znovu 

oživuje duši dítěte, kterým 

býval a znovu trochu je, 

zvlášť když vymýšlí dobro-

družství pro svého synka. 

Ano, je tátou, jakým chtěl být. Hlavně i pro to, že jeho dětství nebylo příliš 

harmonické. Pro svého klučinu ale vytváří pravý opak, je na něj pyšný, na-

vzájem se obohacují a zpříjemňují si všednost.  

Stejně ale občas prostě musí utéct. Pohroužit se do svých myšlenek, vzdálit 

se své rodině, aby se k ní mohl vrátit, musí načerpat energii. Nachodit 

spoustu kilometrů, proplavat spoustou vody, brouzdat se řekou, „kolobrndit“ 

krajinou a vyvolávat endorfiny, jak se dá. V posledních pár letech k tomu 

navíc znovu zamířil k ženě, s níž byl před lety. Vlastně v něm byla napořád 

od doby, co ji opustil. Byl s jinými, založil rodinu, ale ona byla stále všudyp-

řítomná. Neviděli se mnoho let, občas jí napsal, aby se ujistil, že někde je, 

že je o ní dobře postaráno. Ji ta písmenková záplava činila šťastnou, i když 

přicházela od muže, s nímž chtěla vytvořit domov, který nakonec vytvořil 

s jinou. Přála mu štěstí, vždycky jí bylo líto, že její plány zhatil, ale přála mu 

štěstí. Věděla, že ji by si nikdy nevzal, jako by mu po čase začalo pokaždé 

něco bránit. Potřeboval ji jako svou múzu, inspiraci, jako ženu, která ho pro-

budí znovu do života, naučí ho objevovat krásu okamžiku, užívat si života. 

On jí předá klid, pocit přitažlivosti, potřebnosti a harmonie. Oba tohle životní 

občerstvení potřebují. Zažívají vztah někde mezi přátelstvím a něčím víc. Ani 

spolu, ani bez sebe. To vědí oba. I to, že nemá smysl s tím bojovat. Prostě 

musí alespoň krátký čas strávit spolu, utéct před světem, načerpat energii, 

aby se znovu vrátili do svých životů, své všednosti a řádu. 

V těchto myšlenkách jsem zastihl muže přemítajícího o životě. Má vše, co 

k životu potřebuje. A přesto je mu krásně a smutno zároveň. Ví, že rodinu 

nikdy neopustí. A múzu přesune do svých myšlenek a „písmenkového“ přá-

telství, které bude něčím víc. Nemůže ji vídat, nevydržel by se svým svědo-

mím. Ona to ví, vždycky to tak vnímala. Vždycky jim bude krásně a smutno 

zároveň, budou spolu a přece bez sebe. (pokračování na 2. straně) 

 

ČAS 

Eliška Švihlová 

Kresba 

A líbí se mi, nevím proč, 

že pršelo dnes v noci k ránu 

a na lavičkách, na pavlánu 

kapičky visí průhledné. 

 

A líbí se mi, nevím proč, 

čerstvá a mokrá kresba dne, 

i černé kmeny na pozadí, 

i čas na věži v poledne. 

 

A líbí se mi, nevím proč, 

to, jak se kapka drží dřeva, 

bezbranná je a neumdlévá 

na novostavbě plné trámů. 

 

A líbí se mi, nevím proč, 

ta kresba k stromům přišpendlená, 

i to, že u ní není cena, 

je ve vzduchu a nemá rámu. 

 

(Jan Skácel, sb. Kolik příležitostí 

má růže) 
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A jak to vím? Jsem každodenním svědkem příběhu. Nejen tohoto, i těch vašich. Jsem čas. Pomáhám vám, jak 

můžu. Na nic nejste sami. Někdo mě potřebuje více, někdo méně. Mám svatou trpělivost, když mne odmítáte 

nechat volně plynout, abyste získali nadhled. I s těmi, kteří mne zbrkle čerpáte a děláte ukvapené závěry, jichž 

záhy litujete, a potřebujete mne pak jednou tolik na nápravu omylů. I když je to s vámi lidmi někdy nelehká prá-

ce, nehodlám ji vzdát. Užívejte svého času, jak nejlépe dokážete, a nezapomeňte se někdy zastavit a dopřát si 

mne velkými doušky pro vnímání krás života. Stejně jako dvojice z našeho příběhu.  

Třeba zrovna následující verše vám zajistí hezčí den. Opatrujte se ve zdraví a kouzlu příjemných okamžiků.  

Váš někdy proklínaný, někdy vítaný, ale vždycky potřebný čas 

14. 7. 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Zápis do kroniky obce za r. 2020. 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Poříčí u 

Litomyšle a Svazkem obcí Vodovody Poličsko, na základě které 

obec poskytne svazku dotaci ve výši 245 553,50,- Kč na reali-

zaci akce „ZTV pro 8 RD, Zrnětín – IO 02 vodovod“. 

• Smlouvu o dílo č. 51221 mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou 

DS Delta s.r.o. Lubná. 

• Finanční dar Českému svazu včelařů, základní organizace Lito-

myšl ve výši 5 000,- Kč. 

• Zpracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce víceúčelové-

ho hřiště v Poříčí u Litomyšle“. 

• Rozpočtovou změnu č. 2/2021. 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2021 mezi obcí 

Poříčí u Litomyšle a obcí Desná, na základě které poskytne obec 

Poříčí u Litomyšle obci Desná dotaci ve výši 50 000,- Kč na za-

koupení šatních skříněk do mateřské školy. 

• Prodej obecního pozemku p.č. 1936/5, k.ú. Poříčí u    Litomyš-

le, pro žadatele Václav Bartoš, Poříčí u Litomyšle 23. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• Závěrečné účty včetně Zpráv o přezkoumání hospodaření za r. 

2020 následujících subjektů: Mikroregion Litomyšlsko, Svazek 

obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka,  Mikroregion Maštale, 

Komunální služby Hlinecko a Svazek obcí Vodovody Poličsko. 

• Informaci starosty o zaslání registračního listu k žádosti o dota-

ci z prostředků MMR na opravu částí místních komunikací p.č. 

1936/1 a 157/1, k.ú. Poříčí u Litomyšle a pověřuje starostu za-

jištěním výběrového řízení na zhotovitele této akce, jak vyplývá 

z povinností uvedených v registračním listu a předložením 

smlouvy o dílo ke schválení v zastupitelstvu.  

I když v naší obci není škola, stalo se již tra-

dicí, že se na závěr prázdnin uskuteční 

v kulturním domě v Poříčí setkání zástupců 

obce s dětmi, které nastupují do první třídy 

základní školy a začíná tím jejich další životní 

etapa. 

Letošní setkání proběhlo v pondělí 30. 8. 

2021 a snahou obce je, aby si děti tento vý-

znamný životní okamžik spojovaly s obcí ve 

které žijí, ráno z ní odjíždějí a po splnění 

školních povinností se do ní zase vracejí. Za 

doprovodu svých rodičů se do kulturního do-

mu dostavili a prvňáky pro letošní rok jsou 

Marek Kovář, Jakub Janata, Jakub Hlušička a 

Phelix Crowe. Jedinou prvňačkou je Sofie 

Vrátilová, která se však z důvodu nemoci 

nemohla setkání zúčastnit. 

Všem dětem přejeme vykročení do školního 

života tou správnou nohou, hodné učitele a 

učitelky, spoustu nových kamarádů a samé 

hezké známky. Rodičům zase přejeme hodně 

nadhledu, zejména v okamžicích, kdy školní 

výsledky jejich dětí nebudou zrovna podle 

jejich představ a také dobrou paměť, která 

jim pomůže se lehce přenést do let, kdy se-

děli ve školních lavicích a mohli tak porovná-

vat svoje známky se známkami svých dětí. 

František Bartoš 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

PRVŇÁCI 

 

SVOZ ODPADU 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční ve 

čtvrtek 14. 10. 2021 v tomto orientačním časovém harmonogra-

mu: 

• 16.00 – kulturní dům Poříčí 

• 16.30 – kaplička v Poříčí 

• 16.45 – Poříčský kopec 

• 17.00 – Mladočov u kostela 

• 17. 15 – Mladočov u louže 

• 17. 30 – hřiště Zrnětín 

• 17. 45 – kaplička Zrnětín 

• 18.00 – Obora Poříčí 

Od každého občana bude odpad odebrán osobně zaměstnancem 

svozové firmy. 

František Bartoš 
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DEVÁŤÁCI 

Rádi bychom se dodatečně omluvili, že jsme do letošního červnového 

zpravodaje opomněli uvést žáky, kteří se ve školním roce 2020/2021 

rozloučili s povinnou školní docházkou a od 1. září navštěvují střední 

školy. Dovolte nám tedy, abychom tuto chybu napravili a dodatečně 

popřáli do nové studentské etapy života vše nejlepší těmto studentům:  

Vojtěch Zach – VDA Česká Třebová – Mechanik elektrotechnik 

Jiří Lenoch – VDA Česká Třebová – Informační technologie 

Lukáš Kárský – SŠ DELTA Pardubice – Informační technologie 

Samuel Šveda – Stavební škola Vysoké Mýto – Instalatér 

David Hůla – SŠ technická Vysoké Mýto – Mechanik strojů a zařízení 

Markéta Lenochová – SOŠ Veterinární Hradec Králové 

Aneta Kárská – SOU a SOŠ Polička – Kuchař, číšník 

Jan Mlejnek – SOU a SOŠ Polička – Kuchař, číšník 

Tereza Patrná – Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl 

Adéla Hurychová 

Po dlouhé době jsme se v létě začali 

opět scházet a jelikož je nás víc a 

víc, tak jsme využívali velký sál kul-

turního domu. Za tuto možnost moc 

děkujeme!!! 

Pokud situace dovolí, rádi bychom na 

podzim uspořádali drakiádu, lampio-

nový průvod a pečení perníčků. O 

termínech vás budeme včas informo-

vat prostřednictvím internetových 

stránek obce nebo rozhlasem. 

Na závěr bychom rádi pozvali všech-

ny maminky a děti mezi nás každou 

středu (9-11 h.) do kulturního domu. 

Eva Bartošová, Petra Faltysová 

 

INFORMACE Z MAMAKLUBU 

V neděli 3. října v 15 hodin proběhne v Litomyšli v Klenutém sále Zámeckého pivovaru v rámci programu Knihov-

ny Václava Havla představení knihy mladočovského písmáka Jana Boštíka (1903–1981), pojednávající o průběhu 

kolektivizace v jeho rodné obci. 

Mladočovské Jericho je svým způsobem reportáží, opožděným přímým přenosem ze života malé východočeské 

vsi v letech 1950–1959, který místy připomíná tradiční židovská vyprávění, místy stenografický záznam, lágro-

vou literaturu i totální realismus prvních próz Bohumila Hrabala. Jde o brilantní anatomii jedné zkázy, která čte-

náři nabízí jedinečnou možnost pocítit kolektivizaci na vlastní kůži.  

Autor do středu svého vyprávění neumístil sebe či některého ze sousedů, ale vesnici jako takovou, přičemž své 

líčení zformoval do podoby svérázného starozákonního apokryfu o dobývání mladočovského Jericha „rudými 

apoštoly nového náboženství“. Text je napsán s mimořádným nadhledem a citem pro psané slovo. Na jedné stra-

ně lakonicky věcný jazyk, na straně druhé obohacují novotvary, metafory a nadsázka; tísnivou atmosféru děje 

nezřídka prolomí jiskřivý, sžíravý humor, který je v podobných textech něčím zcela neobvyklým.  

Knihu, která je významným přínosem pro poznání poválečného života zemědělského stavu a v níž čtenáři nalez-

nou také zprávy o dění v řadě obcí na Litomyšlsku, vydává pražské nakladatelství Kodudek a Regionální muzeum 

v Litomyšli.  

Pavel Hájek, Knihovna Václava Havla 

Martin Boštík, Regionální muzeum v Litomyšli 

 

KNIHA JANA BOŠTÍKA Mladočovské Jericho 

 

VODOVODNÍ SÍŤ 

Téměř 19 tisíc obyvatel, desítky provozoven, firem, objektů městské, obecní a občanské vybavenosti – to jsou 

tisíce vodovodních kohoutků, ke kterým je třeba dopravit vodu. Tímto vodovodním systémem ročně proteče bez-

mála jeden a půl milionu m3 vody. Délka vodovodní sítě sloužící pro skupinový vodovod Poličsko dosahuje takřka 

250 km, z toho je 68 km pro samotné město Polička, včetně místních částí. Z ostatních zásobovaných obcí má 

Dolní Újezd 25 km, obce Lubná, Sebranice a Pomezí po 18 km vodovodních řadů. Více než 10 km vodovodních  
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V tomto článku bychom vám rádi popsali naše zážitky a pocity z výprav na pomoc v oblastech zasažených torná-
dem na Jižní Moravě.  

Dne 30. 6. nás kontaktovali hasiči Budislav s tím, jestli s nimi nechceme vyrazit na pomoc Moravě. Zastupitelstvo 
naší obce uvolnilo finanční obnos, za který jsme narychlo sehnali potřebný materiál, protože hned druhý den rá-
no jsme společně odjížděli. Díky pomoci Emanuela Hanyka st. s odvozem jsme mohli ještě druhý den ráno do-
koupit další materiál. Po příjezdu na místo jsme složili materiál a hned jsme se hlásili na koordinační centrum, 
kde nám byla přidělena práce. Celé dva dny jsme odklízeli suť a polámané stromy. 

Druhá výprava probíhala od 14. 7. do 16. 7., při 
které jsme odstraňovali poškozené stropy a nahra-
zovali novými. 

Třetí výprava byla od 26. 7. do 28. 7., které se s 
námi zúčastnili i hasiči Jarošov. Na přípravu této 
cesty jsme měli více času, proto jsme oslovili okol-
ní firmy a občany naší obce a díky nim jsme na-
koupili potřebný materiál, a dovezli jsme jej na 
místo, kde je ho nedostatek. Tento materiál byl 
cíleně nakoupen po domluvě s tamními rodinami. 

Čtvrtá výprava byla od 10. 8. do 13. 8. a nesla se 
ve stejném duchu, jako ty předchozí. 

Pohled na tuto událost a vše kolem ní, očima na-
šich mladých hasičů: Je těžké popisovat někomu 
něco, co ten druhý nikdy nezažil. Po příjezdu na 
místo nám doslova došla řeč. V autě bylo naprosté 

rozvodů je v Budislavi (14), Korouhvi (13), Oldřiši (11), Květné (11) a Horním Újezdu (10). Zbývající obce, které 

jsou součástí skupinového vodovodu Poličsko, mají vodovodní síť kratší – Sádek (8), Poříčí (7), Kamenec (6), 

Desná (6), Vidlatá Seč (6) a Široký Důl (5). V současnosti je více než polovina rozvodů z plastových materiálů 

(PVC a polyetylén) a většinu zbývajícího tvoří potrubí kovové (především litina).  

Ačkoliv je většina staveb vodovodu umístěna pod zemí, některé jeho objekty tvoří významné dominanty krajiny. 

Řeč je o vodojemech, ve kterých jsou uloženy dostatečné zásoby vody, které pomáhají vyrovnávat nerovnoměr-

nost ve spotřebě vody v případě krátkodobých přerušení dodávek elektřiny nebo při požárech. Pro potřeby provo-

zování skupinového vodovodu Poličsko slouží celkem 30 vodojemů a akumulací, které jsou schopny pojmout 

9.200 m3 vody.  Pro dopravu vody do  vodojemů se využívá celkem 26 čerpacích stanic, které jsou umístěny u 

zdrojů nebo u akumulací vodojemů a zajišťují přečerpávání vody mezi jednotlivými akumulacemi a dopravu vody 

do jednotlivých spotřebišť.  

Odkud a jak se dostává voda k odběratelům v jednotlivých částech skupinového vodovodu? Voda odebíraná 

z vrtu v Čisté je čerpána do akumulace u hlavní čerpací stanice Sebranice, kam je rovněž čerpána voda ze dvou 

vrtů v prameništi Sebranice. Odtud je voda dopravována do vodojemů za letištěm Polička o celkovém objemu 

2 800 m3. Z těchto vodojemů voda gravitačně zásobuje vodovodní síť města Poličky, která je zde doplňována 

vodou z vrtu V-6 v lokalitě Mánesova. Voda z vodovodní sítě Poličky je dále distribuována ve třech směrech. Prv-

ním směrem jsou zásobovány  obce Pomezí a Květná. Na druhé straně města je voda vedena do obcí Kamenec, 

Sádek a Oldřiš. Obec Korouhev včetně osady Jelínek je zásobována prostřednictvím čerpací stanice umístěné na 

Šibeničním vrchu. Z vodojemů za letištěm jsou samostatně zásobovány Lezník a Sebranice. Z výtlačného řadu 

z čerpací stanice Sebranice je vedena odbočka do vodojemu Střítež, prostřednictvím, kterého je voda dodávána 

do Stříteže a Širokého Dolu. Z vodovodní sítě Sebranic je možno dotovat vodovodní řady v Lubné, které jako 

hlavní zdroj slouží zářezy ve směru od Svaté Kateřiny. Z výtlačného řadu z Čisté do Sebranic je vybudována od-

bočka, která přes vodojem Dolní Újezd zásobuje obce Dolní Újezd, Horní Újezd a dodává vodu dále ve směru na 

Desnou. Odtud je voda čerpána do vodojemů nad Mladočovem, které zásobují Poříčí, Mladočov, Zrnětín a Vidla-

tou Seč. Vodovodní síť v Poříčí je propojena s vodovodní sítí obce Budislav. Ta má jako svůj hlavní zdroj studny 

V Borkách.  

Jednou z důležitých provozních činností na vodovodu je lokalizace a odstraňování poruch, jejichž nejčastějšími 

příčinami bývá stáří potrubí a vliv povětrnostních podmínek zejména v zimním období. Ročně je na skupinovém 

vodovodu Poličsko opraveno kolem 50 poruch, a to jak na vodovodních rozvodech, tak na vodovodních přípoj-

kách. Rozšiřování vodárenského dispečinku, pravidelná kontrola sítě a výměna poruchových vodovodů přispěly 

k významnému snížení ztrát vody v posledních 10 letech. Zatímco v roce 2010 byly vykazovány ztráty vody ve 

výši přes 20 %, v roce 2020 bylo dosaženo výše ztrát těsně nad 11 %.  

Jistě vás bude zajímat, z čeho je hrazena obnova a rozvoj vodovodní sítě. Tyto akce jsou financovány z příjmů 

Svazku obcí vodovody Poličsko. Důležitou složku příjmů Svazku tvoří tzv. nájemné, což jsou finanční prostředky, 

které vyplácí Svazku obcí vodovody Poličsko provozovatel vodovodu. Dalším příjmem jsou účelové investiční do-

tace a v případě rozvojových akcí rovněž příspěvky obcí. Kromě větších akcí jsou každoročně z nájemného hraze-

ny výměny vodovodních řadů, ale také obnova a doplňování hydrantů a také sekčních šoupat tak, aby při opra-

vách poruch mohly být uzavírány co nejmenší úseky vodovodní sítě.  

Přestože se jedná pouze o stručné shrnutí základních informací, věříme, že přispěje ke konkrétnější představě o  

cestě vody od vodního zdroje ke spotřebiteli.  

VHOS, a.s. 

 

TORNÁDO NA MORAVĚ 
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ticho a nikdo z nás nemohl uvěřit, jakou zkázu za tako-
vou chvilku dokázalo tornádo napáchat. Před sebou jsme 
viděli jen trosky domů bez střech, štítů a některé tam 
nebyly vůbec. Všude ležely hromady suti, trámů a polá-
maných stromů. Naše pocity a dojmy z první výpravy 
byly natolik silné, že jsme nedokázali zůstat nečinně se-
dět a domluvili jsme se, že musíme pomoci, co nám 
možnosti dovolí. Sil jsme měli díky adrenalinu dost. 

Naše poděkování patří v první řadě starostovi obce, díky 
kterému tyto výpravy mohly být uskutečněny. Bez jeho 
velké podpory by nebylo možné pomoci v takovém roz-
sahu. Také děkujeme několika dobrým lidem z naší obce, 
spolkům, zdejším i okolním firmám a v neposlední řadě 
zastupitelům naší obce za jejich finanční a materiální po-
moc, díky které bylo možné dovést materiál v celkové 
hodnotě cca. 150 000 kč. 

Děkujeme.             Mladí Hasiči 

Zastupitelstvo obce si velmi váží aktivity mladých 

hasičů. Bez jejich odvahy, chuti a nadšení pro pomoc 

postiženým v nouzi, by uvolněné finanční prostředky 

ztrácely ten patřičný efekt. Právě dovoz zakoupeného 

materiálu na konkrétní místo, konkrétním rodinám, 

byla ta nejrychlejší a nejúčinnější forma pomoci. Za-

stupitelstvo obce spatřuje v konání mladých hasičů 

velkou perspektivu nejenom pro SDH, ale pro celou 

obec. 

Všem, co se zúčastnili patří velké poděkování, to nej-

větší však Michalovi Daněčkovi, který byl iniciátorem a 

„hnacím motorem“ všech výprav na pomoc postiže-

ným obcím. 

František Bartoš, starosta 
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Stav ke dni 14. 9. 2021. 

Ve dnech 8. – 9. 10. 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny České republiky. Volební místnost v naší 

obci bude umístěna ve společenské místnosti kulturního domu v Poříčí a voličům bude umožněno volit v pátek od 

14:00 do 22:00 hod a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. 

Právo volit v těchto volbách mají pouze státní občané ČR, kteří alespoň v druhý den voleb, tj. 9. 10. 2021 dovršili 

věku 18 let. Volič se po příchodu do volební místnosti musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestov-

ním dokladem. Pokud volič ví, že ve dnech voleb nebude přítomen v obci, ve které má trvalý pobyt a kde je za-

psán ve stálém seznamu voličů, může na voličský průkaz hlasovat v jakémkoliv jiném volebním okrsku na území 

ČR, popř. nachází-li se v zahraničí, v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku u zastupitelského úřadu v zahraničí. 

O voličský průkaz může volič požádat obecní úřad obce, ve které má trvalý pobyt, a to třemi možnými způsoby. 

Buď písemně s ověřeným podpisem nebo prostřednictvím vlastní datové schránky do 1. 10. 2021 do 16:00 hod, 

a nebo osobně do 6. 10. 2021 do 16:00 hod. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat voličský 

průkaz nový. Nutno upozornit, že hlasuje-li volič v jiném volebním kraji, jsou mu vydány hlasovací lístky daného 

volebního kraje.  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou 

volební komisi o odvolení do přenosné volební schránky mimo volební místnost. Důvodem pro hlasování do pře-

nosné volební schránky není karanténa nebo izolace nařízená v souvislosti s onemocněním covid-19. 

V případě, že bude voliči v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19, musí vo-

lič hlasovat podle zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování. Zvláštní způsoby hlasování se pou-

žijí, bude-li ke dni 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro 

část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19. 

V případě, že bude po 15. září platit některý z výše uvedených stavů a bude se postupovat podle výše uvedené-

ho zákona, budou voliči podrobněji informováni o způsobech hlasování na úřední desce nebo internetových strán-

kách obce. 

Adéla Hurychová 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

 

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Ve středu 1. září jsme odstartovali další 

školní rok, naše školka již 45. v pořadí. 

Slavnostní zahájení provozu nově po-

stavené školky bylo 1. 9. 1976. 

Přivítali jsme známé tváře i nové dětič-

ky, které odhodlaně kráčely s mamin-

kou či tatínkem po chodníku ke dveřím 

naší školky. 

Všichni doufáme, že školní rok 

2021/2022 se bude nést v normálním 

duchu a děti budou moci chodit bez 

roušek, testování či dalších nařízení, 

které jsme byli nuceni v minulých dvou 

letech podstupovat. Dovedete si jistě 

představit, jak bylo obtížné některé děti 

do školky přijmout, jiné ne (mohli jen 

předškoláci a děti zaměstnanců vybra-

ných profesí-hasičů, zdravotníků), tes-

tovat je dvakrát v týdnu, odesílat infor-

mace na vyšší místa a stále se bát, kdy 

se školka uzavře nadobro. 

A tak se už těšíme na lepší zítřky. 

V novém školním roce budeme mít opět naplněnou kapacitu na 35 dětí. Do ZŠ nám odešlo 9 kamarádů (viz. fo-

to), přijato bylo 9 dětí. Některé nastoupí, až dosáhnou věku 3 let. Z kapacitních důvodů nebyly přijaty 4 dvouleté 

děti. Letos máme 13 dětí z Desné, a 22 dětí z Poříčí. Děti jsou dle věku rozděleny do dvou tříd „Koťata“ a 

„Myšičky“.V tomto školním roce pracujeme podle „nového Školního vzdělávacího programu“ s názvem Rok se 

skřítkem Lupínkem. Jeho motto zní: 

Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok, 

stejně letos jako loni, tak i napřesrok. 

Po jaru je vždycky léto, podzim po létu 

a než-li se nadějeme, zima už je tu. 

Nový školní vzdělávací program je vypracován na základě závazného Rámcového programu pro předškolní vzdě-

lávání. K nahlédnutí je v šatně MŠ. 
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Veškeré informace, aktuality a fotografie jsou k dispozici na našich internetových stránkách: 

www.skolka.obecdesna.cz. 

Krásné podzimní dny nám nabízejí řadu aktivit, na které se moc těšíme a které nám zpříjemňují pobyt ve školce. 

Je to např. drakiáda, hudební vystoupení pana varhaníka Kubáta, divadlo ve školce, narozeninový dort, vítání 

občánků na Desné, keramická dílna v ZUŠ v Litomyšli a další. 

Krásný podzim plný barev, radosti a zdraví Vám přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy Desná. 

Bc. A. Veselíková, ředitelka školy 

 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

Uplynulé letní prázdniny letošního roku byly trochu jiné než ty ostatní, ať už kvůli covidové situaci, počasí nebo 

ostatním vlivům. Nicméně prázdniny jsou prázdniny a ty patří hlavně dětem. I když se letos spousta dětí, na roz-

díl od let předchozích, do školy těšila, přesto jsme se stejně jako každý rok i letos sešli, abychom se s prázdnina-

mi pořádně rozloučili. 

Letošní stezka byla na téma Česká republika, i když to už úplně stezka nebyla. Kvůli nevydařenému počasí jsme 

museli stanoviště přesunout na prostranství u kulturního domu, kde děti už tradičně plnily 10 úkolů, za které, 

když je zdárně zvládly, byly řádně odměněny. Děti čekaly pohybové, vědomostní, ale i logické hry. 

I když není vůbec důležité vyhrát, ale zúčastnit se, musím zde vyzdvihnout ty nejlepší z nejlepších a tím jim ještě 

jednou pogratulovat. 

Za mladší kategorii se na 3. místě umístila Amálka Tomášková, na 2. místě Ondra Chadima a na 1. místě Natálka 

Pechancová. Za starší to byla na 3. místě Bára Bartošová, na 2. místě Šíma Flídr a na 1. místě Vašík Pechanec. 

Nejmladším účastníkem se letos stal Tobiášek Kmošek. 

Tímto bych i za Áďu Kusou ráda poděkovala všem, co se na přípravě a odehrávání rozloučení podíleli, i když ne-

bylo zrovna příjemné počasí, a děkujeme jim za veškerou pomoc. Chtěla bych poděkovat i všem dětem za účast, 

protože jen díky vám dětem máme chuť a elán pokračovat. Děkujeme všem! Věříme, že vás naše stezky baví (už 

8. rokem) a budeme se těšit zase za rok, alespoň v podobné účasti :-). 

Veronika Lněničková 

 

LÉTO V TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ HORNÍ ÚJEZD 

První větší fotbalovou akcí na našem hřišti byl po covidové pauze zápas svobodní (mladí) – ženatí (starší). 

V parném nedělním odpoledni se sešlo na třicítku současných i bývalých fotbalistů naší TJ k exhibičnímu zápasu a 

snahy o oživení sportovního života po dvou předběžně ukončených sezonách. Hrálo se 2×40 minut a i to bylo až 

až. Cíl byl splněn – pobavit sebe, diváky (kterých, pravda, mohlo být klidně více) a hlavně se nezranit. Věřím, že  

http://www.skolka.obecdesna.cz/
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Rozpis služeb lékáren 10-12/2021 

Lékárenská pohotovostní služba - v neděli v době provozu lékař-

ské pohotovostní služby vydává léky nemocniční lékárna umístěná 

u vchodu do areálu nemocnice Litomyšl. Sobotní prodlouženou 

službu zajišťují ostatní litomyšlské lékárny dle rozpisu. Telefonní 

kontakty do lékáren: 

• lékárna u Slunce – 461 612 678 

• 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 

2. 10. lékárna u Nemocnice 

3. 10. Ústavní lékárna 

9. 10. lékárna U Slunce 

10. 10. Ústavní lékárna 

16. 10. lékárna u Anděla strážce 

17. 10. Ústavní lékárna 

23. 10. lékárna Na Špitálku 

24. 10. Ústavní lékárna 

Pozvánka na fotbal na Horní Újezd 

Mladší přípravka 

neděle 26.9. 9:30 turnaj Horní Újezd 

Mladší žáci 

neděle 19.9. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Březová 

neděle 31.10. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Radiměř 

Starší žáci 

neděle 10.10. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Pomezí 

neděle 24.10. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Jevíčko 

Muži 

neděle 26.9. 15:30 Horní Újezd – Mladějov 

sobota 9.10. 15:00 Horní Újezd – Janov 

neděle 24.10. 14:30 Horní Újezd – Opatov 

neděle 31.10. 14:30 Horní Újezd – Cerekvice 

Kompletní rozpisy zápasů našich mužstev najdete na 

www.tjhorniujezd.cz. 

 

ROZPIS POHOTOVOSTÍ A LÉKÁREN 

všichni hráči i diváci odcházeli spokojeni a bylo by fajn se na podobné akci sejít třeba zase za rok. A aby byla 

naplněna zpravodajská povinnost – zápas skončil remízou 2:2.   

I když se jarní část sezóny prakticky nekonala, bylo třeba toto období uzavřít. Největší akcí tohoto druhu byly 

zápasy fotbalové školičky a mladší a starší přípravky proti rodičům. Této akce se zúčastnilo přes 50 dětí a obdob-

ný počet dospělých. Žáci si zahráli proti mužům a následně strávili noc v kabinách. Končící družstvo dorostu si 

zahrálo na turnaji v Rudolticích a tým mužů spojil ukončení sezóny rovnou se zahájením sezóny nové. 

I přesto, že jsme měli v pátek téměř polovinu hřiště pod vodou, se nám v neděli 11.7. podařilo uspořádat další 

ročník dětského sportovního dnu. V příjemném počasí se ho zúčastnilo téměř 60 dětí ze širokého okolí. Více než 

čtyřicítka pořadatelů připravila pro děti 18 disciplín, mezi kterými nechyběla jízda na kole, stříkačka, střelba ze 

vzduchovky nebo hod či kop na cíl, nově si děti mohly vyzkoušet třeba frisbee nebo golf. Veškeré dění se odehrá-

valo na fotbalovém hřišti, hřišti s UMT a na přilehlých plochách. Po celé nedělní odpoledne nás provázelo pěkné 

slunečné počasí a všechny děti si odnesly nějakou tu sladkost nebo jinou drobnost za splněné disciplíny. Nejlepší 

výkony v 5 soutěžích byly v podvečer vyhodnoceny a vítězům v daných kategoriích byly předány věcné ceny. 

Uspořádali jsme i kulturní akci. V sobotu 24.7. se na našem hřišti uskutečnilo prázdninové hudební posezení. 

Zhruba stovce návštěvníků zahrála kapela Madam z České Třebové a JK Band pana Jiřího Kárníka z Dobrého v 

podhůří Orlických hor. 

Fotbalové soutěže jsou v plném proudu. Jako první do nich v polovině prázdnin vstoupil tým mužů, kterému ale 

vstup nevyšel podle představ. Mládežnické týmy zahájily soutěžní klání na přelomu srpna a září. Přijďte se na 

naše snažení podívat.  

Za TJ Horní Újezd Mgr. Zdeněk Beneš a Ing. Jan Beneš     

28. 10. lékárna U Nemocnice 

30. 10. lékárna U Nemocnice 

31. 10. Ústavní lékárna 

6. 11. lékárna U Slunce 

7. 11. Ústavní lékárna 

13. 11. lékárna U Anděla strážce 

14. 11. Ústavní lékárna 

17. 11. Ústavní lékárna 

20. 11. lékárna Na Špitálku 

21. 11. Ústavní lékárna 

27. 11. lékárna U Nemocnice 

28. 11. Ústavní lékárna 

4. 12. lékárna U Slunce 

5. 12. Ústavní lékárna 

11. 12. lékárna u Anděla Strážce 

12. 12. Ústavní lékárna 

18. 12. lékárna na Špitálku 

19. 12. Ústavní lékárna 

24. 12. lékárna Sanatio (poliklinika) 

25. 12. lékárna U Nemocnice 

26. 12. Ústavní lékárna 

Rozpis LSPP pro dospělé 10-12/2021 

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé je 

umístěna v budově neurologie (N) Litomyšl-

ské nemocnice. Telefonní kontakt je 

461 655 397. Ordinační doba je sobota, ne-

děle a svátky od 8:00 do 13:00 hod. 

2.—3.10. MUDr. Sláma 

9. 10.  MUDr. Přichystalová 

10. 10.  neuvedeno 

16. 10.  MUDr. Skalická 

17. 10.  MUDr. Jílek 

23.—24.10. MUDr. Kašparová 

28. 10.  MUDr. Jindrová 

30. 10.  neuvedeno 

31. 10.  MUDr. Jindrová 

6.—7. 11. MUDr. Sláma 
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20.—21. 11. MUDr. Sejkorová Jitka, Husova 25, Polič-

ka, tel. 606 202 501 

27.—28. 11. MUDr. Ševčík Stanislav, 1. máje 607, 

Polička, tel. 461 724 423 

4.—5. 12. MUDr. Švecová Dagmar, Šmilovského 1122, 

Litomyšl, tel. 461 613 663 

11.—12. 12. MUDr. Vlčková Barbora, J. E. Purkyně 

1150, Litomyšl, tel. 461 615 402 

18.—19. 12. MUDr. Adamcová Markéta, Hegerova 

373, Polička, tel. 461 725 987 

24. 12. MUDr. Adamec Stanislav, Hegerova 373, Polič-

ka, tel. 461 725 987 

25.—26. 12. Kononenko Oleksandr, Mariánská 1137, 

Litomyšl, tel. 461 614 614 

27. 12. MUDr. Burešová Ivana, Smetanovo nám. 97, 

Litomyšl, tel. 461 614 569 

28. 12. MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice 184, tel. 461 

634 157 

29. 12. MDDr. Elčknerová Irena, 1. máje 606, Polička, 

tel. 733 152 435 

30. 12. MUDr., MBA Feltlová Eva, Zámecká 1, Bystré, 

tel. 606 182 715 

31. 12. MDDr. Kašpar Miroslav, Růžová 195, Polička, 

tel. 775 724 524 

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba 

13. 11.  MUDr. Přichystalová 

14. 11.  MUDr. Novotná 

17. 11.  MUDr. Paseková 

20.—21. 11. MUDr. Kašparová 

27. 11.  MUDr. Jílek 

28. 11.  MUDr. Přichystalová 

4.—5. 12. MUDr. Sláma 

11.—12. 12. MUDr. Paseková 

18. 12.  MUDr. Kašparová 

19. 12.  MUDr. Jindrová 

24. 12.  MUDr. Tišlerová 

Zdroj: https://www.nempk.cz/informace/pohotovost-v-

litomysli 

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost je umís-

těna v budově P Litomyšlské nemocnice. Telefonní kon-

takt je 461 655 258. Ordinační doba je sobota, neděle 

a svátky od 8:00 do 13:00 hod.  

Rozpis stomatologické pohotovosti 10—12/2021 

Stomatologickou pohotovost zajišťují stomatologové ve 

svých ordinacích dle rozpisu. Ordinační doba je vždy od 

8:00 do 11:00 hod.  

2.—3. 10. Kononenko Oleksandr, Mariánská 1137, Lito-

myšl, tel. 461 614 614 

9.—10. 10. MUDr. Kossler Pavel, Haškova 445, Polička, 

tel. 461 724 369 

16.—17. 10. MUDr. Králová Zdena, Družstevní 69, Lito-

myšl, tel. 461 100 497 

23.—24. 10. MUDr. Krpčiar Patrik, Nerudova 207, Lito-

myšl, tel. 461 619 670 

28. 10. MUDr. Kučerová Marta, Smetanova 55, Polička, 

tel. 461 724 635 

30.—31. 10. MDDr. Martinec Vojtěch, J. E. Purkyně 

1150, Litomyšl, tel. 461 615 402 

6.—7. 11. MDDr. Novák Peter, Dolní Sloupnice 188, tel. 

465 549 236 

13.—14. 11. MUDr. Nováková Lenka, Dolní Sloupnice 

188, tel. 465 549 236 

17. 11. MUDr. Oliva Vladimír, Mariánská 1137, Lito-

myšl, tel. 461 614 614 

 

PROVOZOVÁNÍ VODOVODU 

Již v době prvních starověkých vodovodů vznikla potřeba tyto stavby udržovat, chránit a také dohlížet na to, aby 

se voda dostala od zdroje tam, kde je jí třeba. Jedním z nejznámějších vodovodních systémů byl pravděpodobně 

starověký římský vodovod s jeho akvadukty, na jehož údržbu a provoz zaměstnávalo město Řím kolem 700 lidí. 

Vodařské řemeslo v dnešní době plní v podstatě stejný účel jako v dávné minulosti a zahrnuje i podobné činnosti. 

Postupně se však jeho podoba mění, ať už díky modernější technice a novým technologiím, ale také v souvislosti 

se zvyšujícími se nároky na kvalitu vodohospodářských služeb. Co tedy představuje provozní „vodařina“ 

v každodenní praxi?  

Důležitou součástí rutinní práce je kontrola technického stavu jímacích objektů, čerpacích stanic a vodojemů, a 

také jejich strojního vybavení. I zdánlivě bezúdržbová zařízení jako jsou ventily, šoupata a jiné armatury vyžadu-

jí kontrolu funkčnosti. S kontrolní činností pak úzce souvisí opravy a údržba objektů i jejich areálů. Stejně jako 

řádnému technickému stavu vodárenských objektů je věnována pozornost i zajištění dodávky kvalitní a nezávad-

né vody. Pravidelné čištění vodojemů a akumulačních nádrží je prováděno tak, aby nedošlo k přerušení dodávky 

vody. Vodojemy, které zásobují vodovod Poličsko, mají většinou dvě komory, tudíž v jedné probíhá čištění a 

z druhé je zásobovaná vodovodní síť. Pravidelně se čistí i vodovodní síť, a to tzv. odkalováním přes osazené hyd-

ranty. Tím se předchází usazování jemných částic v potrubí. Odkalování se provádí většinou na místech, kde jsou 

malé průtoky potrubím, ale i v případě, že na potrubí byl provedený nějaký zásah (oprava poruchy, výměna ar-

matury apod.). Funkčnost hydrantů ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována, je měřen tlak a průtok jednotli-

vých hydrantů tak, aby byly bez problémů k dispozici v případě požáru. Z hlediska zajištění zdravotní nezávad-

nosti vody v síti je jednou důležitých činností provozních montérů pravidelná kontrola zařízení pro dezinfekci 

 

POZVÁNKA NA TURNAJ 

Pokud pandemická situace dovolí, 

rádi bychom v sobotu 23. 10. 2021 

uspořádali turnaj ve stolním tenise. 

Jménem Sportovního klubu Poříčí u 

Litomyšle tímto zvu všechny přízniv-

ce tohoto sportu do kulturního domu 

v Poříčí, kde by se turnaj uskutečnil.  

Zájemci se mohou hlásit u předsedy sportovního klubu 

Jirky Bartoše (tel. 777 601 751), kde obdrží další in-

formace. 

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši účast.  

Adéla Hurychová 

https://www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba
https://www.nempk.cz/informace/pohotovost-v-litomysli
https://www.nempk.cz/informace/pohotovost-v-litomysli
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vody a průběžná kontrola obsahu volného chloru ve 

vodojemech a přímo u odběratelů. Hovoříme-li 

o rutinních činnostech, je nutné zmínit výměnu vodo-

měrů. Vodoměry sloužící jako fakturační měřidlo musí 

být funkční a mít platný cejch. Platnost bývá zpravidla 6 

let, proto probíhá pravidelně jejich výměna. Počet mě-

něných vodoměrů dosahuje ročně několika stovek.  

Důležitou roli v dnešním provozování vodovodu hraje 

vodárenský dispečink. Informacemi o stavech hladin ve 

vodojemech, o průtocích do sítě, o tlacích v potrubí 

apod. začíná prakticky každý pracovní den. Kontrola 

dispečinku je tím prvním signálem, že je něco 

v nepořádku, a díky němu je možné problém odhalit 

mnohem dříve, než dojde k přerušení dodávky vody do 

sítě. Následně při podrobnějším průzkumu se zjišťují 

netěsnosti potrubí zavíráním jednotlivých sekcí vodo-

vodního řadu, přičemž se kontrolují průtoky zazname-

nané dispečinkem. Rozdělení jednotlivých úseků na 

menší části umožňují sekční šoupata. Stejně jako arma-

tury v objektech vyžadují i sekční šoupata pravidelnou 

kontrolu funkce a v případě potřeby jejich výměnu. 

Slouží nejen k uzavření  a rozdělení jednotlivých úseků 

sítě při prováděném průzkumu, ale především v případě 

havárie k odstavení pouze menšího úseku vodovodu, na 

kterém došlo k poruše.            

Snižování ztrát vody je pro hospodárný provoz vodovo-

dů stěžejní záležitostí, proto se poruchy na vodovodních 

řadech a přípojkách řeší přednostně. Odstraňování po-

ruch, ale i výměny hydrantů, šoupat, přípojek apod. 

vyžadují provádění zemních prací. Ročně je realizováno 

několik desítek těchto zásahů. Zvláště pak v případě 

havárie je důležité provést opravu v co nejkratší době. 

Z toho důvodu je vodohospodářský provoz vybavený 

potřebnou technikou tak, aby bylo možné provádět 

zemní práce i v zimních měsících. Nejen z důvodu havá-

rií je mimo pracovní dobu zajišťována pohotovost. 

V případě zjištění závady na vodovodních řadech nebo 

přípojkách (po fakturační vodoměr) je možné tuto sku-

tečnost nahlásit kdykoliv v průběhu dne na kontaktu 

uvedeném na webu provozovatele www.vhos.cz v sekci 

„Nahlášení havárie“ po zadání příslušné obce. 

VHOS, a.s. 

 

KRONIKA 

 

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ 
AKCE 

Pokud nezasáhne vyšší nebo nějaká jiná 

moc, tak bychom Vás rádi pozvali na kul-

turní akce připravované na závěr letošní-

ho roku. 

• 10. 10. 2021—Poříčský jarmark 

• 20. 11. 2021—Kateřinská zábava 

• 28. 11. 2021—Slavnostní rozsvícení 

   vánočního stromu 

• 12. 12. 2021  - Vánoční posezení 

O podrobnějším konání jednotlivých akcí 

budete včas informováni. 

František Bartoš 

 

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 

V průběhu roku jsme Vás informovali o plánované rekonstrukci obec-

ního chodníku podél komunikace II. třídy v Poříčí. Realizace této akce 

byla podmíněna případnou dotací ze Státního fondu dopravní in-

frastruktury, o kterou naše obec žádala na přelomu loňského a letoš-

ního roku. V průběhu prázdnin k nám dorazila radostná zpráva, že 

naše žádost byla kladně vyřízena a my se tak můžeme těšit na nové 

chodníky. Úsek dotčený rekonstrukcí začíná u Podhájku a vzhledem 

k dotačním podmínkám musí končit u vjezdu do areálu zemědělského 

družstva. Zbývající část se bude realizovat za pomoci jiného dotační-

ho titulu nebo z rozpočtu obce, toto bude na rozhodnutí zastupitel-

stva. Z mého pohledu přichází oprava chodníku možná „pět minut po 

dvanácté“, jelikož některé úseky jsou již v havarijním stavu a jejich 

správa a údržba je velmi náročná a pohyb chodců není úplně kom-

fortní. Momentálně probíhá kamerový monitoring dešťové kanalizace 

umístěné pod chodníkem, aby se zjistil její technický stav a obec se 

mohla zavčasu připravit na případné opravy. 

František Bartoš 

Blahopřejeme:      

60 let Stanislav Vodička Poříčí 2 

 Josef Vavřín  Mladočov 12  

 Jan Dvořák  Poříčí 49 

77 let Marie Krejčová  Mladočov 22 

 Eva Bělohlávková Poříčí 36 

78 let Václav Boštík  Mladočov 28 

79 let Ladislav Čech  Poříčí 71 

81 let Alois Kulhavý  Zrnětín 18 

 Hana Machová  Poříčí 66 

86 let Václav Pechanec Mladočov 8 

 Růžena Pechancová Zrnětín 8 

Narození 

Mia Vobejdová  Poříčí 54 

Elena Pechancová Poříčí 16 

Gabriela Sýkorová Poříčí 142 

Eliška Krejčová  Mladočov 3 

Alexandra Zachová Poříčí 5 

Tereza Kovářová Poříčí 137 

Úmrtí 

Václav Bartoš  Mladočov 36 

http://www.vhos.cz

