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Velikonoce Veliká noc
Velikonoce: svátky jara, svátky
klidu, svátky svobody, svátky mnoha
tradic, svátky zmrtvýchvstání, svátky
které mi nic neříkají, svátky
čeho?…Když se vás někdo zeptá:"Co
slavíš o Velikonocích? Jakou mu dáte
odpověď? V následujících řádcích si
chci „vzít na paškál“ téma Velikonoc a
podělit se s vámi o to, jak je vnímají
k ř e s ť a n é . Ve l i k o n o c e j s o u p r o
křesťany největšími svátky v roce. Jde
o oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Je to připomínka té „Veliké noci“, kdy
Ježíš vstal z mrtvých. Lidé, kteří byli
svědky této události, to zaznamenali
následovně: „Když bylo po sobotě,
Marie Magdalská, Jakubova matka
Marie a Salome nakoupily vonné
oleje, aby šly Ježíše pomazat. Záhy
zrána první den v týdnu přišly ke
hrobu, když právě vycházelo slunce.
Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám
odvalí kámen od vchodu do hrobky?“
Když se podívaly, spatřily, že kámen
je odvalen. Byl totiž velmi veliký.
Vešly do hrobky a uviděly tam na
pravé straně sedět mladého muže
oděného bílým rouchem a polekaly
se. On však jim řekl: „Nelekejte se!
Hledáte Ježíše Nazaretského,
ukřižovaného? Byl vzkříšen, není
t a d y. “ To j e ú s t ř e d n í u d á l o s t í
Velikonoc. Radost ze života. Život,
který přemohl smrt a má naději v
životě věčném. A to je také důvod,
proč křesťané chodí každou neděli do
kostela. Aby znovu prožili tuto
radostnou zprávu (evangelium).
Věřím, že každý z vás už v životě
zažil něco pěkného, že se vás nějaká
událost tak dotkla, že jste byli úplně
„paf“. Podobně na tom byly asi ty
ženy, které jednoho nedělního rána šly
ke hrobu, aby dokončily pohřební

ROČNÍK XVIII.
zvyky. Když našly hrob prázdný, tak
je to muselo dost překvapit, ne-li
vylekat. Navíc uslyšely zajímavá
slova: „Nelekejte se! Hledáte Ježíše?
Není tady, byl vzkříšen.“ Tak to musel
být na jednu stranu pro ženy šok, ale
na druhou stranu to muselo být možná
i povzbudivé. Protože ten, kterého
znaly, kterého měly rády a který jim
dával víru, naději a lásku do života,
tak ten najednou „žije“. To jsou
Velikonoce - radost ze života. Pro
dokreslení toho, jakou radost si asi
představit, uvedu příběh Františka
Gajowniczeka, který na sobě
samotném zažil, co to znamená dostat
život: V koncentračním táboře v
Osvětimi platilo následující nařízení:
„Za toho, kdo uprchne a nebude
dopaden, bude popraveno dvacet
vězňů.“ Když jednoho dne zjistili, že v
jednom baráku jeden vězeň chybí,
nastala panika. Všem bylo jasné, že to
bude stát mnohé smrt v bunkru hladu.
Při ranním nástupu ohlásil velitel
tábora, že zmizel vězeň. Nastalo
zlověstné ticho. Velitel cynicky
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ohlásil: „Zběha jsme nechytili. Deset z
vás to zaplatí životem v bunkru hladu.
Doufám, že tím získám vaše uznání.
Jindy to bývá dvojnásobek. Dnes
dělám výjimku.“ Pak si začal vybírat.
Každý, na nějž ukázal náčelník, musel
vystoupit z řady. Když vystupoval
desátý, zoufale zaúpěl: „Má ubohá
ženo, mé čtyři děti, už vás nikdy
neuvidím.“ A dal se do zoufalého
pláče. Pak zazněly rozkazy: „Vyzujte a
svlékněte se!“ Tehdy se oddělil ze
zástupu jeden vězeň a pomalu
předstoupil před náčelníka Frithe. Byl
to Maxmilián Kolbe, měl 47 roků.
Náčelník zařval: „Stůj! Co chceš, ty
polské prase?“ „Rád bych zemřel za
toho, kdo má ženu a čtyři děti.“
,,Proč?“ ,,Protože už jsem starý a
nemám žádnou rodinu.“ Odsouzený se
jmenoval František Gajowniczek. Byl
důstojníkem v polské armádě. „A kdo
jsi ty?“ Tázal se náčelník Kolbeho.
,,Kněz.“ Nastalo ticho. Pak Triech
řekl: ,,Dobrá. Vyměňte se.“ Pak zněl
rozkaz: ,,Odchod!“ František
Gajowniczek musel při této události

zažít neuvěřitelný pocit štěstí. A to, že
za něj někdo nabídl svůj život, aby ho
zachránil, to v něm muselo zanechat
neuvěřitelný pocit vděčnosti. Tento
příběh, který se stal v Osvětimi, tak
trochu může vyjádřit i to, co se stalo o
Velikonocích na začátku našeho
letopočtu v Jeruzalémě. Křesťané věří,
že za každého člověka se takto
obětoval Ježíš (Boží syn), aby mu
daroval život - život věčný. Přeji vám
radostné a požehnané velikonoční
svátky.
Petr Boštík SDB

Divadlo
Divadlo je u nás častou náplní
programu kulturní komise. Většinou k
nám zavítali ochotníci z okolních
vesnic a nebo jsme vyjeli za divadlem
do většího města. Tentokrát jsme
zkusili změnu a pozvali divadlo EXIL
z Pardubic k nám do Poříčí, 14. dubna
v 19. 30 zahrají představení
Limonádový Joe. Vstupenky jsou již
asi měsíc v předprodeji, ale pokud se
ještě někdo nerozhodl a váhá, srdečně
ho zveme. V Informačním centru u p.
M. Boštíkové jsou ještě nějaké
vstupenky volné. Pro ty, kteří si budou
chtít večer pěkně užít a podělit se o
své zážitky, bude hrát po skončení
představení country skupina Modrý
den z Litomyšle. A k tomu patří dobré
víno, pivo, malé občerstvení…Prostě
uděláme vše pro to, aby Vám bylo u
nás v divadle dobře.
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Informace obecního úřadu
Informace z jednání zastupitelstva
25. 1. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Žádost o dotaci z programu MMR
na akce: Místní komunikace k
plánované výstavbě rodinných domů,
Poříčí u Litomyšle a Úprava okolí
Kulturního domu v Poříčí u Litomyšle- parkoviště, zpevněné plochy.
· Smlouvu o dílo mezi Obcí Poříčí u
Litomyšle a firmou Stavební sdružení
Boštík s.r.o. na vyhotovení projektové
dokumentace akce Rekonstrukce a
stavební úpravy Obecního úřadu v
Poříčí u Litomyšle č.p. 81.
· Smlouvu o dílo mezi Obcí Poříčí u
Litomyšle a Ing. arch. Radimem
Bártou na vypracování projektové
dokumentace akce Občanská
vybavenost návsi u Ranče.
· Pokácení 3 lip, k.ú. Mladočov, p.č.
233/3 a 11 (lokalita u hřbitova).
· Žádost o financování akce
Výměna vodovodního řadu na
pozemku p. č. 157/1 a 157/2, k.ú.
Poříčí u Litomyšle, z rozpočtu SMSV
Poličsko.
· Účetní odpisový plán na r. 2012.
Zastupitelstvo obce zamítá:
· Návrh Smlouvy o nájmu
nebytových prostor mezi Obcí Poříčí u
Litomyšle a o.s. Dobré divadlo.
· Návrh Partnerské dohody mezi
Obcí Poříčí u Litomyšle a o.s. Dobré
divadlo.

Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
· Přípravu rozpočtu na r. 2012.
· Průběh prací akce Odkanalizování
části Obce Poříčí u Litomyšle.
14. 12. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Rozpočtové opatření na r. 2012
viz příloha usnesení.
· Rozpočtovou změnu č. 7/2011.
· Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy
obecního úřadu.
· Zpracování projektové dokumentace na výstavbu víceúčelového
objektu u informačního centra.
Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
· Cenu vody pro rok 2012 ve výši
28,80,- Kč včetně DPH.
· Aktuální průběh prací akce
Odkanalizování části Obce Poříčí u
Litomyšle.
16. 11. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Smlouvu č. 10048691 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR.
· Obecně závazné vyhlášky Obce
Poříčí u Litomyšle č. 2/2011, 3/2011,
4/2011 a 5/2011
· Prodej obecních pozemků p. č.
603/1 a 2007/7, k.ú. Poříčí u
Litomyšle pro Petra Horáka, Křičkova
422, Pardubice, Polabiny.
· Prodej obecního pozemku p.č.
1953/3, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro
Marii Košňarovou, Záboří 118, 539 44
Proseč.
· Prodej obecního pozemku p.č.
157/5, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro
Zdeňka Chadimu, Lubná 325, 569 63
Lubná a Hanu Langrovou,
Ve r m ě ř o v i c e 1 3 0 , 5 6 1 5 2
Verměřovice.
· Rozpočtovou změnu č. 6/2011.
· Dohodu o provedení archeologického výzkumu při akci
Odkanalizování části Obce Poříčí u
Litomyšle, mezi Obcí Poříčí u
Litomyšle a Regionálním muzeem ve
Vysokém Mýtě.
· S m l o u v u č . O 3 3 / 2 0 11 n a
zajištění svozu, třídění, recyklace a
odstranění komunálního odpadu mezi

Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou
Technické služby Hlinsko, s.r.o.
· Nákup automobilu pro potřeby
obce.

Bruslení
Několik let jezdili malí i dospělí z
naší vesnice na zimní stadion do
Poličky, kde si obec pronajala ledovou
plochu na bruslení. V letošním roce
nás trápily dosti silné mrazy, a proto
vznikl nápad vyrobit ledovou plochu
na víceúčelovém hřišti v Poříčí.
Několik nadšenců každý den večer
polévalo a upravovalo plochu hřiště,
aby se síla ledu zvyšovala. Zájem o
bruslení byl značný, a proto se
jednoho sobotního odpoledne „ledaři“
rozhodli uspořádat soutěže pro děti.
Úkolem dětí byl slalom, jízda na čas,
střela puku na branku a podjezd
branky. K potěšení organizátorů se
sešlo hodně dětí, některé doprovázeny
rodiči. Pro každého bylo připraveno
občerstvení na zahřátí, z amplionu
hrála hudba a atmosféra byla příjemná
i díky sluníčku, které hřálo. Po
ukončení soutěží obsadili led i dospělí
a našli se i tací co na bruslích nestáli
několik let.
Nezbývá než si přát, aby nám i
příští zima umožnila naše hřiště
využívat také v zimním období.
Poděkování patří každému, kdo
pomáhal s přípravou ledové plochy.
Jana Žďárová

Byl to příznivý rok
V pátek 2. 3. 2011 se uskutečnila v
Kulturním domě v Poříčí výroční
členská schůze Zemědělského
družstva Dolní Újezd, které
obhospodařuje pozemky našeho
katastrálního území. Rok 2011 se
zařadil mezi nejúspěšnější roky v
historii hospodaření. Za přispění
příznivých povětrnostních podmínek
se sklidila vysoká úroda obilovin,
olejnin, máku, ale i krmných plodin.
Stabilizovala se výroba mléka a
zvýšily se prodejní ceny většiny
zemědělských výrobků. Vracejí se
velké investice, které družstvo v
minulých letech směrovalo do
rozhodujících odvětví, tj. do rostlinné
v ý r o b y, c h o v u s k o t u a d o

energetických výrob (bioplynová
stanice, peletizační linky). Příznivě se
projevují akvizice posledních let,
zejména převzetí Zemědělského
družstva Příluka a získání dceřinné
společnosti Zemědělského družstva
chovatelů a pěstitelů v Litomyšli. V
rostlinné výrobě došlo k růstu výnosů,
k poklesu nákladů na jednotku
produkce a k růstu prodejních cen u
všech výrobků. U obilovin se sklidilo
6,72 t/ha, z toho výnos pšenice na
ploše 2 133 ha přesáhl 7,5 t/ha, výnos
řepky činil 4,11 t/ha, máku 1,3 t/ha.
Současně rostly náklady na hnojiva,
na provoz mechanizace, kde zejména
cena nafty se zvýšila o 3,24 Kč/t tj.
bezmála o 5 milionů korun.
V živočišné výrobě je nejdůležitější
výroba mléka, která přináší pravidelné
měsíční platby ve výši 12 13 mil. Kč.
Dojivost se stabilizovala v úrovni
9000 l, cílem není další zvyšování
užitkovosti, ale hledání ekonomického
optima vynaložených nákladů. Rozsah
chovu prasat a drůbeže družstvo
přizpůsobuje tržním podmínkám.
Proto došlo k omezení výkrmu prasat
a finálním produktem se stávají selata
o váze 25 kg. Bioplynová stanice
dodala do veřejné sítě 9 milionů kWh
elektrické energie, to je více jak
dvojnásobné množství než družstvo
spotřebuje. Prostřednictvím
bioplynové stanice se denně zhodnotí
50 tun siláží a senáží, 20 tun kejdy,
veškeré krmné zbytky ze stájí a
skladovacích prostorů. Co se nehodí
pro bioplynovou stanici zužitkují
peletovací linky produkující peletky

pro teplárny a elektrárny. Jde o slámu,
která není určena k podestýlání zvířat
ani k hnojení na poli, odpady
posklizňové linky apod. Z toho je
patrné, že družstvo je schopné využít
veškeré odpady. Rozhodující význam
bioplynových stanic a peletovacích
linek spočívá v tvorbě zisku, který
přesahuje 1/3 celkového zisku
družstva. Dobré výsledky umožnily
zvýšit nejen odměny, ale především
významně zvýšit nájemné z půdy na
3 300 Kč/ha. Často se diskutuje jaký
je přínos zemědělství pro stát, pro
občany. Zemědělské družstvo Dolní
Újezd odvedlo na odvodech a daních
56 mil. Kč, přínos občanům ze
zaměstnanosti, majetkového
vypořádání oprávněných osob z
transformace a z nájemného z půdy
činí 127 mil. korun. Družstvo je v
našem regionu v oblasti zemědělství
nejen největším výrobcem, ale i
zaměstnavatelem pro 345 osob. Do
letošního roku vstupují družstevní
rolníci s optimismem. Družstvo má
vyšší zásoby výrobků určených k
prodeji, dostatek kvalitních krmiv pro
živočišnou výrobu a bioplynovou
stanici, vyšší finanční zdroje.
Nemůžeme ale očekávat tak příznivé
podmínky jako v uplynulém roce,
bude tedy nezbytné zvládnout vývoj
nákladů, protože šetřit se má i když se
daří. Máme tedy vytvořeny všechny
předpoklady pro úspěšné zvládnutí
roku 2012.
Ing. Václav Klejch
předseda představenstva
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Vítání občánků
V neděli 4. března 2012 se
uskutečnilo v Kulturním domě v
Poříčí vítání nových občánků naší
obce. Za doprovodu rodičů, dalších
příbuzných a rodinných příslušníků se
k vítání dostavili: Šimon Flídr, Václav
Pechanec, Mikuláš Vostřel, Petr
Vavřín, Barbora Bartošová a Tereza
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Hlušičková. Kulturní komise obce
připravila program, v jehož průběhu
vystoupily naše děti z Mateřské školy
v Desné pod vedením Veroniky
Lenochové a dále Tereza Faitová, Eva
Bartošová a Josef Patrný, kteří
navštěvují Základní uměleckou školu
v Dolním Újezdě. Po podpisu rodičů v
Pamětní knize obce obdržely děti
dárky, jako upomínku na tento den, a
následovalo společné focení. Na závěr

byli všichni zúčastnění pozváni na
kávu a zákusek. Relativně velká účast
svědčí o významu tohoto okamžiku
pro jednotlivé rodiny a vítání občánků
se v naší obci stává společenskou
událostí. Děkuji kulturní komisi v čele
s paní Lucií Lněničkovou za přípravu
této akce.
František Bartoš

Doležalové jsme položili několik
otázek o smyslu sdružení a dalších
plánech:
1) Kdy Váš klub vznikl, čí to byl
nápad a jaký je jeho cíl?
Mamaklub navštěvujeme od září
2011. S maminkami se přes zimní
měsíce vídáme hrozně málo a tak nás
napadlo, že bychom se mohly někde
scházet i přes zimu. Protože je kulturní
dům po celkové rekonstrukci, napadlo
nás, že bychom toho mohly využít.
Sepsaly jsme proto žádost o zapůjčení
těchto prostor a byly jsme úspěšné.

Dětský karneval
25. 2. se konal na sále kulturního
domu dětský karneval. Pro děti byl
připraven bohatý program. Mimo jiné
cvičení s Míšou, soutěže, malování
obrázků a „židličkovaná“, kterou si s
chutí zahrály nejen děti. Za splnění
úkolů dostaly vždy nějakou odměnu,
za což patří poděkování sponzorům.
Náš dík za pomoc a podporu patří
babičkám, starostovi, DJ Lubovi, který
celou akci doprovodil hudebně, a
hlavně dětem, že v tak hojném počtu
dorazily.
Do budoucna bychom rády
připravily tvořivé dílničky. Ta první
„malování na trička“ bude hned 12. 4.
v 16 hod v kulturním domě. Zveme
všechny, kteří rádi tvoří. S sebou si
přineste jednobarevné tričko. Další
akcí bude společné pálení čarodějnic,
místo a čas ještě upřesníme. Zveme
všechny maminky, které by se chtěly
přidat. Přijďte se podívat! Scházíme se
každé úterý dopoledne v kulturním
domě.
Dotazy na tel.
777033343 Šmejdová Žaneta
737801075 Doležalová Magda
Těšíme se na viděnou maminky!

společnému sdílení rodičovských
povinností a radostí. Letos v únoru,
bezprostředně po obecním plese,
zorganizoval a připravil klub maminek
velmi zdařilý dětský karneval. Celá
akce byla pečlivě připravena. Sál
kulturního domu se naplnil do
posledního místa a všechny děti se
dobře bavily různými soutěžemi, za
k t e r é b y l y b o h a t ě o d m ě n ě n y.
Vzhledem k tomu, že rozhodující
většinu kulturně společenských akcí v
obci organizuje a připravuje kulturní
komise ve spolupráci s obecním
úřadem, je tato aktivita jedna z mála,
která vznikla spontánně, bez impulzu
z venčí. Z pohledu obce se jedná o
aktivitu, která je velmi důležitá a
mohla by přispět ke kvalitnějšímu a
bohatšímu životu v naší obci. Paní
Žanetě Šmejdové a paní Magdě

2) Kolik členů klub má a jak se vám
daří získávat další členy (členky)?
Klub navštěvuje 10 maminek s
dětmi. Je to většina maminek, které v
naší obci žijí. Nové členky bychom
přivítaly rády, ovšem ne vždy se
setkáváme s kladnými odpověďmi.
Naším cílem jsou jednoznačně
různorodé aktivity s našimi dětmi,
které jsou náplní našich dnů.
3) Jaký dojem máte z karnevalu,
který jste v únoru uspořádaly?
Tento karneval byl náš první a
veliká účast nás mile překvapila a
dodala energii do organizování dalších
akcí. Všechno jsme dlouho
připravovaly a odměněny jsme byly
úsměvy a nadšením dětí i maminek.
Všechno proběhlo bez problémů a
určitě máme v plánu karneval
opakovat zase příští rok.
4 ) P l á n u j e t e v p r ů b ě h u ro k u
připravit další společné akce?

Klub maminek v Poříčí
V loňském roce bylo založeno v
naší obci neformální sdružení
maminek, tzv. Mamaklub. Maminky s
dětmi se schází, mimo jiné jedenkrát
týdně ve společenské místnosti
kulturního domu, ke hrám a
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Akcí máme v plánu více. Hned 12.
dubna chceme s dětmi a se všemi co si
rádi přijdou něco vytvořit, malovat na
trička. Potom nás čekají čarodějnice.
Chtěly bychom udělat společný oheň a
opéct buřty. Tímto jste všichni srdečně
zváni. Od září bychom rády
připravovaly cvičení pro děti od 5 let a
pokračovaly ve tvořivých dílnách pro
dospělé. V průběhu roku budete o
dalších akcích průběžně informováni.
5) Je podpora obce ve Vašich
aktivitách dostatečná, popřípadě co by
v á m p o m o h l o k ro z v í j e n í d a l š í
činnosti?
Tak o tomto není vůbec pochyb.
Obec a hlavně pan starosta byli naším
nápadem nadšeni a se vším nám
pomáhají. Zapůjčení prostor a prvotní
finanční výpomoc nám velice
pomohla. Pro děti se muselo zakoupit
několik podstatných věcí (koberec,
hračky…), a za to vše moc děkujeme.
Díky karnevalu, který pro nás byl
jakousi startovací čárou, jsme již
schopné většinu financovat samy.
Ještě jednou děkujeme a doufáme, že i
nadále bude naše spolupráce
bezproblémová a ideální jako do teď.

Svoz odpadů
Jarní svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu proběhne ve
čtvrtek 26. dubna dle obvyklého
harmonogramu, který bude vyhlášen
obecním rozhlasem. Od každého
občana bude odpad odebrán osobně
zaměstnancem svozové firmy.

Zájezd na hory
Dne 15. 3. 2012 jsme uskutečnili
výlet do Ski areálu Deštné v
Orlických horách.
Vyrazili jsme za sněhem, který
nám v okolí našeho bydliště chyběl.
Cestou jsme pozorovali, zda sněhu, za
kterým jsme se vydali, bude přibývat.
Zpočátku nebylo po sněhu ani
památky, ale ve výše položených
oblastech se začali objevovat
skromné zbytky sněhu. V okamžiku,
kdy jsme dorazili do cíle naší cesty,
nám bylo jasné, že jsme nejeli
zbytečně. Vystoupili jsme z autobusu
nasadili rukavice a čepice a s
nadšením vyrazili. Většina výletníků
se rozhodla pro sjezdovku, jen pár nás
vyrazilo na běžky, či spíše procházku
bílou stopou s cílem dobít
Masarykovu chatu na Šerlichu.

I když jsme se hodně sanžili, cesta
nám zabrala celé dopoledne. Uvnitř
chaty bylo příjemně teploučko a po
menším občerstvení jsme se vydali
nazpět. Dle reakcí zúčastněných si
výlet užili všichni a domů jsme se
vraceli sice unaveni, ale hodně
spokojeni.
Doufám, že za rok tento výlet
zopakujem.
Jiří Bartoš

Narozeninová akce
V tomto roce slaví prodejna
Veloservis sport Flach 20 let od svého
otevření. K tomuto jubileu byla
vyhlášena slevová akce, při níž ke
každému nově zakoupenému kolu
obdržíte dárek a servis na jeden rok
zdarma. Veloservis nabízí: jízdní kola,
elektrokola, koloběžky, cyklo doplňky,
náhradní díly, cyklistické oblečení,
servis jízdních kol, montáž kol na
zakázku, pojištění nových jízdních
kol, sportovní oblečení a obuv. Dále
p a k b a t o h y, s t a n y, s p a c í p y t l e ,
hokejovou výstroj, tenisové rakety,
fotbalové a florbalové vybavení. Právě
také probíhá výprodej kopaček a
běžeckých bot. Kontakt: Veloservis
sport Flach, Dolní Újezd 16, 56961,
Tel.: 603935169, www.velo-sport.cz

Den matek
Nejkrásnější měsíc jara je Máj a
druhá květnová neděle patří už
tradičně všem matkám. I u nás slavíme
tento svátek, protože si to všechny
naše maminky a babičky právem
zaslouží.

6

pan Václav Bartoš. Chtěl bych mu
touto cestou poděkovat za odvedenou
práci po dobu pěti let, kdy tuto funkci
vykonával. Jeho nástupcem se stává
Jiří Černý mladší, kterému přeji
mnoho sil, trpělivosti a pevné vůle na
této pozici.
František Bartoš

Stavební akce v obci

Letos plánujeme oslavu „výjezdní“,
a to 12. 5. 2012. Hlavním cílem výletu
je návštěva zámku Potštejn a závěr
bude patřit společnému posezení u
dobré večeře. Zájemkyně se mohou
nahlásit u p. M. Boštíkové v
Informačním centru obce, kde
dostanete další podrobné informace.

Ples
Také v letošním roce naše obec ve
spolupráci s místní složkou
dobrovolných hasičů pořádala obecní
ples. A stejně jako v minulosti k tanci
i poslechu hrála skupina Melodie
Trpín. S předtančením vystoupila
taneční skupina Monsignore z
Pardubic pod vedením p.Magdy
Mauerové. Nejvíce očekávání
vzbuzovalo půlnoční překvapení, kdy
nám svým vystoupením večer zpestřil
senior club BABA. A dámy opět
nezklamaly, prostě skvělá zábava - d í k y. O p r o t i j i n ý m r o k ů m
mysliveckou kuchyni vystřídala
kuchyně staročeská.
Kromě tradičních plesů (obecního
a mysliveckého) se letos v naší obci
konal prvně i ples muzikanstký. A
opravdu muziky jsme si v něm užili
vrchovatě, k tanci a poslechu hrály
Mix a Dolnovanka. Kapely se střídaly
téměř bez přestávek, aniž by nám
dopřály trochu odpočinku.
Díky všem, kteří se na organizaci
plesů jakkoli podíleli, stejně tak
všem, co si přišli zatančit.
Jiří Bartoš

Soutěž
S přicházejícím se jarem opět
otvíráme soutěž, která určitým
způsobem také napomáhá ke zkrášlení
naší obce. Těšíme se na dalšího vítěze
nejkrásnějšího balkonu, zahrádky,
nebo předzahrádky. A tak, milé
zahradnice, můžete už střádat plány,
čím letos ozdobíte svoji zahradu, která
pak potěší každého, kdo kolem
projede. Vždyť tou krásou nejen
zpříjemňujete život sobě, ale i nám
ostatním.

Hasiči
K 1. 4. 2012 ukončil, na vlastní
žádost, funkci velitele obecní jednotky
sboru dobrovolných hasičů v Poříčí

Dobré podzimní počasí umožnilo
rychlý průběh prací na kanalizaci a
ČOV v centrální části obce Poříčí.
Nyní bude probíhat napojování
jednotlivých nemovitostí na
kanalizaci. Podmínky, za jakých se
napojování uskuteční, budou
upřesněny v průběhu letošního roku. V
letošním roce bude také provedeno
parkoviště u kulturního domu pro
dvanáct osobních aut. Parkoviště je
navrženo podél místní komunikace
nad dětským hřištěm. U kulturního
domu na východní straně vzniknou
dvě terasy, které by měly zkvalitnit
využívání jak kulturního domu, tak
dětského hřiště.
Další stavební akcí je obslužná
komunikace k novým parcelám mezi
informačním centrem a tzv. alejí.
Komunikace bude provedena bez
finálního povrchu a to tak, aby
výškově umožňovala jednoduché
napojení jednotlivých domků.
Tyto akce by měly být financovány
z prostředků Ministerstva pro místní
rozvoj za vítězství v soutěži o Vesnici
roku 2011 Pardubického kraje.
Pavel Boštík
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Zápis do školky
Ředitelka Mateřské školy Desná
oznamuje rodičům, že zápis dětí pro
školní rok 2012/2013 proběhne ve
dnech 16. - 30. dubna 2012.
Připomínáme, že je nutné nahlásit v
tomto termínu i ty děti, které nastoupí
do mateřské školy až v průběhu
školního roku (např. únor 2013).
Přihlášku si vyzvedněte v mateřské
škole a vyplněnou ji vraťte zpět do 30.
4. 2012.
S přihlášením svého dítěte dlouho
neváhejte, protože je možné, že by z
kapacitních důvodů nemohlo být
přijato. Maximální počet dětí, které
mohou být přijaty, je pro tento školní
rok pouze 9. Celková kapacita školy je
v současné době 35 dětí. Mateřskou
školu můžete se svým dítětem
navštívit v kteroukoliv dobu, nejlépe
ale v dopoledních hodinách. Provozní
doba je od 6. 30 do 15. 30 hodin.
Těšíme se na Vás!
Anna Veselíková,
ředitelka MŠ Desná

Mariášová sezóna
I letos Vás seznámíme s výsledky
p. Vladimíra Macha, p. Jana Pechance
a p. Martina Pechance, kteří
reprezentovali naši obec na
mariášových turnajích.
Hostinec Pod Hájem - 60 startujících
Pechanec Jan 21. místo
Pechanec Martin 26. místo
Mach Vladimír 54. místo

Janov, Na Rychtě - 40 startujících
Mach Vladimír 32. místo
Pechanec Jan 37. místo

Chroustovice - 68 startujících
Mach Vladimír 18. místo
Pechanec Jan 39. místo

Žichlinek - 72 startujících
Mach Vladimír 24. místo

Luže - 40 startujících
Pechanec Jan 7. místo
Mach Vladimír 24. místo

Kamenec u Poličky - 48 startujících
Mach Vladimír 15. místo
Pechanec Jan 27. místo
Hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl - 40 startujících
Pechanec Jan 16. místo
Mach Vladimír 22. místo
Hospoda Na Ranči, Poříčí - 30 startujících
Pechanec Jan 12. místo
Pechanec Martin 26. místo
Mach Vladimír 27. místo
Osík - 56 startujících
Pechanec Jan 8. místo
Mach Vladimír 40. místo
Bělá u Luže - 44 startujících
Mach Vladimír 5. místo
Pechanec Jan 12. místo

Studnice - 84 startujících
Mach Vladimír 65. místo
Pechanec Jan 74. místo
Žichlinek - 36 startujících
Mach Vladimír 6. místo
Pechanec Jan 10. místo

Kronika
Blahopřejeme:
60 let Marie Stráníková
65 let Jiří Brábník
Marie Klusoňová
70 let Alena Bartošová
Anna Pechancová
76 let Jiří Boštík
Růžena Bartošová
77 let Anna Kárská
78 let Josef Preisler
Božena Mládková
79 let Milada Hápová
80 let Milada Prokopová
84 let Marie Vejrychová
Josef Škeřík
85 let Marie Dvořáková
88 let Jaroslav Jiráň
91 let Jaroslav Dvořák

Zrnětín 23
Poříčí 39
Poříčí 78
Zrnětín 14
Mladočov 8
Poříčí 15
Zrnětín 15
Poříčí 52
Mladočov 1
Mladočov 12
Poříčí 69
Mladočov 33
Poříčí 20
Poříčí 109
Zrnětín 21
Zrnětín 20
Zrnětín 21

Dary jubilantům od obce budou
poskytovány prostřednictvím členů
kulturní komise občanům, kteří dosáhli
věku 60, 70, 80, 85, 86, 87 let atd.
Narození:
Petr Vavřín
Tereza Hlušičková

Mladočov 12
Poříčí 20

Úmrtí:
Věra Šlesingerová
Václav Kovář

Poříčí 27
Poříčí 54
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