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Vánoce - Bůh se stal člověkem!
Dnes téměř všichni lidé vědí, že se
v tuto dobu máme chovat jinak než
obvykle. Máme být otevřeni v srdci k
tomu abychom obdarovávali,
abychom na sebe byli hodní. Někdo se
teď může ozvat, ale vždyť jsou přece
vánoce, tak proč o tom mluvit? To je
velmi vážná otázka. Vánoce mají v
sobě stále tu tajemnou moc- sílu lásky.
Bůh se stal člověkem a to ne jen tak
pro nic a zanic. On přišel z lásky k
nám, aby všem pomohl z té hrůzy zla.
On přišel z lásky k tobě, abys nezůstal
nakonec osamocen se svými životními
prohrami, neúspěchy a hříchy. Takový
je život. Ježíš vidí zlo na tomto světě
jako nedostatek důvěry v Boží lásku.
Vánoce jsou toho důkazem, že na
světě, žádné ideologie, žádné systémy,
žádná světská moc a síla nejsou
schopny, sblížit lidi a rozehřát jim
srdce jako síla vtělení Boží lásky o
vánocích. Můžeme se zde ptát co mám
udělat, abychom správně odpověděli
na Boží nabídku? Malý chlapec
navštívil o vánocích dědečka. Dívá se
jak dědeček vyřezává figurky k
jesličkám. Několik figurek je už na
stole nových. Chlapec je unavený,
položí se na stůl, dívá se na dědečkovu
práci a usne. Ve snu figurky obživnou
a on se octne mezi nimi. Jde s nimi do
betlémské stáje a dívá se na Jezulátko.
Rád bych od tebe měl tři věci, říká
Ježíšek. A chlapec horlivě nabízí: Můj
nový kabát, můj elektrický vláček,
moji krásnou obrázkovou knihu? - Ne
odpovídá Jezulátko, to nepotřebuji,
chtěl bych něco jiného. Daruj mi svůj
poslední slohový úkol, říká potichu.
Chlapec se poleká. Za ten pan učitel
napsal pětku - nedostatečně. Právě
proto ho chci, - doneseš mi vždycky
všechno co je nedostatečné? Rád, říká
chlapec. A za druhé bych chtěl tvůj
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hrnek na mléko. Ale ten jsem přece
rozbil. Přineseš mi vždycky všechno
co se ve tvém životě rozbilo? Ptá se
Ježíšek. A teď ještě moje třetí přání.
Přineseš ještě i odpověď, kterou jsi dal
mamince, když se tě na ten hrníček
ptala?- Tu se chlapec dal do hořkého
pláče a vzlyká. - Já jsem přece
mamince lhal. Rozbil jsem hoschválně. Ano, říká Jezulátko, přines
mi pokaždé své lži, svůj vzdor,
všechno zlé, co jsi udělal, abych ti
mohl pomoci, odpustit ti, abych tě
mohl uzdravit a změnit tě. V tom se
chlapec probudí a najednou ví, proč se
Bůh stal člověkem a proč se Ježíš
narodil jako vykupitel, aby všechno
nedostatečné, rozbité a zlé mohl
u z d r a v i t a p r o m ě n i t . Ta k
nepochopitelná, úžasná a zarážející je
pravda o lásce a vtělení a narození
Božího syna. On se stal člověkem z
lásky k nám, aby nás zachránil z
hříchu a všeho zla. On má moc
proměnit lidská srdce a odstranit zlo.Vánoce jsou toho důkazem.

PROSINEC 2011

"Zimní ranní vstávání"
Začíná nám čas zimy, dny se
zkracují, noc se stále prodlužuje,
venkovní teploty klesají víc a víc,
občas sněží a život v přírodě "žije"
zimním spánkem. Možná se vám
stává, stejně jako mně, že ranní
vstávání je v tuto zimní dobu
náročnějším úkolem dne, protože ráno
venku bývá tma a nízké teploty zrovna
nelákají k venkovním radovánkám.
Nedávno jsem četl hezký příběh
o jednom člověku, který ráno bušil na
dveře svého syna: "Jene," říká, "vzbuď
se!" Jan odpovídá:"Nechci vstávat,
táto." Otec křičí: "Vstávej, musíš jít do
školy." Jan odvětí: "Nechci jít do
školy." "A proč ne?" táže se otec. "Ze
tří důvodů," říká Jan. "Především je to
nuda; zadruhé, chlapci si ze mě dělají
legraci; zatřetí, nenávidím školu."
Otec odpoví: "Dobře. Tedy ti řeknu tři
důvody, pro které do školy jít musíš:
zaprvé, protože je to tvá povinnost;
zadruhé, protože je ti čtyřicet pět let;

zatřetí, protože jsi ředitel."
Přeji Vám, abyste i přes různé
obtíže, které život přináší, dokázali
každé ráno najít dostatek energie k
tomu, abyste vstali a žili jako dobří
lidé z obce Poříčí u Litomyšle.
Zaprvé, protože jsme v tomto roce
d o s t a l i o c e n ě n í Ve s n i c e r o k u
Pardubického kraje; zadruhé, protože
každé probuzení do nového dne je
velikým darem; zatřetí, protože
……… (místo teček si zkuste každý
vymyslet svoji motivaci pro ranní
martyrium.
Petr Boštík SDB

Bohoslužby
Mše sv. Mladočovské farnosti pro
letošní Vánoční svátky:
24.12. Budislav 16.00 hod.
Mladočov 22.00 hod.
25.12. Mladočov 9.00 hod.
26.12. Mladočov 9.00 hod.
31.12. Mladočov 16.00 hod.
1. 1. Mladočov 9.00 hod.

Plesy
V nadcházející plesové sezóně jsou
v našem kulturním domě plánované
tyto plesy: 14. ledna ve 20:00 hodin Myslivecký ples, hraje Vepřo-knedlozelo. 10. února ve 20:00 hodin Muzikantský bál, hraje Dolnovanka a
MIX. 24. února ve 20:00 hodin Obecní ples, hraje Melodie Trpín.
Srdečně zveme na tyto akce.

Informace obecního úřadu
Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v novém roce
přeje všem občanům zastupitelstvo Obce Poříčí u Litomyšle.
Informace z jednání zastupitelstva
12. 10. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o dotaci na provoz
informačního centra v Poříčí č.
OSRKEF/11/41927.
* Darovací smlouvu na poskytnutí
peněžního daru za umístění v soutěži
Vesnice roku 2011 Pardubického kraje
č. OŽPZ/11/41694.
* Prodej obecního pozemku st. p. č.
279, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro
ž a d a t e l e : Vi k t o r D o p i t a , J a n a
Želivského 18/26, 568 02 Svitavy.
* Prodej obecního pozemku p. č.
1916/27 a 2091/6, k.ú. Poříčí u
Litomyšle, pro žadatele Jiřina
Konečná, Milan Konečný, Jindřišská
2039, 530 02 Pardubice.
* Mandátní smlouvu mezi Obcí
Poříčí u Litomyšle a firmou Ekoplan
s.r.o., se sídlem Vondroušova 1210,
163 00 Praha 6.
* Směrnice obce č. 1 /2011 o
provedení inventarizace a č. 2/2011 o
odpisování dlouhodobého majetku.
* Rozpočtovou změnu č. 5/2011.
* Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-2009331/VB/1.

7. 9. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Opravu komunikace p. č. 2050/1,
k. ú. Poříčí u Litomyšle a současně
schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí
Poříčí u Litomyšle a firmou DS Delta
s.r.o. Lubná na realizaci této opravy.
* Podání žádostí o dotaci z POV
2012 na tyto akce: dokončení
terénních úprav u bočního vchodu
Kulturního domu v Poříčí ( vchod od
hřiště) a úprava hřiště v Zrnětíně.
* Prodej pozemků p.č. 1916/24,
1916/25, 217/2, 217/3 a 2091/7, k.ú
Poříčí u Litomyšle, pro žadatele Mgr.
Jaroslav Švihel a Josef Švihel, Poříčí
75.
* Nákup hracího koberce a dalších
nezbytných pomůcek pro zahájení
činnosti Klubu maminek.
* Nákup kávovaru, talířů a věšáků
do Kulturního domu v Poříčí.
* Rozpočtovou změnu č. 4/2011.
* Inventurní komisi ve složení: Jiří
Rosypal, Jiří Bartoš, ing. arch. Radim
Bárta a František Bartoš
* Těžbu dřeva na obecním lesním
pozemku p. č. 171/2, k.ú. Mladočov.
* Finanční příspěvek Obci Desná
na zakoupení stínících žaluzií do
Mateřské školy v Desné.
* Vypracování geometrických plánů
na oddělení pozemků pod obecními
chodníky v Poříčí.
* Mandátní smlouvu mezi Obcí
Poříčí u Litomyšle a firmou GUARD
7, v. o. s., Tř. 17. listopadu 203, 530
02 Pardubice

POV 2011
Na závěr roku bych Vás chtěl
informovat o realizaci akcí v naší obci,
které byly finančně dotovány z
Programu obnovy venkova. V rámci
Mikroregionu Toulovcovy maštale
byly uloženy odvodňovací žlaby na
přístupové komunikaci ke kostelu v
Mladočově, čímž byl zabezpečen
o d v o d v o d y, k t e r á o h r o ž o v a l a
nemovitost č.p. 16. Prostřednictvím
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Mikroregionu Litomyšlsko- Desinka
byly uloženy obruby a zpevněn povrch
mezi č.p. 8 a 65 v Poříčí. I když na
první pohled se tato akce jeví
n e l o g i c k y, n e n í t o m u t a k . D l e
zpracované studie bude tento chodník
napojen na plánovanou pěší zónu. V
rámci Mikroregionu Litomyšlsko byl
upraven výjezd křižovatky směrem na
Zrnětín. V příštím roce v této lokalitě
položí SÚS Pardubického kraje
živičný povrch a patrně bude tímto
způsobem upravena i druhá strana
k ř i ž o v a t k y. P o s l e d n í a k c í
podporovanou prostřednictvím POV
bylo vybudování chodníku u
budoucího autobusového zálivu u
kulturního domu v Poříčí.

Primice
Dovolte mi, abych se krátce ohlédl
za slavností, kterou jsme prožili v
neděli 25. září u Kulturního domu v
Poříčí. V sobotu 17. září jsem byl v
Brně - Žabovřeskách vysvěcen na
kněze a proto jsem chtěl týden nato
slavit svou první mši svatou u nás
doma, v Poříčí u Litomyšle. Rozhodl
jsem se, že se tato slavnost uskuteční
na hřišti. S tím souviselo mnoho
příprav. Bylo třeba zajistit pódium,
lavičky, stany, kapelu, parkoviště,
květinovou výzdobu, pohoštění a
mnoho dalších věcí. Když se na tuto
událost dívám zpětně, tak musím říci,
že to byl jeden velký div, ne-li zázrak:
hezké počasí (v září bylo snad
nejhezčí počasí z celého léta);
pracovní nasazení desítek lidí (zde

chci společně s rodiči projevit svou
vděčnost všem, kteří se na této
slavnosti jakýmkoli způsobem podíleli
- DÍKY ); krásná hudba a výzdoba (to
jste mohli posoudit sami); radostná
setkání s mnoha lidmi (do naší vesnice
zavítali lidé nejen z okolních vesnic a
měst, ale i z mnoha míst republiky od Plzně, Českých Budějovic, Teplic,
Prahy, Pardubic, Brna, Zlína……);
n á d h e r n á l i t u rg i e ; c h v í l e d í k ů ;
výborné občerstvení …… Prostě to
pro mě byly (ale doufám, že i pro vás)
chvíle radosti a zkušenosti Boží
blízkosti a Božího požehnání.
Petr Boštík SDB

A léta běží
První co upoutá návštěvníka naší

obce je kulturní dům - kostel a přilehlé
okolí. Kdo chce vědět víc, zjistí, že
zde žijí a pracují snaživí a obětaví
lidé, kteří umí skloubit svoje zájmy s
obecními. Má li něco růst, kvést a
vypadat, je za tím úsilí, schopnost se
domluvit, vést a vytvářet trvalejší
hodnoty. V soutěži o nejlepší obec
Pardubického kraje, ve které jsme
zvítězili a obdrželi zlatou stuhu, se
toto potvrdilo. V historii naší obce to
není jev nový. Po pádu rakouskouherského mocnářství, při naplňování
snů o svobodě se pod vedením
několika nadšenců, podařilo obec
stmelit a nadchnout kolem
Československého Orla.
Vyvrcholením této obrovské práce
bylo postavení kulturního domuOrlovny. Radost a nadšení z naplnění
představ netrvalo dlouho. Černá
mračna, která se převalila přes naší
zem měla neblahé dopady i v naší
obci. Jednou z nich byla i ztráta
samostatnosti, vytvořením velké
střediskové obce Dolní Újezd.
Listopadové události r. 1989 byly
vyvrcholením snažení elit národa,
podpořeny většinovým míněním. Od
těchto dnů probíhá nepřetržitý zápas o
lepší soužití či naplnění představ.
Myslím a jsem tomu rád že v Poříčí se
to daří. Historie se neopakuje- opakují
se chyby, těžko se prosazuje dobro
shora a vytváří trvalejší hodnoty. A je
jen potěšitelné že jsme i za to byli
oceněni.
Boštík Josef - kronikář obce.
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Kam zmizel strom
V Zrnětíně, na zahradě u č.p. 1 stála
jedle a to téměř třicet let. Proto, když
15.11.2011zmizela, většina z nás
zaznamenala, že tam "něco" chybí.
Ale jedle nezmizela, jenom se
"přestěhovala" ze Zrnětína na náměstí
v Litomyšli jako vánoční strom.
Stromy v blízkosti stavby sázíme s
vědomím, že dříve či později skončí v
krbu. Jsem rád, že dřív než se tak
stane, měla naše jedle možnost zahřát i
trochu jinak.
Jiří Bartoš

Zlatá svatba
S radostí oznamujeme, že v sobotu
19.11. 2011 se do pamětní knihy obce
slavnostně zapsali další zlatí manželé,
Alena a František Bartošovi ze
Zrnětína. Požádali jsme je o krátký
rozhovor. 1. V letošním roce jste zažili
v rodině dvě svatby. Ženili jste syna a
slavili svoji zlatou svatbu. V čem jste
poznali hlavní rozdíly svateb v
současné době a před 50 lety?
Na vesnici nebylo zvykem mít
hostinu v restauraci. Po obřadu na
úřadě a kostele v Dolním Újezdě se
jelo domů. Tady se peklo cukroví i
koláče. Na zábavě to ale neubralo.
Hosté se bavili před 50 lety stejně
dobře, jako dnes. A šetřit se na ní
muselo taky. Měli jsme výhodu v tom,
že tatínek byl myslivec a mohl střelit
na hostinu srnku. Na svíčkové si
všichni pochutnávali.
2. Půl století je dlouhá doba a v
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životě se toho hodně změní. Když se
vrátíte do doby před 50 lety, kde vidíte
největší změny, nebo-li co by vás
tenkrát nenapadlo, že by za 50 let
mohlo být skutečností?
Tenkrát nás ani ve snu nenapadlo,
že se zlaté svatby ve zdraví dožijeme.
A utekl ten život jako voda. O
starostech jsme dopředu nikdy
nepřemýšleli a i když přišly, radostí
bylo víc a na ty vzpomínáme. Jsme
vděční za tři hodné děti a šest
šikovných vnoučat, které jsou naší
radostí. I to že si pomáháme navzájem
není všude samozřejmost a my jsme
za tu naší rodinu moc rádi.
3. Jaká je vaše rada dnešním
manželům, jak dokázat při sobě stát
celý život?
Myslíme si, že ve vztahu je důležitá
úcta a důvěra. Hádka někdy přijde, ale

umět se omluvit a odpustit si, na tom
záleží.
A na doplnění jsme položili i
několik otázek vnučce:
1. Jak se žije babičce a dědovi, co
je těší, jaké mají záliby?
Domnívám se, že se jim žije dobře
a že jsou spokojení. Oba dva se
narodili a vyrůstali na venkově, život
na vesnici milují a myslím si, že by
život na jiném místě rozhodně
nevolili. Nedávno jim přibylo již v
pořadí šesté vnouče, které jim přináší
jen samou radost a smích do života.
Co se týče jejich zálib, babička ráda
vaří a peče. Má zahrádku, o kterou se
hezky a s radostí stará a taky si ráda
vyluští nějakou křížovku nebo přečte
knížku. A protože dědův tatínek byl
myslivec, jsem si jistá, že děda zdědil
kladný vztah k lesům. Po určitou dobu
se i živil prací v lese a práce v lese se
mu stala koníčkem, stejně tak i
jakákoliv práce a opracování dřeva ho
baví. I když to nelze úplně tak nazvat
zálibou, tak stejně jako většina rodičů
a prarodičů velice rádi tráví čas v
kruhu svých dětí, vnoučat a ostatních
příbuzných, rádi se baví a čas strávený
s rodinou si velice užívají.
2. Za co ty bys jim dala ,,zlatou
medaili"?
Zlatou medaili bych jim nedávala.
Oni sami jsou ,,Zlatí", a to právě v
tom, jací jsou. Vždy mě u nich bylo
dobře a nikdy mi tam nic nechybělo.
Nikdy mě neodmítli, pokud jsem
potřebovala pomoci a já jsem ochotna
jim to kdykoli oplatit, pokud mě zas
oni o něco požádají. Velice si jich

vážím pro jejich laskavost a vstřícnost.
Vždy mě byli oporou, stáli při mně a
nikdy mě nezklamali.
3. Vzpomeneš si na nějakou hezkou
historku z jejich společného života, se
kterou bys ses mohla podělit i s námi?
Bohužel, na žádnou historku si asi
nevzpomínám. Jen z vyprávění od
nich vím, že v průběhu života spolu
zažili mnoho veselých a zábavných
chvil. Všemi situacemi, ať těmi
potěšujícími, nebo i naopak třeba
méně radostnými, vždy prošli
společně a stáli a stojí oporou jeden
druhému.
Na závěr přejeme manželům
Bartošovým hodně zdraví,
spokojenosti a ještě mnoho
společných let prožitých v kruhu
svých drahých.

Výlet za vínem
V jeden říjnový víkend se naše
obec vydala na výlet, na jižní Moravu
za ochutnávkou vína. Odjížděli jsme v
sobotu ráno a naše cesta směřovala do
Mutěnic, kde nás místní seznámili s
historií výroby vína. Nahlédli jsme do
vystavených, starých, účetních knih,
poznali nářadí a pomůcky k pěstování
vína v minulosti, ale také typické
Kyjovské kroje. Po dobrém obědě
jsme navštívili rozhlednu postavenou
nedaleko Kyjova. Nebyla to však
tradiční rozhledna, ale tvarem
připomínající větrný mlýn, kolem
kterého byly posázeny chalupy a
klasická venkovská hospoda. To vše

bylo postaveno na zelené louce a
připomínalo to starou českou vesnici.
Po velmi záživném výkladu od pana
mlynáře (průvodce) jsme se přesunuli
do sklípku, kde nás čekala ochutnávka
vína společně s domácími klobásami.
Dle reakcí zúčastněných se výlet
vydařil a mohl by se v budoucnu
zopakovat.

Oprava kaple v Zrnětíně
V průběhu měsíce října a listopadu,
proběhla oprava interiéru kaple sv.
Václava v Zrnětíně. Práce spočívaly v
opravách vnitřních omítek a výmalby
kaple. Náklady na tyto práce

představují cca 40 tisíc a na své
náklady je provedla firma Stavební
sdružení Boštík s.r.o. Jedná se o dar
občanům Zrnětína za jejich práci a
vytváření dobré pospolitosti v obci
Poříčí.

Lampionový průvod
Na 16. listopadu 2011 jsme si
naplánovali v pergole nultý ročník
Zrnětínského kalíšku. Prostě setkání a
hlavně ochutnávka, jak se komu letos
vydařila ořechovka. Abychom jenom
neseděli, ale udělali i něco pro své
zdraví, projdeme se po Zrnětíně a
vezmeme si s sebou třeba lampióny.
Takhle nějak to všechno vzniklo.
Účast byla hojná, ohlasy kladné -myslím, že si za rok vše zopákneme.
Už se moc těším!

Kanalizace
Již několikrát jsme prostřednictvím
Poříčského zpravodaje zmiňovali, že
naše obec připravuje odkanalizování
části obce. Po překonání všech
administrativních záležitostí, byla 1.
11 . 2 0 11 t a t o a k c e z a h á j e n a .
Vzhledem k výbornému počasí byly
stavební práce započaty v lokalitách,
které by v jarním období byly špatně
dostupné, jedná se o úsek od
kulturního domu směrem k hospodě
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na Podhájku a od potoka Desinka
směrem k čistírně odpadních vod za
č.p. 22 a 24 v Poříčí. Dokončení celé
akce je dle smlouvy o dílo plánované
na závěr roku 2012, ale dosavadní
průběh prací nasvědčuje tomu, že
tento termín bude zkrácen. V rámci
celé akce bude vybudováno 1,8 km
kanalizačního potrubí včetně přípojek
a ČOV. Stavba je dotována v rámci
Operačního programu Životní
prostředí, Prioritní osa 1 - Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury, oblast
podpory 1.1. - Snížení znečištění vod.
Z celkových nákladů tvoří 20%
spoluúčast obce a 80% dotace.
Problematikou napojení jednotlivých
domácností se bude zabývat zasedání
zastupitelstva obce, na které budete
pozváni. V tuto chvíli bych Vás chtěl
poprosit o trpělivost, toleranci a
opatrnost. Výstavba kanalizace s
sebou nese zvýšený pohyb techniky,
prašnost a znečištění místních
komunikací. Zejména v úseku od
kulturního domu ke středisku
zemědělského družstva je počet
objektů a s tím související pohyb dětí
relativně velký. Apeluji proto na
rodiče, aby věnovali svým potomkům
zvýšenou pozornost, toto však platí i
pro dospělé. Odměnou nám všem
bude vyřešení problematiky likvidace
splašků, které se zejména v posledně
zmiňované lokalitě stává neúnosnou.
V případě jakýchkoli problémů se
obracejte na starostu obce.
František Bartoš - starosta obce

Fotbal
Mužstvo žáků fotbalových oddílů
TJ Horní Újezd a Sokola Dolní Újezd
má za sebou polovinu krajského
přeboru. Dle výsledků a předváděné
hry ji lze označit za úspěšnou. Vždyť
v soutěži dokázali porazit mužstva z
mnohem větších měst - Ústí nad
Orlicí, Přelouč, Choceň atd. Starší žáci
skončili v tabulce na výborném 6.
místě, mladší na 8. místě. Kluci
trénovali dvakrát týdně a domácí
mistrovská utkání odehráli na Horním
Újezdě. Starší žáci měli výbornou
tréninkovou docházku, dostatek hráčů
umožňoval trenérům různé varianty

sestavy. V mladších žácích je problém
s úzkým kádrem, když se k tomu
přidají nemoci, sotva to stačilo na
základní sestavu. V srpnu hráči
absolvovali třídenní soustředění ve
Svratouchu. Kromě fotbalu si také
vyzkoušeli dovednostní soutěže a
hlavu zapojili při kvízech. Velkým
zážitkem pro všechny byl koncem
října zájezd do Teplic. Kluci si
prohlédli zázemí stadiónu
prvoligového mužstva, viděli trénink
A mužstva mužů. Seznámili se s
fungování střediska mládeže a také si
zahráli fotbal proti svým vrstevníkům,
kteří patří k nejlepším mužstvům v
r e p u b l i c e . Vr c h o l e m a k c e b y l a
návštěva utkání první ligy, kdy domácí
hostili Spartu Praha. Po utkání mezi
kluky přišel český reprezentant Marek
Matějovský. Na jarní část fotbalové
sezóny se budou hráči připravovat v
hale ZŠ Dolní Újezd. Zúčastní se
několika halových turnajů a využíjí
také umělou trávu. Přejme si, aby
kluci podávali minimálně stejně dobré
výkony jako na podzim a fotbalem se
dobře bavili.

Kronika
Blahopřejeme
80 let Věra Šlesingerová
84 let František Boštík
Žofie Faltysová

Poříčí 27
Zrnětín 26
Zrnětín 7

Narození
Mikuláš Vostřel

Poříčí 108

Úmrtí
Helena Bartošová

Poříčí 6
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