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Vesnice roku
V letošním roce se naše obec po
delší době přihlásila do soutěže o
Vesnici roku 2011 v Pardubickém
kraji.
Jak již jistě víte, naše obec v této
soutěži zvítězila a získá tak Zlatou
stuhu, která bude předána na
slavnostním vyhodnocení soutěže ve
středu 17. srpna v kulturním domě v
Poříčí. Komise navštívila naši obec v
pondělí 23. května v odpoledních
hodinách a hodnocení proběhlo v
následujících oblastech: obec a její
koncepční dokumenty, společenský
život, aktivity občanů, podnikání, péče
o stavební fond a obraz vesnice,
občanská vybavenost, inženýrské sítě,
doprava, úspory energií, péče o
veřejná prostranství, přírodní prvky a
zeleň v obci, péče o krajinu,
připravované záměry obce a
informační technologie v obci.
Vítězství v této soutěži je velkou
odměnou všem občanům žijícím v
našich obcích Poříčí, Mladočov a
Zrnětín a současně je oceněním jejich
poctivé práce, kterou každý odvádí v
rámci svých možností při správě svých
nemovitostí a tím se tak podílí na
celkovém obraze naší malé obce. S
odkazem na výše uváděné proto
připravujeme kulturní program, tak,
abychom mohli všichni společně sdílet
velkou radost z tohoto historického a v
blízké době patrně neopakovatelného
vítězství. O termínu budete včas
informováni. Ocenění Zlatou stuhou je
však do jisté míry zavazující, obec
bude více na očích, jistou dobu
budeme v zájmu medií a hlavně nás
čeká organizace již zmiňovaného
slavnostního vyhlášení, kdy naši obec
navštíví velké množství významných
hostů, kterým budeme naši obec
ukazovat. Další podobně důležitou

ROČNÍK XVII.
událostí bude návštěva republikové
komise, která k nám přijede v úvodu
měsíce září. Chtěl bych Vás proto
požádat o pomoc a jistou součinnost
při těchto akcích, tak abychom naši
obec ukázali v tom nejlepším světle a
všichni mohli být patřičně hrdí na
místo, kde společně žijeme, kde
pracujeme a kde se také bavíme. Bez
této hrdosti a patřičné dávky
patriotismu bychom patrně nemohli
být Vesnicí Pardubického kraje roku
2011.
František Bartoš, starosta obce

Veselá oslava Dne matek
Na úvod se mně vtírají slova Dr.
Šípové, která kdysi svou přednášku
uvedla slovy:,,Učte děti pít alkohol"
(vysvětlení v závěru článku), a já to
upravuji: Učte ženy pít víno" a tato
věta by mohla být mottem letošní
oslavy Dne matek. Pozvali jsme k nám
rodáka z Poříčí, pana Milana Vopálku,
který vlastní vinotéku v Litomyšli, aby
nám představil několik druhů vín.

ČERVEN 2011
Nejprve jsme se dověděli něco o
vlastnostech vína a pak proběhla
ochutnávka, kdy mužská část
zastupitelstva obešla všechny ženy a
každé nalili víno k ochutnání a tak
příjemně ubíhalo celé odpoledne.
Nesmíme opomenout poděkovat
dětskému pěveckému sboru ze
Základní umělecké školy Bedřicha
Smetany z Litomyšle, kteří na úvod
měli připravený pro maminky krásný
program a tím navodili tu správnou
atmosféru. Každým rokem se přemýšlí
a vymýšlí, co pro ženy připravit za
program, aby hned po skončení se
rychle nerozutekly a opravdu si tu
neděli hezky užily. A je to jednoduché:
nabídnout víno jako povinnost
(- vždyť odmítnout ochutnávku by
bylo neslušné-) a pak nechat alkohol
správně působit a výsledek se za chvíli
dostaví. Víno rozvázalo jazyk,
uvolnilo mysl, zahnalo chmury a ženy
se veselily a zpívaly až do večerních
hodin. U některých se tyto pocity
(možná ale i méně příjemně)
projevovaly ještě druhý den. Tak

krásně si užily oslavu. Můžeme však i
podotknout, že ani zastupitelé
nezůstali příliš pozadu. Na dotaz, kde
se tak dlouho zdrželi, měli
připravenou výmluvu:
,, Seznamovali jsme se se svými
voličkami!" A co příští rok? No,
myslím, že máme štěstí, že v okolí je
dostatek námi nepoznaných vinoték.
P.S. slova: ,,učte děti pít alkohol",
byla myšlena od Dr. Šípové vážně.
Vysvětlovala to tak, že ona je pro, aby
starší dítě při oslavě dostalo do své
sklenice taky přiměřeně víno, ať se
učí, že to patří k příjemné atmosféře u
rodinného stolu, ale pití alkoholu tajně
s tím nemá nic společného.

Kosmetika
V průběhu prázdnin bude otevřena
v budově obecního úřadu provozovna
kosmetiky. Své služby zde bude
nabízet slečna Zuzana Burešová.
Prostory, ve kterých bude provozovna
umístěna byly zmodernizovány za
finanční pomoci Pardubického kraje.
V rámci projektu došlo ke zvětšení
provozovny, byly provedeny rozvody
t e p l é v o d y, o s a z e n y p l y n o v é
přímotopy a položena nová podlaha.
Realizací tohoto projektu došlo k
vytvoření podnikatelských prostor a
občanům tak bude nabízena další
služba v rámci naší obce. O
konkrétním termínu otevření
provozovny budete včas informováni
nebo již nyní můžete kontaktovat
slečnu Zuzanu Burešovou na tel. čísle
732 288 275.
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Informace obecního úřadu
Polovina roku je za námi a děti čekají nyní dvouměsíční prázdniny a nás
dospělé snad nějaká dovolená. Klidné a příjemné prožití tohoto období
přeje všem občanům zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle.

Informace z jednání zastupitelstva
18. 5. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za r. 2010 včetně
Zprávy nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření
obce za r. 2010, bez výhrad.
· Finanční příspěvky na činnost pro:
Základní školu speciální Bystré, Farní
charitu Nové Hrady a Sportovní klub
Poříčí u Litomyšle.
· Finanční příspěvek pro Farní
charitu Dolní Újezd na zakoupení
sociálního automobilu.
·
Rozpočtovou změnu
č. 1/2011.
· Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku č. 7/2011.
· Výrobu propagačních předmětů s
logem Obce Poříčí u Litomyšle.
· Odprodej plynárenského zařízení
v majetku DSO Sdružení obcí
skupinového plynovodu Proseč
kupujícímu VČP Net, s.r.o. Hradec
Králové.
· Smlouvu o poskytnutí dotace v
rámci Programu obnovy venkova č.
OŽPZ/11/41150.

Zastupitelstvo obce zamítá:
· Účast obce v soutěži Stavba roku
2011 v Pardubickém kraji.
Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
· Žádost p. Jany Macháčkové,
bytem Jabloňová 311, Litomyšl, o
zařazení pozemku p.č. 870, k.ú. Poříčí
u Litomyšle do zastavěného území
obce.
· Žádost manželů Konečných,
bytem Jindřišská 2039, Pardubice, o
odkoupení obecních pozemků p.č.
2091/6 a části pozemku p.č. 1916/7,
k.ú. Poříčí u Litomyšle
· Aktuální vývoj akce
Odkanalizování části Obce Poříčí u
Litomyšle.
23. 3. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Rozpočet obce na r. 2011 ve výši
5 059 500,- Kč na straně příjmů i
výdajů.
· Kupní smlouvu o prodeji
obecního pozemku p. č. 250/4, k. ú.
Mladočov mezi Obci Poříčí u
Litomyšle a p. Jaromírem Romerem,
Mladočov 29.
· Kupní smlouvu o prodeji
obecního pozemku p. č. 541/8, k. ú.
Poříčí u Litomyšle mezi Obcí Poříčí u
Litomyšle a manželi Nádvorníkovými,
Zrnětín 34.
· Příspěvky na činnost: Český svaz
včelařů Litomyšl, Svaz tělesně
postižených Horní Újezd, Myslivecké
sdružení Poříčí, Farní charita Dolní
Újezd a TJ Horní Újezd.
· Finanční dotaci pro ZŠ Dolní
Újezd na zakoupení interaktivní
tabule.
· Členské příspěvky na r. 2011:
Mikroregion Litomyšlsko 30,Kč/osoba a rok, Mikroregion
Litomyšlsko - Desinka 20,- Kč/osoba
a rok, Mikroregion Toulovcovy
maštale 45,- Kč/osoba a rok, Spolek
pro obnovu venkova 2 000,-/rok,

Sdružení místních samospráv 1 000,Kč/rok + 1 Kč/osoba a rok, Sdružení
plynofikovaných obcí Proseč 400,Kč/rok.
· Poskytnutí materiálu (drcená
živice) na opravu komunikace p. č.
1122, k. ú. Horní Újezd.
· Dělení pozemků při přípravě II.
etapy stavebních parcel v lokalitě za
obecním úřadem dle varianty č. 2.3.
· Plán činnosti zastupitelstva na
období 2011 - 2014.

Poděkování
Chtěl bych využít této příležitosti a
poděkovat jménem zastupitelstva naší
obce, účetní paní Petře Bartošové
(Kubešové), která odchází na
mateřskou dovolenou, za dlouholetou,
poctivou a svědomitou práci ve
prospěch naší obce.V její nové etapě
života přejeme jí a celé její rodině
hodně štěstí a pevné zdraví.

Matrika Dolní Újezd
Úřední hodiny na obecním úřadě v
Dolním Újezdě od 1.7. do 31.8.2011
budou:
Pondělí a středa: 7:30 - 11:30 a
12:30 - 16:00 hodin
Mimo tyto úřední hodiny si
návštěvu domluvte předem telefonicky
( 461 632 822 )

Zlatá kosa
Kdo se rozhodl prožít sobotní
odpoledne 11.6. 2011 v Poříčí u

kulturního domu, neprohloupil. Užil si
sluníčka, legrace, dobrých lidí, ale i
dobrého jídla a pití. Druhý ročník
soutěže ,,O zlatou kosu" se opravdu
vydařil. O přízeň poroty se ucházelo
celkem 16 soutěžících, z toho 9 mužů
a 7 žen. Sekáči nastoupili v dobovém
oblečení, protože se hodnotil nejen
styl sekání, ale i vtip s jakým k soutěži
zúčastnění přistupovali. Důkazem byla
i doprovodná skupina ,,mladých"
pionýrek, která se starala o soutěžící:
odhrabovala posečenou trávu, nabízela
občerstvení, povzbuzovala a
samozřejmě se zúčastnila slavnostního
vyhodnocení a předání pohárů. Zde
jsou výsledky: Kategorie ženy: 1.
místo Jaroslava Pechancová, 2. místo
Alena Zimová a 3. místo Anna
Pechancová. Kategorie muži:1. místo
Jiří Kmošek (Sebranice), 2. místo

Václav Bartoš a 3. místo Jiří Rosypal.
Zlatým hřebem odpoledne a přímo
exhibičním vystoupením bylo sečení
trávy čtyř generací sekáčů
Faltysových. Moc jim to slušelo, byli
to prostě sekáči = frajeři. Především
klobouk dolů před výkonem
nejstaršího pana Jaroslava Faltyse a
velký obdiv patří i nejmladšímu
Vojtíkovi, že boj nevzdal a popral se s
tím až do zdárného konce. Abychom
mohli všechny zážitky vstřebat,
podělit se o ně, zhodnotit vystoupení,
bodování…, přesunuli jsme se na sál,
kde pokračoval program vystoupením
skupiny Rančeři a taky country
tancem až do ranních hodin.

Změna duchovního správce
v Mladočově
Z rozhodnutí generálního vikáře
Královohradecké diecéze došlo ke
změně duchovních správců v
Mladočově. Na Místo Pátera Josefa
Preislera byl správou farnosti pověřen
Dolnoújezdský farář Páter Adam Piotr
Grabiec.

Den dětí mikroregionu
Tradiční akcí v rámci Mikroregionu
Litomyšlsko-Desinka je dětský den
základních škol tohoto svazku. Letos
se pořádajícím stala obec Osík. Při
příjezdu do obce jsme viděli, že
organizátoři neponechali nic náhodě a
připravili velice precizně soutěžní
trasu včetně stanovišť. Mají k tomu
ideální podmínky, golfové hřiště a
krásný sportovní areál, který jím
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Indiánský stan. " Zde se děti mohly
dozvědět spoustu zajímavých věcí o
životě indiánů , o jejich zvycích a
kultuře. Měly možnost si vyzkoušet,
jak indiáni žili a některé indiánské
činnosti jako je bubnování,
rozdělávání ohně bez sirek (křesání
ohně) a jiné. V indiánském teepee
byly pro ně připraveny soutěže, např.
vrh šípem, střelba z luku, poznávací
soutěž a nakonec jízda na smyku.
Celé odpoledne nás doprovázelo
krásné počasí a tak věříme , že si děti
vše krásně užily.

Primice v Poříčí
mohou závidět daleko větší obce a
města. Bohužel, počasí si postavilo
hlavu a místo slavnostního nástupu
nás zkropil příval deště. Museli jsme
proto improvizovat a celé soutěžení
proběhlo ve sportovní hale, škole a
kulturním domě. Díky obrovskému
nasazení organizátorů se vše zvládlo
bez nejmenších problémů a celý
dětský den proběhl skoro dle
programu. V mladší kategorii nás
reprezentovali Eliška Hanyková,
František Bartoš, Lukáš Vojtíšek,
Eman Hanyk a Zdena Sýkorová, kteří
obsadili 11. místo. Starším se vedlo o
trochu lépe a ve složení Václav
Košňar, Vít Boštík, František Vostřel,
Jakub Kladiva a Hana Kovářová,
obsadili 7. místo. Dětem děkujeme za
reprezentaci obce a pořadatelům za
zvládnutí pořádání celé akce za velmi
nepříznivých podmínek.

Den dětí
Letošní rok si kulturní komise přála
připravit dětem něco nového,
zábavného a zároveň netradičního.
Proto si letos pozvala na pomoc
klauna Mirečka, králíčka a klaunku
Leotýnku, celý jejich zábavný
program se nesl heslem ,,Kdo neumí,
ten se prostě naučí." Jak děti postupně
přicházely byly okamžitě vtahovány
do tanečního reje, plného her a
soutěží, prostřednictvím písniček se
učily tančit, žonglovat, poznávat
pohádky, hudební nástroje, běhat o
závod nebo se s králíčkem
přetahovat….Celé odpoledne měly
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děti také možnost navštívit
,,výtvarnou dílnu, kde se mohly
seznámit a sami si i nakonec
vyzkoušet dnes velmi populární
metodu, která se nazývá Facepainting,
neboli malování nejrůznějších motivů
na dětský obličej pomocí speciálních
zdravotně nezávadných barev. Tímto
děkujeme Janče Kalibánové, Lenče
Boštíkové, Máje a Andrejce Skálové,
protože pod jejich šikovnýma rukama
se děti během okamžiku mohly měnit
v kouzelné bytosti, takže během
chvilky po hřišti pobíhaly kočičky,
berušky, víly, motýlci, ale také např.
spidermani, piráti, pejsci či tygříci.
A nakonec díky manželům
Synákovým ze Zrnětína čekalo na děti
ještě jedno překvapení a tím byl ,,

V sobotu 17. září přijme kněžské
svěcení náš rodák a spoluobčan Petr
Boštík Poříčí 7. Současně s ním budou
na kněze vysvěceni Petr Zelinka z
Brna a Petr Kalas z Horního Poříčí.
Jahenské svěcení přijme Václav
Jiráček z Doubravic u Nových Hradů.
(jeho maminka je Marie Jiráčková
rozená Boštíková Mladočov 4).
Svěcení se uskuteční v kostele Panny
Marie Pomocnice Křesťanů v Brně Žabovřeskách. Následující den tedy v
neděli 18. září bude sloužit svoji první
mši svatou novokněz Petr Boštík a to
u nás v Poříčí u kulturního domu. Pro
naší obec je to bezesporu významná
událost. Pokud z našeho středu, z naší
obce vyjde kněz, je určitě za co
děkovat. Na obě akce jste srdečně
zváni.

Výběrové řízení
V průběhu měsíce května proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavby
,,Odkanalizování části obce Poříčí".
Do výběrového řízení se přihlásilo
celkem devět uchazečů, z nichž čtyři
byli vyřazeni z důvodu neúplné
dokumentace. Zakázku v hodnotě cca
19 mil. korun, získala nakonec
litomyšlská firma LBtech. Tato
stavební firma pro naší obec v roce
1999-2000 stavěla středotlaký
plynovod. Stavební práce by měly být
zahájeny po prázdninách a celková
doba realizace je plánována 12
měsíců. Žádáme občany, kterých se
stavební činnost bude bezprostředně
dotýkat nebo je nějak omezovat o
pochopení a trpělivost. Dokončené
dílo umožní likvidaci odpadních vod i
těm občanům kteří nebudou přímo
napojeni a zároveň zvýší bonitu obce,
např. pro nové zájemce o stavební
parcely.

Dokument o obci
V sobotu 9.4.2011 proběhla v
Kulturním domě v Poříčí oslava
dvaceti let samostatnosti obce a 650
let od první písemné zmínky o naší
obci. Součástí oslavy bylo i
představení dokumentu, který
zachycuje vývoj obce v posledních
dvaceti let, tedy od doby po oddělení

od střediskové vesnice Dolní Újezd.
Na tvorbě filmu se převážně podíleli
místní občané a dá se říci, že
výsledkem je zajímavá rekapitulace
novodobé historie obce s
optimistickým výhledem do
budoucnosti. Zájemci o dokument se

Deváťáci
Většina dětí se po prázdninách vrátí
do stejných škol, kde školní rok
ukončily. Toto však neplatí pro ty,
kteří povinnou školní docházku
ukončili. Zde přinášíme "deváťaky" z

naší obce, včetně jejich nových
působišť: Vít Boštík-SOŠ technických
oborů Česká Třebová, Václav Košňargymnázium Litomyšl, Aleš KrejčíStřední škola zahradnická a technická
Litomyšl, Vojtěch Lněnička -SOŠ Ústí
nad Orlicí, Ondřej Bartoš -SOŠ
technických oborů Česká Třebová,
Ve r o n i k a K o v á ř o v á - V O Š
zdravotnická a ekonomická Boskovice
obor hotelnictví a turismus.

Městské lesy Litomyšl
Nabídka vlastníkům lesů. Městské
lesy Litomyšl nabízejí vlastníkům
lesů:
- těžbu dříví z mýtních i
předmýtních porostů včetně
přibližování a prodeje veškeré dřevní
hmoty
- likvidaci klestu na námi vytěžené
ploše, a to formou štěpkování
- zajištění sadebního materiálu,
případně zalesnění námi vytěžené
plochy
- zprostředkování dotací na výše
uvedené práce
Nabízíme naprosto korektní jednání
s detailní evidencí vytěženého dříví a
garancí dosažení maximálního
výnosu. Dále nabízíme prodej
krbového palivového dříví.
Kontakt: Tel: 461 639 263,
e-mail:lesy@litomysl.cz
www.litomysl.cz
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SPORTOVNÍ KLUB
Amatérská florbalová liga - "AFL"
má za sebou I. ročník, který se
neobešel bez drobných nedostatků a
zaváhání. I přesto soutěž probíhala na
velmi dobré úrovni.
Náš tým se umístil na hezkém
třetím místě. Kvalitní hru dokazují
individuální ocenění jednotlivých
hráčů. Michal Vejrych byl vyhlášen
nejlepším brankářem ligy. Předváděl
velmi vyrovnanou výkonnost a patří k
základním stavebním pilířům
Poříčského týmu.
Další 2 ocenění si připsal Lukáš
Bartoš, nejprve za nejlepšího "Team
leadra" , jako kapitán vždy velmi
dobře motivoval spoluhráče k lepším
výsledkům. Zároveň se stal
nejužitečnějším hráčem soutěže, což
dokazují výsledky v tabulce střelců,
kde obsadil s 28 brankami krásnou
čtvrtou příčku.
Poslední ocenění získal Emanuel
Hanyk v kategorii "Nejlepší veterán
soutěže". Pro tým rozhodně nebyl do
počtu. Předvedl se jako kvalitní
obránce se skvělým čtením hry. Všem
ukázal, jak má vypadat správný
přístup ke sportu.
Poděkování samozřejmě patří všem
hráčům týmu, kteří prokazují velké
herní nasazení a sportovního ducha v
každém zápase. Nesmíme také
zapomenout na věrné fanoušky, jim
také patří velký dík.

Hospoda Na Ranči

Už jsem i na netu

Penzion hospoda Na Ranči Poříčí
Vás zve na prázdninové večery,
vždy od 20:00 hod.
sobota 25.6.2011 harmonikáři,
Zdeněk Šejbl Sloupnice, Mirek Andrs
Benátky, Mirek Petráň Brdeč, Petr
Dostál, Luže
sobota 16.7.2011Triolit Litomyšl
sobota 30.7.2011 Viva music
Pardubice
pátek 12.8.2011 Strejci Skuteč
sobota 27.8.2011 Franta Levý
varhany, saxofon

Určitě jste si zvykli, že každé
čtvrtletí mě najdete ve své poštovní
schránce, ale ještě o pár dní dříve než
se tak stane si mně můžete
prohlédnout i přečíst na webových
stránkách obce. Postupně zde najdete
nejen čísla nová, ale i všechna, která v
minulosti vyšla. Můžete tedy se mnou
zavzpomínat na všechno co jsme spolu
prožili a je na co vzpomínat, protože
již něco pamatuji, vycházím už 17.
rokem.
Váš Poříčský zpravodaj

Kronika
Blahopřejeme
60 let Anna Mlejnková
65 let Blažena Hájková
Eva Boštíková
70 let Josef Boštík
Vlasta Fulíková
Marie Kubátová
75 let Jaroslav Kleiner
Vladimír Mach
76 let Václav Lněnička
Alois Bartoš
79 let Jiří Černý
80 let Josef Koutný
81 let Jan Dvořák
82 let Jan Kladiva
84 let Blažena Němcová

Poříčí 104
Mladočov 32
Poříčí 55
Mladočov 4
Zrnětín 32
Mladočov 34
Poříčí 30
Poříčí 66
Poříčí 44
Zrnětín 15
Poříčí 100
Poříčí 6
Poříčí 49
Poříčí 79
Poříčí 26

Narození:
Václav Pechanec

Poříčí 125

Úmrtí:
Anna Bartošová
Josef Kulhavý
František Petras

Zrnětín 27
Poříčí 29
Zrnětín 5
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