POŘÍČSKÝ
ZPRAVODAJ
OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA
ČÍSLO 3

Vesnice roku
Na středu 17. srpna připadl termín
slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice
roku 2011 Pardubického kraje. Místem
vyhlášení byl Kulturní dům v Poříčí a
pořadatelem naše obec, která v této
soutěži zvítězila. Samotný program se
sestával ze dvou částí, kulturního
programu, který byl zcela v režii
pořadatelů a vlastního vyhlášení, které
mělo svůj daný harmonogram. Po
uvítání všech zúčastněných moderátory
Věrou Bartošovou a Petrem Faltysem a
úvodním slovu starosty Františka
Bartoše, byl zahájen krátký kulturní
program, ve kterém postupně vystoupil
Karel jodler Herynek, árii z opery
Rusalka zazpívala Mirka Renzová a
tento blok uzavřelo taneční vystoupení
skupiny Monsignore. Všichni
vystupující se dočkali právem
bouřlivého potlesku. Snahou
pořadatelů bylo ukázat všem hostům
naši vesnici, a to se všemi klady i
zápory. Připravena byla vycházka k
retenční přehrážce, včetně výhledu na
Poříčí, kde měl svoje teepee postaven
p. Martin Synák (Sapazi) ze Zrnětína se
svojí rodinou a seznamoval přítomné s
nástrahy indiánského života včetně
nalévání ,, ohnivé vody". Od kulturního
domu průběžně odjížděly 3 dodávky,
které zapůjčily firmy Profistav
Litomyšl, Zemědělské družstvo Dolní
Újezd a Sbor dobrovolných hasičů z
Desné. Všem za tuto službu nesmírně
děkujeme. Posádky těchto vozidel
zavezly návštěvníky postupně do
kostela v Mladočově, kde je čekal
výklad kronikáře p. Josefa Boštíka,
další zastávka byla v informačním
centru v Poříčí, na pergole v Zrnětíně a
na závěr je čekalo setkání s vodníkem u
Klimšova mlýna na Oborách. Během
projížďky byli hosté seznámeni i s
dalšími objekty jako kapličky, firma

ROČNÍK XVII.
BAVO v Poříčí, sídlo Stavebního
sdružení Boštík a areál zemědělského
družstva. Ve vlastním kulturním domě
byla připravena výstava výtvarných
prací našich dětí, na informačních
panelech byly umístěny prezentace
obcí oceněných stuhami v rámci
soutěže, včetně rozvojové studie naší
obce. V podsálí byl průběžně promítán
dokument ke 20. výročí osamostatnění
naší obce. Na prostranství před
hospodou Pod hájkem předváděl své
umění s leteckými modely p. Vlastimil
Vostřel. Celý tento blok byl zakončen
výborným obědem, který připravilo
Myslivecké sdružení z Poříčí. A právě
v mysliveckém duchu se nesl celý
program vyhlášení. Druhá část byla
zahájena českou hymnou v podání
Mirky Renzové a následoval projev
starosty Františka Bartoše. Poté
následovaly zdravice zástupců
vyhlašovatelů, soutěže Vesnice roku,
což bylo Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ministerstvo zemědělství,
Spolek pro obnovu venkova a Svaz
měst a obcí České republiky. Soutěže se

ZÁŘÍ 2011
zúčastnilo 26 obcí Pardubického kraje a
21 z nich obdrželo diplomy za rozvoj
svých vesnic.Pro pět nejlepších byly
připraveny následující stuhy:
Oranžovou stuhu za spolupráci se
zemědělci získala Obec Úhřetice,
modrá stuha za společenský život patří
Obci Lukavice, bílou stuhu za činnost
mládeže obdržela Obec Janov, zelenou
stuhu za péči o zeleň a životní prostředí
Obec Jaroměřice a zlatou stuhu za
celkové vítězství naše Obec Poříčí u
Litomyšle. Předáním této stuhy byl
zakončen oficiální program, který dále
pokračoval již neformálním posezením.
Organizace tohoto vyhlášení byla
velice náročná akce, na které se podílelo
velké množství našich občanů, kteří
museli mnohdy obětovat den své
dovolené. Všem, kteří se podíleli patří
pochopitelně velké poděkování.
Poděkování patří však všem občanům,
protože nebýt jejich práce, úsilí, a
obětavosti, tak bychom Zlatou stuhu
nikdy nezískali. Odměnou nám všem
tak mohou být zápisy hostů v kronice,
které přinášíme na jiném místě

zpravodaje. Patrně až roky následující
plně zvýrazní tento historický,
vyjímečný a neopakovatelný okamžik v
životě naší obce.

Informace obecního úřadu
Informace z jednání zastupitelstva

V sobotu 27.8. 2011 proběhlo v
kulturním domě a okolí, setkání
občanů, které organizačně připravila
naše obec. Hlavním důvodem byl zájem
obce poděkovat všem občanům za
jakoukoliv pomoc a práci pro obec a
zároveň se podělit o radost z titulu
Vesnice roku Pardubického kraje.
Odpolední program byl sestaven tak,
aby uspokojil všechny věkové
kategorie. V sále kulturního domu
vyhrávala dechová hudba Pohoranka s
moderátorem Vladimírem Šauerem. Na
hřišti probíhaly soutěže pro děti i
dospělé, které připravila
firma
Heureka OK. Během celého odpoledne
bylo možné ochutnávat výborné
koláčky a nakupovat klobásy a nápoje
za tzv.lidové ceny. Večerní zábava s
hudební skupinou MIX byla hezkou
tečkou za zdařilým sobotním
odpolednem.

Kosmetika
Od 3. 10. 2011 nabízí svoje služby v
oblasti kosmetiky, pedikúry, manikúry
a masáží slečna Zuzana Burešová.
Kontaktovat ji můžete na tel. čísle 732
288 275. Provozovna je umístěna v
budově obecního úřadu.

8. 6. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o dílo č. 007/2011 mezi
Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou
LBtech Litomyšl na realizaci akce
Odkanalizování části Obce Poříčí u
Litomyšle.
* Přijetí úvěru na dofinancování akce
Odkanalizování části Obce Poříčí u
Litomyšle, včetně Smlouvy o úvěru č.
0341008449 mezi Obcí Poříčí u
Litomyšle a Českou spořitelnou a.s.
* Finanční příspěvek farnosti
Mladočov na opravu chodníků na
hřbitově v Mladočově.
* Rozpočtovou změnu č. 2/2011
13. 7. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Darovací smlouvu mezi Obcí
Poříčí u Litomyšle a MAS Litomyšlsko
o.p.s.
* Realizaci akcí z POV 2011:
výstavba chodníku u kulturního domu
na pozemku p.č. 138/2, k.ú. Poříčí u
Litomyšle, uložení odvodňovacích
žlabů na pozemku p.č. 230/2, k.ú.
Mladočov, úprava prostranství na
pozemku p.č. 2104, k.ú. Poříčí u
Litomyšle, úprava prostranství na
pozemku p. č. 144/2, k.ú. Poříčí u
Litomyšle. Současně zastupitelstvo
schvaluje Smlouvu o poskytnutí
mimořádného členského příspěvku č.
11/2011 mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a

Mikroregionem Litomyšlsko, Smlouvu
č. 10/2011/POV mezi Obcí Poříčí u
Litomyšle a Mikroregionem
Litomyšlsko a Smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2011 č. 7/2011 mezi Obcí
Poříčí u Litomyšle a Mikroregionem
Litomyšlsko - Desinka.
* Cenu za pronájem hrobového
místa na hřbitově v Mladočově v
celkové výši
65,- Kč/m2 a
kalendářní rok ( nájemné 5,- Kč, služby
60,- Kč ).
* Rozpočtovou změnu č. 3/2011.
* Zápis do kroniky obce za rok 2010.
* Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
007/2011 mezi Obcí Poříčí u Litomyšle
a firmou LBtech Litomyšl.
* Instalaci nápojového a
potravinového automatu do přízemí
kulturního domu.
* Zpracování projektové
dokumentace na akci Výstavba místní
komunikace v připravovaných
stavebních parcelách - II. etapa.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Žádost p. Petra Horáka, Křičkova
422 Pardubice, o odkoupení obecního
pozemku p.č. 603/1, k.ú. Poříčí u
Litomyšle. Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že po předložení
geometrického plánu bude následovat
zákonný postup při prodeji obecních
pozemků.
* Aktuální stav přípravy organizace
slavnostního vyhlášení Soutěže o
Vesnici roku 2011 Pardubického kraje

Oprava chodníků na hřbitově
V průběhu července a srpna byla
provedena výměna povrchů všech
chodníků na hřbitově. Hlavní význam
těchto stavebních úprav spočívá ve
výškovém sjednocení komunikačních
ploch tak, aby umožňovaly snažší
pohyb návštěvníkům hřbitova a také
jednodušší zimní údržbu. Součástí
projektu je také doplnění zeleně, zřízení
nového odběrného místa na vodu a
pořízení tří odpadkových košů.
Investorem akce je Římskokatolická
farnost Mladočov. Celkové náklady na
tyto práce jsou 491 186,- Kč. Přislíbená
dotace z MAS Litomyšlsko je 442
067,- Kč. Obec Poříčí darovala farnosti
Mladočov 50 000,- Kč.
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Zápisy hostů v kronice

Občanům, zastupitelstvu a panu
starostovi gratuluji k mimořádnému
ocenění. Užijte si výhry a jen tak dál
prokazujte ostatním návod na lidské
pojetí, kdy Vy všichni jste ti největší
lidé.

Blahopřeji všem občanům obce
Poříčí ke krásnému umístění v rámci
Padrubického kraje. Přeji pěkné
umístění v celostátním kole.

Krásná vesnice - cenu si plně
zasloužíte!

Blahopřeji úžasné obci a občanům
k velkému úspěchu a přeji hodně
e n e rg i e , s i l a s p o u s t a d o b r ý c h
realizovaných nápadů. Evropa není
daleko.
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Jako statutární představitel
Pardubického kraje mám velkou
radost z úspěchu Poříčí - obce, kam
jezdím často a rád.

Poříčí si to zaslouží, a to vím velmi
dobře. To co, se v obci změnilo a
událo, má těžko někde obdobu.

Hezké - jen tak dál, vždy s
rozumem.

Blahopřejeme k vítězství a moc
Vám ho přejeme, protože máte
nádhernou vesnici.

Jsem rád, že Vaše obec je součástí
Litomyšlska. Gratuluji a držím palce v
další práci.

4

Bezdrátový rozhlas
Patrně jste všichni zaznamenali, že je
potupně uváděn do provozu bezdrátový
rozhlas za pomocí dotace z OPŽP v
rámci Mikroregionu LitomyšlskoDesinka. Tak jako každá změna i tato
vyvolává jisté problémy, které však
budou odstraněny. Momentálně jsme ve
zkušebním období a snažíme se
evidovat připomínky Vás, občanů,
které následně předáme dodavatelské
firmě. Již teď je jasné, že někomu se
slyšitelnost vylepšila, někdo se naopak
cítí ukřivděn. Zcela nové rozmístění
hlásičů s sebou nese i novou
slyšitelnost. Mnohdy bude nutné si najít
u svého objektu jiné místo než jsme byli
zvyklí. Lokality, které nelze z
technických důvodů pokrýt, budou
řešeny individuálně. Proto bych Vás
chtěl poprosit o spolupráci při
odstraňování případných nedostatků a
také o trochu trpělivosti. Věřím, že
nakonec najdeme řešení, které bude
uspokojovat velkou většinu občanů.
František Bartoš
starosta obce

Setkání obcí Poříčí
V loňském roce se tato tradiční akce
měla konat v Poříčí nad Sázavou.
Zastupitelstvo této obce však toto
setkání odmítlo z různých důvodů
zorganizovat. V letošním roce vše
nasvědčovalo tomu, že toto setkání se
opět konat nebude. Naštěstí se v Poříčí
nad Sázavou našlo několik spolků v
čele se Sportovním klubem, kteří se

nakonec organizace této relativně
náročné akce ujali a tradice tak mohla
pokračovat, byť se jí oficiálně zúčastnil
pouze jeden zastupitel Obce Poříčí nad
Sázavou. Průběh byl tradiční, to
znamená páteční příjezd do obce,
přivítání a ubytování. V sobotu se
pokračovalo fotbalovým turnajem a
soutěžemi v dalších různých
disciplínách. Nechybělo pochopitelně
setkání starostů a závěrečné
vyhodnocení celého setkání. Náš tým
nakonec obsadil ve fotbalovém turnaji
čtvrté místo, i když předvedená hra by
odpovídala lepšímu umístění.
Podstatné však je, že tato setkání budou
pokračovat i nadále a my se již můžeme
těšit příští rok do Velkého Poříčí u
Náchoda.

Prvňáci
I v letošním roce jsme připravili
setkání s dětmi, které 1. září nastoupily
do prvních tříd základní školy. Do
společenské místnosti kulturního domu
přišli společně v doprovodu rodičů tito
prvňáci: Michaela Kladivová, Tereza
Faitová, Aneta Lenochová, Vojtěch
Synák, Jan Kusý, Pavel Vostřel a Tomáš
Rejman. Jako upomínku na tento pro ně
významný den, obdrželi od obce knihu
s pohádkovým příběhem, kde vystupují
děti samotné, společně se svými
sourozenci nebo kamarády. Všichni
nastupují do základní školy v Dolním
Újezdě a jen pro zajímavost uvádím, že
děti z naší obce se podílí 25% na
celkovém počtu žáků prvních tříd ve
zmíněné škole.

Taneční večer
První setkání odvážlivců bude 21.10.
2011 ve 20:00 hodin. Je to pátek, ale
další večery plánujeme už sobotní,
avšak vždy po domluvě. Následující
bude pravděpodobně 5.11.2011. Ještě
pár informací: Oblečení- podle chuti,
ale asi by bylo hezké, kdyby muži
vyměnili trička za košile a ženy doma
nechaly rifle. Nápoje a občerstvení prosíme, aby si každý vezme s sebou co
má rád, včetně vody, piva atd. Na
stolech budou připraveny sklenice,
talířky (avšak prázdné), ale určitě si
vemte ,, něco", čím si na úvod připijeme
na kuráž. Program - slovo "taneční"
bylo asi moc nadnesené, jde opravdu o
pobavení. Tím jsme ujistili i manželé,
kteří nám budou něco ze svého umu
ukazovat, takže se bude opravdu
začínat od základu - polka, valčík. Další
informace má paní Marie Boštíková v
informačním centru a paní Marie
Rosypalová, tel. 733 344 324. Seznam
dříve nahlášených už máme, je
samozřejmě možnost se ještě přihlásit a
asi nejvhodnější by bylo, kdyby se opět
připomněli všichni, (i ti nahlášení),
abychom věděli, zda si to nerozmysleli
a stále to platí.
Těšíme se na viděnou.

Vesnice roku ČR
Jako vítězná obec pardubického
kraje jsme bojovali o titul Vesnice
roku ČR. Republiková komise
navštívila naší obec 2. září.
Představení naší obce jsme pojali
podobně jako při návštěvě komise
krajské: prezentace obce v kulturním
domě, prohlídka obce a místních částí,
shlédnutí dokumentu o obci.
Jak již asi všichni víte, přes
veškerou snahu jsme se na celostátním
vyhodnocení soutěže o Vesnici roku
neumístili mezi třemi vyhlašovanými,
nicméně samotná účast obce ve finále
soutěže je obrovský úspěch.

Odpad
Podzimní svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu se uskuteční ve
čtvrtek 6. října 2011 v obvyklém
časovém harmonogramu, který bude
vyhlášen obecním rozhlasem. Od
každého občana bude odpad odebrán
osobně zaměstnancem svozové firmy.
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MAS Litomyšlsko
Místní akční skupina Litomyšlsko
(MAS Litomyšlsko o.p.s.) je nezisková
organizace, která působí na území 38
obcí a dvou měst v okresech Svitavy a
Chrudim.
Cílem působení MAS
Litomyšlsko je podpora rozvoje území
a zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech. MAS
Litomyšlsko zprostředkovává dotace z
Programu rozvoje venkova (jeden z
fondů Evropské unie) na menší
investiční projekty měst, obcí, svazků
obcí, zemědělců, podnikatelů,
neziskových organizací nebo
církevních organizací. MAS
Litomyšlsko také poskytuje
poradenství pro všechny subjekty v
území v oblasti využívání dalších
existujících dotačních titulů
(strukturální fondy EU, národní
programy a dotace, krajské dotace,
nadace apod.) a sama realizuje
rozvojové projekty, které zvyšují
kvalitu života obyvatel v obcích a
městech na území působnosti MAS
Litomyšlsko. Od roku 2009 byly
vyhlášeny v rámci Programu rozvoje
venkova 4 výzvy k příjmu žádostí o
dotaci.V těchto výzvách bylo přijato 54
žádostí o dotaci, 32 bylo navrženo k
finanční podpoře, 22 jich je
zrealizováno a 10 jich nyní čeká na
schválení nadřízeným orgánem Státním zemědělským intervenčním
fondem - SZIF. Na realizace projektů v
území prostřednictvím MAS
Litomyšlsko bylo dosud získáno přes 7
mil. Kč a použití těchto finančních
prostředků je již v území viditelné v
podobě realizovaných projektů. Další
3,4 mil. Kč jsou již vyčleněny na
projekty ze 4. výzvy. MAS Litomyšlsko
také realizuje další projekty na podporu
života ve venkovských oblastech.
Pravidelně každý měsíc vydává plakát
informující o společenském životě v
regionu, uveřejnění informací je pro
zájemce bezplatné. K prezentaci aktivit
jsou otevřené i webové stránky MAS,
kde můžeme na žádost organizátorů
zveřejnit plánované akce a aktivity.
MAS Litomyšlsko aktivně vyhledává
oblasti, kde může být nápomocna při
rozvoji života na venkově. V naší obci
byly za podpory MAS realizovány dvě
akce a to Úprava prostranství okolí
kulturního domu v Poříčí a Obnova

chodníků na hřbitově v Mladočově. V
průběhu listopadu 2011 bude vyhlášena
5. výzva k příjmu žádosti o dotaci. Již
nyní můžete kontaktovat kancelář MAS
a konzultovat Vaše záměry a projekty.
Rádi pomůžeme s realizací žádosti o
dotaci, protože ŽIVOT NA VENKOVĚ
NÁS BAVÍ! Příklady zrealizovaných
projektů naleznete na www.maslit.cz/fotogalerie

Vyhlášení soutěže
Dny se nám již krátí, a to je čas, kdy z
našich zahrádek, balkónů a oken
budeme uklízet truhlíky s květinami,
které nám přes léto zdobily naše
domovy. Jak se již stalo tradicí, opět je
tu vyhlášení soutěže o nejkrásnější
okno či balkón. Komise, která
rozhodovala o tom, kdo bude letos
"nejlepší", byla složena z vítězů
uplynulých třech ročníků. Rozhodování
měla velice těžké, protože vítězů by
mohlo být více a všichni by si ho plně
zasloužili. Bohužel to nejde v žádné
soutěži a komise nakonec vyhodnotila
na pomyslném prvním místě paní Marii
Stráníkovou ze Zrnětína č.p. 23, a to
zejména za dlouholetou a vytrvalou
péči o svůj domek a nejbližší okolí.
Poděkování však patří každému, kdo

zkrášluje své zahrádky a příbytky a
podílí se tím na celkovém obrazu naší
malé obce.

Klub maminek
Na základě požadavku některých
maminek zahájil v Poříčí svoji činnost
,,Klub maminek". Je určen všem
maminkám a jejich dětem, hlavně v
předškolkovém věku. Místem schůzek
je společenská místnost v kulturním
domě v Poříčí a prozatím je stanoven
termín schůzek na každé úterý od 9:00
hodin. Zastupitelstvo obce podpořilo
tuto myšlenku zakoupením nezbytných
pomůcek pro zabavení dětí a vlastní
program schůzek je odvozen od aktivity
každé z maminek. Kontaktní osobou je
paní Žaneta Šmejdová, u které můžete
získat více informací nebo jí sdělit své
podněty. Tel. 777 033 343, e-mail
zanetasmejdova@centrum.cz.

Kronika
Blahopřejeme:
76 let Růžena Pechancová
Jaroslava Pechancová
Božena Melšová
Václav Pechanec
81 let Jiřina Šplíchalová
85 let Jaroslav Faltys

Zrnětín 8
Poříčí 56
Poříčí 25
Mladočov 8
Mladočov 5
Zrnětín 7

Narození:
Barbora Bartošová

Zrnětín 14
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