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Tøíkrálová sbírka
Tak jako každoroènì také letos na
svátek Tøí králù probìhla v naší obci
t z v. t ø í k r á l o v á s b í r k a , k t e r o u
organizuje Èeská katolická charita.
Vybrané peníze jsou rozdìleny
mezi místní charitu Dolní Újezd 65%
a diecézní charitu Hradec Králové
35%. Místní charita zajišuje ve svém
obvodu ošetøovatelskou, peèovatelskou službu a také pùjèuje rùzné
pomùcky pro usnadnìní péèe pro
zdravotnì postižené a nemocné
spoluobèany. Diecézní charita využívá
výtìžku sbírek pro øešení nenadálých
událostí pøípadnì dlouhodobých
projektù pro pomoc v celém svìtì.V
naší obci bylo vybráno celkem 24
226,-Kè, z toho v Mladoèovì 4 240,Kè, Zrnìtínì 5 567,-Kè a v Poøíèí
14719,- Kè.
Velký dík patøí každému kdo
pøispìl jakýmkoliv dílem pro
dùležitou sbírku, ale zvláš malým
koledníkùm, kteøí vìnují zájem a èas
procházet obcí v zimní nepohodì.

Vrátíme pøírodì to,
co jsme ji vzali?
Mikroregion Litomyšlsko plánuje
úpravy v krajinì, které zamezí
nièivým povodním.
Èást básnì „Velké širé rodné
lány…“ se stala kdysi zøejmì v dobré
víøe krédem našich zemìdìlcù: Pole
budou scelená, pøehledná, lépe
obdìlávatelná. Myšlenka logická a na
zkušenost tehdejší doby pokroková.
Pominu zmìnu majetkoprávních
vztahù a budu si všímat jen polí jako
èásti pøírody. Zpoèátku to z pohledu
obdìlávatelnosti vypadalo opravdu
velmi slibnì a nápad o scelování byl
bohužel doveden možná až do
nejmenších detailù. Malé mezièky a
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cesty zmizely z obzorù èeské krajiny a
na velikých lánech se zaèala vlnit
vìtrem do daleka stejná plodina.
Stroje, které obdìlávaly pole,
nabývaly èím dál vìtší výkonnosti a
vìtších rozmìrù. Ale pohled z druhé
strany byl neúprosný: pomalé, ale jisté
podøezávání si vìtve, ano té vìtve, na
které sedíme.
My lidé jsme zasazeni do krajiny,
jsme souèástí pøírody, ale èasto se s ní
snažíme soupeøit, pøedìlávat ji k
obrazu svému a dokonce s ní zápasit.
Ale je to boj zbyteèný. Stejný, jako
kdybychom zápasili a bojovali s
vlastní matkou. Nepøineslo by to
nikomu nic dobrého. Mìli bychom k
pøírodì být vlídnìjší a ohleduplnìjší,
aby se nám to v dobrém zase vrátilo
nazpìt. V nìkterých oblastech jsme to
již pochopili, tøídíme druhotné
suroviny a recyklujeme, abychom
neškodili. Ale krajina zatím zùstává
trochu na okraji zájmu, doufáme v to,
že si pøíroda pomùže sama. Ale
necitlivý pøístup k pøírodì je tu již ve
svých dùsledcích, napøíklad povodnì.

BØEZEN 2011
Jak z tohoto zaèarovaného kruhu
vystoupit? Vìtrná a vodní eroze
nachází scelené lány odkryté a
bezbranné. Lze tento stav ještì
napravit?
Ano, snad je ještì možné udìlat
vstøícný krok a trochu se vrátit k
pùvodnímu modelu podle vzoru
našich pøedkù, kdy ještì žili více v
souladu s pøírodou a sledovali a více
ctili její zákony. Ale bude to stát naši
námahu a peníze. Snad ještì není
pozdì vrátit pøírodì její vlastní
obranyschopnost.
Mikroregion Litomyšlsko si vzal za
své, že provede první kroky, pozitivnì
nasmìrované vùèi naší okolní krajinì.
Prozatím má zpracovánu Analýzu
území a návrh protipovodòových a
protierozních opatøení. Týká se to
teritoria 41 obcí vèetnì mìsta
Litomyšl, které tvoøí Mikroregion
Litomyšlsko.
V letošním roce bude projekt
pokraèovat ve svém vyšším stupni.
Bude hlavním podkladem pro
následnou realizaci protipovodòových

opatøení v krajinì. Projekt pod názvem
„Studie proveditelnosti k realizaci
pøírodì blízkých protipovodòových
opatøení – Mikroregion Litomyšlsko“
bude z 90 % dotován v rámci
Operaèního programu životní
prostøedí. 10% nákladù ponese na
svých bedrech mikroregion.
Zjednodušenì øeèeno budou navrženy
ú p r a v y k r a j i n y, k t e r é v y u ž i j í
zkušenosti našich pøedkù. Do krajiny
by mìly být navráceny v menší míøe
prvky, které kdysi bránily smývání
pùdy vodou a do urèité míry i
vìtrným pøesunùm pùdy. Tyto prvky
mají sice honosné názvy, ale jsou to
vìci èasem a praxí vyzkoušené a
fungující. Je to napøíklad protierozní
mez – travnatý pás i s další zelení a v
soubìhu odvodòovací prvek (mìlký
pøíkop). Protierozní prùleh – pøíkop
maximální hloubky 100 cm,
minimální šíøky 300 cm, zatravnìný
nebo s jinou vegetací. Dále jsou to
protierozní pøíkopy a ochranné
zatravnìní. Obdìlávání polí
zemìdìlskou technikou se tím pøíliš
nezkomplikuje. Možná si øeknete, že
tato opatøení se netýkají zrovna vaší
vesnice, protože u vás voda nikdy
žádnou pohromu nezpùsobila. Ale
opak je pravdou, týká se to nás všech.
Voda tøeba v jedné obci „spadne“ aniž
ublíží, ale odteèe k sousedùm a tam
pøivodí nesnáze. Nìkteré vesnice,
napøíklad Cerekvice nad Louènou,
jsou toho pøíkladem. „Jejich“ voda by
jim tolik neuškodila, ale ta co pøiteèe
z okolí, je hrozivá.
Øešení problému se opravdu týká
nás všech: zemìdìlcù, majitelù pùdy,
obcí, každého èlovìka. Za pomoci
penìz z OPŽP, našich penìz a naší
práce ještì mùžeme zmírnit následky
døívìjších rozhodnutí a v poslední
minutì zabránit úplnému odøíznutí
vìtve, na které sedíme.
Za Mikroregion Litomyšlsko Mgr.
Hana Štìpánová,starostka Morašic,
místopøedsedkynì mikroregionu

Upozornìní
Prosíme obèany, aby pøi kontaktu s
obecním úøadem využívali oficiální
úøední hodiny, které jsou: pondìlí,
úterý 8:00- 11:00 hod., støeda 16:0019:00. Mimo tuto dobu je možno
sjednat schùzku po telefonické
domluvì.
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Informace obecního úøadu
Informace z jednání zastupitelstva
26. 1. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
·Výsledky zadávacího øízení na
realizaci zakázky „Úprava okolí
kulturního domu v Poøíèí – odstranìní
pøístupových bariér“ a souèasnì
schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci
této akce mezi Obcí Poøíèí u Litomyšle a
firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o.
·Výsledky zadávacího øízení na
realizaci veøejné zakázky: „Technický
dozor investora ( dle § 152, odst. 4,
zákona è. 183/2006 Sb. ) v rámci akce:
„Odkanalizování èásti obce Poøíèí u
Litomyšle“ dle protokolu o hodnocení
a posouzení nabídek ze dne 10. 1.
2011. O výsledcích zadávacího øízení
budou všichni uchazeèi neprodlenì
informováni prostøednictvím osoby
povìøené výkonem zadavatelských
èinností ( Agro ZS Morava, s.r.o )
formou „oznámení o výbìru
nejvhodnìjší nabídky“. Souèasnì
schvaluje povìøení pro starostu obce
Františka Bartoše, k uzavøení mandátní
smlouvy na realizaci pøedmìtu této
veøejné zakázky s vítìzným
uchazeèem: firmou Centroprojekt Zlín
a.s. a to po uplynutí lhùty na podání
námitek, resp. vzdání se práva na
podání námitek ze strany uchazeèù.
· Kupní smlouvu k prodeji obecního
pozemku p. è. 1993/3, k. ú. Poøíèí u
Litomyšle pro žadatele: Jan Fulík,
Poøíèí u Litomyšle – Zrnìtín 32.
· Kupní smlouvu k prodeji obecního
pozemku p. è. 1993/4, k. ú. Poøíèí u
Litomyšle pro žadatele: Josef Mlejnek,
Poøíèí u Litomyšle – Zrnìtín 38.
·Obecnì závaznou vyhlášku è.
1/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažïování, sbìru,
p ø e p r a v y, t ø í d ì n í , v y u ž í v á n í a
odstraòování komunálních odpadù.
Zastupitelstvo obce zamítá:
·Žádost o odkoupení obecního
pozemku p. è. 9, k. ú. Mladoèov
22. 12. 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Rozpoètovou zmìnu è. 6/2010
· Dodatek è. 2 ke smlouvì è.
0005/2009 mezi Obcí Poøíèí u
Litomyšle a firmou TS Hlinsko s.r.o.

· Cenu vody v r. 2011 ve výši
27,50,- Kè/m3.
· Výzvu k podání nabídky a k
prokázání splnìní kvalifikace na
veøejnou zakázku „Odkanalizování
èásti obce Poøíèí u Litomyšle“.
· Zadávací dokumentaci na
realizaci veøejné zakázky
„Odkanalizování èásti obce Poøíèí u
Litomyšle“.
· Dohodu o poskytnutí dotace z
Programu rozvoje venkova ÈR mezi
Obcí Poøíèí u Litomyšle a SZIF
Hradec Králové, registraèní èíslo
10/010/41200/122/001114.
Zastupitelstvo obce bere na
vìdomí:
· Varianty dìlení pozemkù pøi
pøípravì II. etapy stavebních parcel v
lokalitì za obecním úøadem.
24. 11. 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Rozpoètovou zmìnu è. 5/2010
· Pokácení 1 ks. lípy na pozemku p.
è. 1936/1 k. ú. Poøíèí u Litomyšle ( u
è. p. 79 ).
· Výzvu k podání nabídky a k
prokázání splnìní kvalifikace na
veøejnou zakázku malého rozsahu
(mimo režim zákona è. 137/2006 Sb.)
na realizaci veøejné zakázky:
Technický dozor investora (dle § 152,
odst. 4, zákona è. 183/2006 Sb.) v
rámci akce: Odkanalizování èásti obce
Poøíèí u Litomyšle
· Zadávací dokumentaci na
realizaci veøejné zakázky: Technický
dozor investora ( dle § 152, odst. 4,
zákona è. 183/2006 Sb.) v rámci akce:
Odkanalizování èásti obce Poøíèí u
Litomyšle.
· Rozpoètové provizorium na r.
2011.
· Inventurní komisi ve složení: Jiøí
Rosypal, Radim Bárta, Jiøí Bartoš.
· Smlouvu o poskytnutí grantu v
rámci programu Pardubického kraje v
oblasti regionálního rozvoje v r. 2010:
Podpora realizace rozvojových
projektù v problémových
mikroregionech Pardubického kraje è.
OSRKEF / 10 / 42287.
Zastupitelstvo obce bere na
vìdomí:
· Žádost o odkoupení obecního

pozemku p. è. 169/2, k.. ú. Mladoèov,
žadatel p. Otakar Ryšavý, Trávníèkova
1743/2, 150 00 Praha 5. Žadatel bude
seznámen s podmínkami prodeje.
· Žádost o øešení havarijního stavu
místní komunikace p. è. 1122, k. ú.
Horní Újezd,
žadatel p. Václav
Košòar, Poøíèí 50. Dotèená
komunikace je ve vlastnictví Obce
Horní Újezd. Zastupitelstvo povìøuje
starostu obce k jednání ve vìci
bezúplatného pøevodu komunikace do
vlastnictví Obce Poøíèí u Litomyšle.
· Návrh plánu èinnosti obecního
zastupitelstva na období r. 2011 –
2014.
Zastupitelstvo obce zamítá:
· Nabídku k umístìní vìtrných
elektráren na území obce od firmy
Aufwing Engineering Plzeò.
· Žádost o pøipojení k obecní
kanalizaci p. Stanislava Schauera,
Cerekvice 190.

Odpad
Jarní svoz nebezpeèného a
velkoobjemového odpadu se uskuteèní
v e è t v r t e k 2 1 . d u b n a 2 0 11 v
obvyklých èasech, které budou
vyhlášeny v obecním rozhlase.
Upozoròujeme, že od každého obèana
bude odpad odebrán osobnì
pracovníkem svozové firmy.

Zmìna vyhlášky
Dne 13.2.2011 nabyla úèinnosti
obecnì závazná vyhláška Obce Poøíèí
u Litomyšle è.1/2011 o místním
poplatku za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù. Nejvýraznìjší
zmìna oproti vyhlášce è.3/2008
nastává v èlánku è.6, který pojednává
o osvobození od poplatku. Podle nové
vyhlášky jsou od placení poplatku za
komunální odpad osvobozeni tito
poplatníci: 1/Každé nezaopatøené tøetí
a další dítì v rodinì.
2/ Osoby, které se po dobu celého
kalendáøního roku nepøetržitì zdržují
v zahranièí.
3/ Vlastníci objektù urèených nebo
sloužících k individuální rekreaci,
kteøí mají zároveò na území obce
trvalý pobyt.

4/ Osoby, které jsou evidenènì
hlášeny na ohlašovnì a v obci se
nezdržují.
V ostatních ujednáních se vyhláška
pøíliš neliší od té pøedešlé, to
znamená, že stejná zùstala i celková
sazba poplatku. Celé znìní naleznete
na www.obecporici.cz.

Bezdrátový rozhlas
Již nìkolikrát jsme Vás informovali
o vývoji žádosti o dotaci plánované
akce Zpracování digitálního
povodòového plánu a vybudování sítì
varovného a vyrozumívacího systému
pro Svazek obcí Mikroregionu
Litomyšlsko – Desinka. V rámci této
akce dojde, mimo jiné, k pokrytí
jednotlivých obcí mikroregionu
signálem bezdrátového rozhlasu.
Momentálnì je situace taková, že
probìhla všechna potøebná výbìrová
øízení a jsou podepsány smlouvy o
dílo s vítìznými firmami a
pøedpokládáme, že v druhé ètvrtinì
letošního roku bude zahájena vlastní
realizace. Celkové náklady jsou okolo
8 000 000,- Kè a jednotlivé obce se
skládají na podíl ve výši 10% z této
èástky, 90% nákladù tvoøí dotace z
Operaèního programu životní
prostøedí. Realizací tohoto projektu
dojde k vylepšení vzhledu a kvality
života v obcích Mikroregionu
Litomyšlsko – Desinka.

Nejkrásnìjší balkon
Sluníèko nám už dává poznat svoji
sílu a vìtšina zahrádkáøù se již
nemùže doèkat až se naše zahrady
obléknou do záplavy kvìtin.
Právì v tomto období již tradiènì
vyhlašujeme v naší obci soutìž o
„Nejkrásnìjší balkon, terasu,
zahradu“. Letošní roèník je jubilejní,
již desátý, který vyhlašujeme. Tímto
roèníkem bychom chtìli zmìnit
zpùsob vyhodnocování a to tak, že
vítìze navrhnou vždy první z
posledních tøí let a pak spoleènì
vybereme absolutního vítìze.
Nezbývá mi než popøát mnoho
úspìchù a zdaru všem pìstitelùm v
jejich snažení.

Jubilant
Dne 24. bøezna 2011 oslavil svoje
90té narozeniny p. Jaroslav Dvoøák ze
Zrnìtína, è. p. 21. Chtìli bychom touto
cestou pogratulovat nejstaršímu
obèanovi naší obce a souèasnì popøát
pevné zdraví do let nadcházejících.

Stavební akce v roce 2011
V letošním roce probìhne v naší
obci nìkolik stavebních akcí
rozdílného rozsahu. Nejvìtší je stavba
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kanalizace a èistírny odpadních vod.
Stavební práce budou probíhat hlavnì
v centrální èásti obce. Kanalizace je
naprojektována od hospody Pod
hájkem a èistírna odpadních vod je
umístìna na pozemku p. è. 19 za è.p.
22. Na tuto stavbu má obec
pøislíbenou dotaci cca 16 000 000,Kè, t.j. 80% celkových nákladù. Práce
budou zahájeny bezprostøednì po
ukonèení výbìru dodavatele na stavbu
a podpisu dohody o pøidìlení dotace.
Další akcí je úprava okolí kulturního
domu v Poøíèí. Práce spoèívají v
provedení zpevnìných a komunikaèních ploch, tedy vstupu do
kulturního domu, vjezdu do garáže a
chodníkù podél objektu a k dìtskému
høišti. Provedení této akce je
podpoøeno finanèní dotací z programu
MAS Litomyšlsko a to ve výši 450
000,- Kè. Menšího rozsahu jsou
pravidelné práce na úpravách a
obnovì veøejných prostranství. Jedná
se zejména o postupnou úpravu
chodníkù. V letošním roce to bude
vybudování tzv. zálivu pro zastávku
autobusu v blízkosti kulturního domu
naproti stávající èekárnì a s tím i
pøeložení chodníku. Stavební úpravy
také probíhají v budovì obecního
úøadu v èásti druhého podlaží. Práce
spoèívají v rozšíøení tohoto prostoru.

Diamantová svatba
Je-li dopøáno manželùm prožít
spolu 60 let života, je to vždy velkou
událostí nejen pro rodinu, ale i pro
celou obec. U manželù Faltysových ze
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Zrnìtína, kteøí toto výroèí oslavili, je
radost o to vìtší, že i v tomto vysokém
vìku jsou oba ještì plni síly duševní i
tìlesné a život tím mohou prožívat
naplno. Abychom se nìco mohli
dovìdìt z jejich života, požádali jsme
paní Faltysovou o malé popovídání:
1.Jaký byl váš svatební den a jak
moc se lišil od dnešní doby?
Naším svatebním dnem bylo
pondìlí 22.1.1951. Bylo to asi taky
proto, že se v sobotu ženil mùj bratr
Josef a zároveò to bylo i z úsporných
dùvodù. Byla velká zima, hodnì
snìhu. Oddáni jsme byli na obecním
úøadì v Budislavi a v kostele v
Mladoèovì.
2. Jak se žilo novomanželùm pøed
60 lety? Bylo asi bìžné, že muselo žít
více generací pohromadì a tìžko jste

si museli budovat svou vlastní
domácnost?
Žili jsme spoleènì s mými rodièi v
Zrnìtínì a chalupu jsme si postupnì
pøestavovali a soukromì jsme
hospodaøili. Manžel Jaroslav pracoval
celý život v lese.
3. Když procházíte celý svùj život,
dá se najít období, které bylo pro vás
asi nejtìžší a nebo naopak
nejradostnìjší?
Nejradostnìjším obdobím bylo
narození našich ètyø dìtí a když jsme
si mohli poøídit z úspor naše první
auto. Nedá se øíct, že bychom mìli
nìjaké zvláš tìžké období, ale byly to
nemoci mých dìtí a manžela.
4. Jak velkou máte teï rodinu,
kolik vnukù a pravnukù?
Máme 11 vnouèat a 12 pravnouèat
a máme z nich velkou radost.
5. Protože je opravdu výjimkou
dožít se diamantové svatby ve fyzické
pohodì, není možné se nezeptat, máteli recept na takovou životní vitalitu?
Sama nemohu pochopit, že to tak
uteklo. Zapla Pán Bùh, že jsme zatím
oba natolik zdraví, že se obsloužíme,
manžel mùže jezdit autem, tak si ještì
zajedeme kam potøebujeme. V
posledních letech mnì pøibyla jedna
velká kamarádka. Je to hùl a té vdìèím
za velkou podporu. A nakonec chci
øíct, že je to velký dar od Boha a taky
je to na každém, jak si ten život zaøídí.
Na závìr se chceme i my pøidat ke
gratulantùm a pøejeme do dalších let
mnoho sil, zdraví, pohody a radosti a
a vás ten život stále tìší.

Humanitární sbírka
Naše obec ve spolupráci s Diakonií
Broumov vyhlašuje sbírku použitého
ošacení. Odevzdávat mùžete letní a
zimní obleèení ( dámské, pánské,
dìtské), lùžkoviny, prostìradla,
r u è n í k y, z á c l o n y, u t ì r k y, l á t k y
(minimálnì 1 m2), vatované
p ø i k r ý v k y, p o l š t á ø e , d e k y,
nepoškozenou obuv a kompletní,
nepoškozené hraèky. Vìci prosíme
zabalené do igelitových pytlù nebo
krabic, aby se nepoškodili
transportem. Sbírka se uskuteèní ve
dnech 27. a 28. dubna od 16:00 do
18:00 hodin ve skladu kulturního
domu v Poøíèí.

Obecní ples
Po dvouleté pøestávce zapøíèinìné
rekonstrukcí kulturního domu se letos
25. února za pomoci místního spolku
SDH opìt konal obecní ples.
Úèastníky plesu pøivítal krásnì
vyzdobený sál, modrou tentokrát
vystøídala zelená. Od veèera témìø až
do rána nám neúnavnì hrála stejnì
jako v minulých letech Melodie z
Trpína. O první pøedtanèení se nám
postarala taneèní skupina Katastrofa z
Pohodlí. O druhé pùlnoèní
"pøedtanèení" se postarala naše
poupata po ètyøiceti letech. Jejich
vystoupení bylo dost dobré a
oprávnìnì vzbudilo nadšené ovace.
Pokud jste je snad nìkdo nevidìl
mrknìte na www.melodierock.cz. Zde
naleznete i další fotky z plesu, stejnì
tak na www.obecporici.cz. Mnohé z
poupat byly zároveò kuchaøkami a je

nutné zdùraznit, že i svoji druhou roly
zvládly dokonale. Na jídelním lístku
mne zaujala jejich nová vychytávka pùlnoèní vývar - pøišel vhod.
Díky sponzorùm již tradiènì velmi
bohatá tombola, díky všem, kteøí se
na organizaci jakkoli podíleli stejnì
tak všem co si pøišli zatanèit. Tìšíme
se na shledanou na obecním plese
r. 2012.

Taneèní v Poøíèí.
Na podzim letošního roku
plánujeme v našem kulturním domì
poøádat taneèní. Protože je u nás
taková akce poprvé, nemáme
pøedstavu s jakým ohlasem se setká a
proto jsme nepozvali mezi nás
taneèního mistra profesionála, ale dva
manželské páry, které absolvovaly
nìkolik taneèních kurzù i pro

pokroèilé a jsou ochotny nám nìco ze
svého umu ukázat a i snad nauèit.
I když se zdá, že je podzim ještì
daleko, moc bychom prosili aby ti, co
mají zájem se už pøedbìžnì
nahlašovali, abychom dostali pøehled,
je-li u nás atmosféra spíše ,,protanèení
a nebo naopak protitaneèní“. Zájem o
taneèní u nás je i v okolních obcích,
ale kapacita sálu je tak pro 25 až 30
párù a samozøejmì bychom byli rádi,
kdyby se kurz naplnil místními.Teï
rady tìm, co se nemohou rozhodnout a
nevìdí co je èeká a taky jak si taneèní
užít.
Zásada è.1: Chci se jít pobavit a
užít si legraci, na televizi nebo do
hospùdky mùžu jít kdykoli.
Zásada è.2: Nenaštvu se v žádném
pøípadì: když mnì jde hezky
tancování a partnerce
nikoli, když partnerce jde tancování a
mnì nikoli, když na sále je moc horko,
když na sále je moc zima……atd
Zásada è.3: pøinést si z domu dobré
vìci na povzbuzení dle chuti a výbìru:
vínko, slivovièku, chlebíèky uzené,
tlaèenku ….atd
Zásada è. 4: pøichází až v tomto
poøadí: chci se nauèit nìco nového z
taneèních.
Pøíklad z Lubné, jak to mùže dobøe
fungovat, pokud oba partneøi si chtìjí
ten veèer užít - vypráví absolventka
taneèních:,,Pøemlouvala jsem manžela
dlouho, aby se mnou chodil do kurzu,
protože já strašnì ráda tanèím, ale
vìdìla jsem, že pokud se mnou pùjde,
musím být hodnì tolerantní, protože
on je pravý opak. Nakonec jsme si
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taneèní užili oba, ale každý po svém.
On se nauèil asi tøi kroky a ty stateènì
používal u všech tancù stejnì a já
kolem nìho kroužila, byla spokojená a
jeho tanec absolutnì nekomentovala.
Manžel si zase pochvaloval, jak si užil
p ø e s t á v k y, p r o t o ž e o n j e v e l k ý
besedník a o legraci rozhodnì nouze
nebylo.“
Na závìr všeobecné informace:
pøihlašujte se prosím pouze taneèní
páry ve vìku od 15ti let a starší. Cena
za taneèní nebude rozhodnì vysoká,
jen se musí zaplatit provoz sálu a cestu
taneèním instruktorùm a nìjakou
pozornost za jejich ochotu. Zaèínat se
bude pøibližnì od poloviny øíjna do
poloviny prosince a to v sobotu, ale
urèitì budou nìjaké malé zmìny, napø.
pøesunutí na pátek a nebo vynechání
kurzu, pokud bude sál obsazený.
Pøihlašujte se na tel.è. 733 344 324
Marie Rosypalová Zrnìtín.
Moc se tìším, že pøekvapíme a
naplníme sál místními taneèníky,
protože jsem byla od poøádání
taneèních trochu zrazována, že nikdy
neseženu tolik zájemcù, když i v
Lubné spolu se Sebranicemi mìli
problém naplnit kurz.

Mariášová sezóna
Na tomto místì pøinášíme výsledky
zástupcù naší obce, p. Vladimíra
Macha a p. Jana Pechance, na

turnajích v mariáši, kterých se
zúèastnili:
Miøetín ( hospoda v Dolíku ) 28
hráèù, Vladimír Mach 12. místo, Jan
Pechanec 19. místo.
Kamenec u Polièky 36 hráèù,
Vladimír Mach 14. místo, Jan
Pechanec 26. místo
Polièka ( Tylùv dùm ) 36 hráèù,
Vladimír Mach 18. místo, Jan
Pechanec 13. místo
Kamenièky 48 hráèù, Vladimír
Mach 27. místo, Jan Pechanec 13.
místo
Hospoda na Podháji 56 hráèù,
Vladimír Mach 25. místo, Jan
Pechanec 13. místo
Hospoda na Ranèi 27 hráèù,
Vladimír Mach rozhodèí, Jan
Pechanec 3. místo
Osík 56 hráèù, Vladimír Mach 25.
místo
Úhøetická Lhota 52 hráèù,
Vladimír Mach 33. místo, Jan
Pechanec 49. místo
Žichlínek 72 hráèù, Vladimír Mach
10. místo, Jan Pechanec 56. místo
Sebranice 60 hráèù, Vladimír Mach
2. místo, Jan Pechanec 20. místo
Hráèùm dìkujeme za reprezentaci
obce a do dalších turnajù pøejeme
pøedevším hodnì štìstí.

SPORTOVNÍ KLUB
V Dolním Újezdì probíhá I. roèník
amatérské florbalové ligy – „AFL“.

Do soutìže se pøihlásil i náš tým, pod
názvem „Players Poøíèí“, ve kterém
hrají: Honza Fulík, Lukáš Bartoš,
Eman Hanyk, Radek Dvoøák, Honza
Skála, Láïa Kmošek, Marek Boštík,
Milan Kulhavý, Jirka Bartoš, Michal
Vejrych, Míra Rejman, Fanda Stránik,
Martin Štefl, Honza Rohan.
Turnaj zaèal v øíjnu 2010. Pøihlásilo
se 6 týmù, které každou sobotu
porovnávají své síly. První polovinu
turnaje tvoøí základní èást, skládající
se z 25 kol, potrvá až do dubna 2011.
Po odehrání všech zápasù nejlepší 4
týmy postoupí do play off. Nyní po
18.kole je mužstvo našich hráèù na
prùbìžném druhém místì. Na svém
kontì má 12 výher, 2 remízy a 4
prohry.
Hráèi z Poøíèí se jako již tradiènì
zúèastnili florbalového turnaje „Dona
Bosca“ v Lubné, který se konal v
sobotu 12. bøezna. 16 týmù bylo
rozlosováno do 4 skupin. Los byl pro
nás nešastný, protože 2 soupeøí z naší
skupiny pozdìji sehráli souboj ve
finále. I pøesto, že naši hráèi dali do
zápasu všechny síly, nepodaøilo se jim
ze základní skupiny postoupit.

Stránky obce
We b o v é s t r á n k y n a š í o b c e
( w w w. o b e c p o r i c i . c z ) e x i s t u j í v
nezmìnìné podobì již 10 let. Za tu
dobu nám již zastaraly a proto jsme
se rozhodli je pøepracovat.
Nové stránky budou po grafické
stránce hezèí (dle našeho názoru), ale
pøedevším mnohem pøehlednìjší a v
neposlední øadì stále aktuální.
Doufáme, že se Vám budou nové
webové stránky obce líbit a hlavnì,
že zde vždy najdete to co hledáte.

Kronika
Blahopøejeme:
75 let Jiøí Boštík
Rùžena Bartošová
76 let Anna Kárská
77 let Josef Preisler
Božena Mládková
78 let Milada Hápová
79 let Milada Prokopová
83 let Marie Vejrychová
Josef Škeøík
84 let Marie Dvoøáková
87 let Jaroslav Jiráò
90 let Jaroslav Dvoøák

Poøíèí 15
Zrnìtín 15
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Zrnìtín 21
Zrnìtín 20
Zrnìtín 21

Narození:
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