
ČÍSLO  3 ROČNÍK  XVIII. ZÁŘÍ  2012

Setkání obcí

Na letošní, již 18. ročník tradičního 
setkání obcí s názvem Poříčí, který se 
uskutečnil ve Velkém Poříčí u Náchoda, 
jsme odjeli již v pátek 29. června. 
Průběh této akce je obdobný v každé 
pořádající obci. V sobotu se uskutečnilo 
setkání starostů a zástupců jednotlivých 
obcí a po celý den probíhaly soutěže v 
různých sportovních disciplínách. Naše 
obec se v tomto ročníku přihlásila 
pouze do fotbalového turnaje a až ve 
finále jsme nestačili na domácí tým. 
Velkou zásluhu na tomto výborném 
umístění má jistě i početný fanklub, 
který i ve velkém vedru povzbuzoval 
svůj tým až do posledních zbytků sil. 
Výsledkem tak bylo druhé místo a dva 
protržené bubny. Po večerním 
vyhodnocení a následné bouřlivé noci 
jsme se v neděli vydali na cestu domů. 
Velké poděkování patří fotbalistům, 
fanouškům i doprovodnému týmu za 
vzornou reprezentaci obce a stejně tak 
šoférovi autobusu Vlastovi Bartošovi a 

P O Ř Í Č S K Ý
ZPRAVODAJ

  OBECNÍ  NOVINY  POŘÍČÍ  u  Litomyšle,  MLADOČOVA  A  ZRNĚTÍNA

Prázdniny se loučí

V centru naší obce Poříčí je kulturní 
dům, který po celý rok praská ve švech 
pod náporem akcí všeho druhu, během 
prázdnin to však jsou především 
nádherné svatby. Přilehlé hřiště pro děti 
pak vítá nejen Poříčáky, ale i děti s 
rodiči z širokého okolí. Veselý smích z 
houpaček, skluzavek a trampolíny, 
doplněný o bojovné pokřiky z 
vedlejšího tenisového hřiště, patří k 
prázdninové pohodě stejně, jako 
upocení cyklisté. Ti zde oddechují na 
rovince před tím, než se chtíc nechtíc 
vydají opět na nějaký kopec, třeba na 
Zrněčák. Pěší turisté zase pochodují se 
sluncem v zádech směrem k Budislavi 
do Toulovcových maštalí a na terase Na 
Skalách vychutnávají po celodenní túře 
chladné nápoje. Z ničeho nic se ale 
všudypřítomné slunce schovalo za 
mraky a studený déšť se opřel do 
vysokých bříz. Děti, které se tu během 
prázdnin proháněly na kolech, naplnily 
poloprázdné autobusy. Některé do nich 

paní Aleně Vrabcové, která nám 
ochotně autobus zapůjčila. Jediná 
změna, která z letošního ročníku vzešla 
je skutečnost, že tato setkání budou 
organizována jednou za dva roky, což 
znamená, že další ročník se uskuteční v 
roce 2014 v Horním Poříčí u Strakonic.
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Informace obecního úřadu

Informace z jednání zastupitelstva 

20. 6. 2012   
Zastupitelstvo obce schvaluje:
-  Smlouvu o dílo č. 310 212 mezi 

Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou DS 
Delta, s.r.o. Lubná.

-  Vyhodnocení cenových nabídek na 
realizaci akce Úprava okolí Kulturního 
domu v Poříčí - parkoviště, zpevněné 
plochy a současně schvaluje Smlouvu o 
dílo na tuto akci s firmou Stavební 
sdružení Boštík s.r.o, která podala 
nejvýhodnější nabídku.

-  Vyhodnocení cenových nabídek na 
realizaci akce Místní komunikace k 
plánované výstavbě rodinných domů, 
Poříčí u Litomyšle - I. etapa a současně 
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci s 
firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o, 
která podala nejvýhodnější nabídku.

- Žádost o dotaci z Programu péče o 
krajinu na akci Výsadba doprovodné 
zeleně okolo komunikace p. č. 233/1, k. 
ú. Mladočov.

- Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2012.

-   Zápis do kroniky obce za r. 2011.
-   Rozpočtovou změnu č. 2/2012.
- Pořízení Strategického plánu 

rozvoje Obce Poříčí u Litomyšle.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Závěrečné účty, přezkoumání a 

výsledky hospodaření za r. 2011 
Mikroregionu Litomyšlsko, Mikro-
regionu Litomyšlsko - Desinka, 
Mikroregionu Toulovcovy maštale, 
SMSV Poličsko a Sdružení obcí 
skupinového plynovodu Proseč.

- Informace o zpracování nového 
územního plánu obce.

-  Zprávu o aktuálním vývoji prací na 
realizaci akce Odkanalizování části 
Obce Poříčí u Litomyšle.

Program obnovy venkova
V polovině letošního roku vznikla v 

novodobé historii obce již třetí tzv. 
Místní skupina pro obnovu venkova. 
Jedná se o sedmičlennou pracovní 
skupinu, která navrhuje a plánuje různé 
projekty a akce, které mohou zlepšit 
vzhled a kvalitu života v obci. Téměř 
všechny projekty a nápady, které vzešly 
z činnosti předchozích pracovních 
skupin se v průběhu doby podařilo 
zrealizovat. Jednalo se zejména o 
opravu kulturního domu, vybudování 
víceúčelového hřiště, dětského hřiště, 
opravu komunikací, výkupy pozemků a 
mnoho dalších drobných akcí. Období, 
pro které se současný plán tvoří je 
pětileté, tedy do roku 2017 a záměrem 
pracovní skupiny by měly být i 
drobnější projekty, které zviditelní naší 
obec a přispějí ke zlepšení života.V této 
souvislosti prosím každého, kdo má 
jakýkoli smysluplný nápad, aby jej 
sdělil starostovi, aby mohl být případně 
zapracován do výše zmíněného 
plánovacího období.

            Pavel Boštík

Svoz odpadu
Letošní podzimní termín svozu 

velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu je naplánován na čtvrtek 11. 
října. Harmonogram svozu je stejný 
jako v letech minulých a bude ještě 
upřesněn hlášením v obecním rozhlase. 
Stále platí, že od každého občana bude 
odpad odebrán osobně zaměstnancem 
svozové firmy.

nasedly poprvé a vydaly se do Dolního 
Újezda, kde je autobus bezpečně 
vysadil před školou. Ještě opálené a s 
novou brašnou pak zasedaly do 
školních lavic. Ty starší už zkušeně, a 
zdálo by se trochu zkroušeně, zdravily 
spolužáky, které přes prázdniny 
neviděly, a s vidinou přestávky mizely 
ve školní budově. Rodiče si přeci jen 
trochu oddechli a po zasloužené 
dovolené se opět rozjeli do práce. "Kam 
se podělo sluníčko?" zeptala se učitelka 
v první třídě dětí a hned dostaly za úkol 
nakreslit, kde jim bylo o prázdninách 
nejlíp. Jestli u babičky, kde mohly lítat s 
bratránkama po lese, s rodiči u vody 
nebo na táboře. Druhý den si měly 
všimnout, co ještě se venku změnilo 
kromě schovaného sluníčka. Ti 
šikovnější už postřehli, že se zabarvily 
listy na stromech, na zahradě červenají 
jablka, ráno halí louky bílá mlha a 
krajina se bude pomaličku připravovat 
na dlouhý zimní spánek. Kulturní dům 
ožije Česnekovým festivalem, módní 
přehlídkou a vzápětí plesy. Z 
tenisového hřiště se stane kluziště a 
vedle houpaček vyrostou sněhuláci s 
červenou mrkví místo nosu. Ale to už 
trochu předbíháme. Kdo by si nechal 
ujít, jaká kouzla dokáže v Poříčí 
vyčarovat babí léto...

                    Bára Rosypalová

Vyhodnocení soutěže

V průběhu letošního roku byla 
vyhlášena soutěž o nejhezčí okno, 
balkón, zahrádku či okolí jednotlivých 
nemovitostí. Výběr byl velice těžký, 
protože oku lahodících objektů je velké 
množství a vítězů by mohlo být více. 
Toto však možné není a tak komise 
složená z vítězů posledních třech 
ročníků ( p. Marie Stráníková, p. Hana 
Kalibánová, p. Dana Krejčová ) měla 
těžký úkol. Pomyslné vítězství si 
nakonec odnáší Jindra a Míla Faltysovi 
z Poříčí č.p. 127, kteří se opravdu 
vzorně starají o svůj domek a jeho 
nejbližší okolí a mohou být tak inspirací 
pro další ročníky naší soutěže. Vítězům 
gratulujeme a všem co se starají 
nejenom o svoje, ale i obecní pozemky, 
děkujeme za vytváření příjemné 
atmosféry v naší obci.

       František Bartoš

V minulém čísle tohoto zpravodaje 
jsme Vás informovali o rozhodnutí 
zastupitelstva o pořízení nového 
územního plánu naší obce. Toto 
rozhodnutí vycházelo ze stávající 
platné legislativy, dle které končila 
platnost veškerých územních plánů v 
roce 2015. Dle aktuálních informací 
bude tento termín prodloužen do konce 
roku 2020. S ohledem na výše uváděné 
zastupitelstvo revokovalo původní 
usnesení a rozhodlo nový územní plán 
prozatím nepořizovat. Obecní úřad 
však nadále eviduje veškeré návrhy a 
podněty, které by se nového územního 
plánu nebo jeho změny mohly týkat. 
Veške ré  do t azy  oh l edně  t é to  
problematiky směřujte na starostu obce.

Územní plán

Naučná stezka
Obec Poříčí a Myslivecké sdružení 

Poříčí připravují projekt na vybudování 
naučné stezky v prostoru "pod hůrama". 
Toto území je zajímavé z několika úhlů 
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pohledu, ale zvlášť se jedná o hezkou 
část našeho katastru, kde by se nechali 
tyto zajímavosti spojit s krásnou 
procházkou. Informační panely 
o s a z e n é  n a  t r a s e  s t e z k y  b y  
návštěvníkům přiblížily všechny 
zajímavosti dané lokality. Jedná se 
zejména o tato možná témata

1) Z pohledu geologického podloží 
je levá část proti proudu "podhůrky" 
tvořená pískovcem a pravá část žulou.

2)  V daném území žije lesní zvěř.
3) Další informací mohou být drobní 

živočichové a rostliny.
4) Na různých geologických 

podložích rostou i různé typy dřevin.
5) Z pohledu historického je 

pravděpodobné, že v dané lokalitě žili 
lidé. Dokladem je minimálně v jednom 
případě zřejmá hráz na toku potoka, 
která vytvořila jakýsi rybník pro pohon 
vodního kola.

Výčet těchto možností je zatím 
orientační, bude se dále upřesňovat a 
doplňovat. Vlastní trasa naučné stezky 
bude navržena tak, aby pokryla všechny 
zajímavosti území. Nástup na stezku 
bude patrně u kulturního domu, dále 
přes Zaves a vodní přehrážku ke 
studánce zvané "Dudyška", která je 
položena nad nejstarší chatou u nás. 
Dále pak přes pískový lom, kolem 
Hradiska a proti proudu potoka. Výstup 
na Hůra k nejvyššímu bodu našeho 
katastru je uvažován tzv. "rosypalovou 
uličkou." Po výstupu, v nadmořské 
výšce 547m, kde je hezký výhled, se 
trasa stezky svažuje postupně až do 
Poříčí. Pokud bude naše žádost o 
přidělení dotace schválena, proběhne 
vybudování stezky v příštím roce.

                                      Pavel Boštík

Veteráni

Dne 25.8. 2012 se uskutečnil sraz 
veteránů s orientačním závodem v 
regionu Toulovcovy maštale. Po 
odstartování z Nových Hradů se 
v e t e r á n i  r o z j e l i  n a  č t y ř i c e t i  
k i l ome t rový  ok ruh  s  c í l em na  
prosečském náměstí. Po dvanácté 
hodině přijely stroje do Zrnětína k 
zas távce.  Zde na ř id iče  čekalo  
občerstvení a my jsme si mohli 
prohlédnout krásné automobily a 
motocykly, některé i přes 80 let staré. 
Jednalo se o nultý ročník a dle velice 
kladných ohlasů je pravděpodobné, že 

se můžeme těšit na další ročníky.
                                       Jiří Bartoš

S koncem letošního roku uplyne 
termín, kdy má být dokončena akce 
"Odkanalizování části obce Poříčí u 
Litomyšle", která je z finančního 
hlediska největší stavební akcí v 
novodobé historii obce. Firma LBtech 
Li tomyš l  pos tupně  dokončuje  
jednotlivé domovní přípojky všech 
nemovitostí, kterých se toto týká. Chtěl 
bych v této souvislosti upozornit na 
Provozní řád obce Poříčí u Litomyšle 
pro odvedení odpadních vod do 
splaškové kanalizace, jehož plné znění 
najdete mimo jiné na internetových 
stránkách naší obce. Zde bych chtěl 
zmínit zejména §6, kde je uvedeno:

1. Odběratel může do kanalizace 
vypouštět odpadní vody v míře 
znečištění stanoveném kanalizačním 
řádem. Jde výhradně o vypuštění 
odpadních vod z domácnosti rodinného 
domu nebo rekreační stavby: z 
kuchyně, koupelny, z mytí a praní v 
domácnosti.

2. Vzhledem k tomu, že je 
kanal izace ukončena čis t í rnou 
odpadních vod, není odběratelům 
dovoleno vypouštět do kanalizace 
odpadní vody přes septik ani přes 
žumpy. Do kanalizace je zakázáno:

- vypouštět fekálie ze septiku 
nebo žumpy, močůvku a silážní šťávy,

- splachovat smetky ze dvorů, 
ulic, písek, bahno, hlínu a podobný 
materiál,

Kanalizace

- vylévat výplachy z míchačky a 
nádob po stavebních a obkladových 
prací (od písku, vápna, malty, cementu, 
obkladových lepidel apod.),

- vylévat znečištěnou vodu po 
umytí aut, včetně odpadových tekutin 
(brzdová kapalina, kyselina z baterií, 
vyjetý motorový a převodový olej, 
benzín, nafta apod.)

- svádět dešťovou vodu ze 
střech a dvorů

3. Do kanalizace odběratelům 
není dále povoleno vylévat tyto látky:

- průmyslová hnojiva a jejich 
tekuté složky,

- kyseliny a žíraviny,
- barvy a ředidla,
- tuky a mastné látky,
- oleje a olejové kaly,
- ropu a ropné produkty,
- dehty a látky na bázi dehtu,
- soli a solné sloučeniny,
- těžké kovy,
- j i n é  l á t k y  o h r o ž u j í c í  

kanalizační stoku, čistírnu odpadních 
vod, obsluhu kanalizace, obyvatele 
obce a okolní přírodu.

Je v zájmu každého majitele 
nemovitosti, která bude připojena na 
kanalizaci, aby se s tímto provozním 
řádem seznámil. V případě jakýchkoli 
dotazů kontaktujte starostu obce.

                               František Bartoš

Volby
Vo l b y  d o  Z a s t u p i t e l s t v a  

Pardubického kraje a do Senátu 
Parlamentu České republiky se 
uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012 
ve volební místnosti v Kulturním domě 
v Poříčí.
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2) Proč právě Mladočov a to každý 
rok?

Tahle otázka je velice jednoduchá a 
odpověď bude o poznání stručnější než 
ta předchozí. V Mladočově se všem líbí 
a rádi se sem vracíme z několika 
důvodů: geograficky je to téměř střed 
republiky, takže pro ty, co přijíždějí z 
Prahy a Čech, ale i pro Moraváky to 
není nějak zvlášť daleko. Dále je tu pro 
nás ideální zázemí v místním 
rekreačním zařízení "Zátiší", kde nám 
pan Vladimír Mauer vždy vyjde vstříc a 
paní Anička Bartošová z Poříčí se o nás 
postará, aby vše klaplo a my měli kde 
spát. Důležité pro nás je také to, že v 
blízkosti je kostel, kde míváme mši 
svatou a shromažďujeme se tam k 
modlitbě. Proč každý rok? Protože to je 
tak akorát na to, abychom se potkali, 
popovídali, odpočinuli si, načerpali sílu 
a popovídali si s hostem, který každý 
rok mezi nás přijede.

3) Hosty Vašich setkání bývají 
významné autority z oblasti duchovního 
života, představ nám některé z nich.

Těch hostů už byla pěkná řádka, 
proto se omlouvám, pokud na někoho 
zapomenu.

Max Kašparů - jáhen, který se věnuje 
partnerským vztahům

Jan Rybář - úžasný 80ti letý jezuita, 
který má mladého ducha a dokáže 
vnímat potřeby věřících

Jaromír Štětina - novinář, senátor, při 
jeho vyprávěních se nikdo nenudí a 
vždy toužíte ho znovu potkat

Daniel Herman - bývalý mluvčí 
ČBK

Václav Malý - biskup, který každého 

Vítání prvňáků

Ve středu 29. srpna od 17:00 hod 
proběhlo ve společenské místnosti 
Kulturního domu "Vítání prvňáků Obce 
Poříčí u Litomyšle". Od září budou 
základní školu navštěvovat tyto děti: 
Petr Mlejnek, Tereza Patrná, Aneta 
Kárská, Lukáš Kárský, Pavel Zach, 
Markéta Lenochová, Jiří Lenoch a Josef 
Skalický. Jako upomínku na tento den 
děti obdržely drobnou sladkost a také 
knihu, ve které byl sepsán jejich vlastní 
pohádkový příběh. Pro děti byl také 
připraven společný dort, na kterém si 
všechny pochutnaly. Následovala volná 
zábava a společné focení.

Všem dětem přejeme správné 
vykročení do této významné etapy 
jejich života a hodně úspěchů ve 
školních lavicích.

 Rozhovor

Každoročně začátkem září probíhá v 
rekreačním zařízení v Mladočově 
setkání tzv. "starých pák." Mnozí naši 
občané a čtenáři obecního zpravodaje o 
této zajímavé aktivitě téměř nic nevědí. 
Zeptali jsme se proto jednoho 
spoluorganizátora těchto setkání Pavla 
Jílka ze Sebranic na důvody a obsah této 
společné akce.

1) Pavle, mohl bys nám představit 
staré páky a popsat Vaši činnost?

Když jsme byli malí kluci, prožívali 
jsme dětství v době hluboké totality, a to 
výrazně ovlivňovalo naše prožívání 
prázdnin a dovolených. Tehdy přišli s 
dobrým nápadem salesiáni, kteří 
postupně od 70. let minulého století 
začali s tzv. chaloupkami. Tyto 
chaloupky trvaly vždy 14 dnů a tam 
jsme spolu s ostatními mohli prožívat 
společné prázdniny, kde nechyběla 
modlitba, téma, které se probíralo 
každý den. Když jsme byli trošku starší, 
pomáhali jsme s údržbou nebo opravou 
chalupy, na které jsme bydleli. Důležité 
však bylo, že vždy s námi byli starší 
asistenti a vedoucí po vzoru oratoře 
Dona Boska a my jsme cítili dobrou vůli 
předat nám něco dobrého. Na toto téma 
by se dalo psát dlouhé hodiny, ale spíše 
doporuču j i  p ř eč í s t  s i  kn í žku  
" C h a l o u p k y "  o d  J a r o s l a v a  
Vracovského, což je krásná a obsáhlá 
publikace zpracovaná na toto téma.

zaujme svým osobním přístupem 
Karel Jan Schwanzenberg - kníže, 

který nás poctil svou návštěvou, takže 
jsme měli možnost poznat šlechtice 
pěkně zblízka

Svatopluk Karásek - evangelický 
farář, básník a zpěvák - krásné a 
nezapomenutelné setkání

Jan Konral - tajný biskup, který po 
revoluci nepůsobil veřejně

Petr Kolář - jezuita, který byl po 
emigraci vysvěcen v zahraničí, kde 
pracoval v rádiu Vatikán ve vysílání do 
československa, po revoluci působí v 
médiích

František Lízna - jezuita, který má 
úžasné sociální cítění, jeho misie byla 
na Mírově, kde působil mezi vězni; 
dokonce chtěl, aby mu byla přidělena 
cela, ale naše zákony to neumožňují. Je 
také znám tím, že i v pokročilém věku 
podniká poutě do míst, která jsou 
vzdálená přes 1000km

Prof. Jan Sokol - přednáší na 
Harwardu, byl ministrem školství, pak 
jeho poradcem, kandidoval v roce 2003 
na prezidenta ČR, úžasně skromný a 
pracovitý člověk, který i přes své 
vzdělání je nohama na zemi a dokáže si 
povídat s obyčejnými lidmi. 

4) Jaká bývá náplň společně 
stráveného víkendu?

Když se v pátek navečer sjedeme, 
máme možnost si navzájem popovídat, 
zavzpomínat a naplánovat program na 
celý víkend. V sobotu začínáme mší 
svatou v kostele sv. Bartoloměje v 
Mladočově. Dopoledne probíhá beseda 
s hostem, která trvá asi 3 hodiny, po 
obědě a krátké siestě odjíždíme na 
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Úpravy okolí KD

V závěru letošního roku bude 
provedeno dokončení úprav okolí 
Kulturního domu v Poříčí. Jedná se 
zejména o vybudování dvanácti 
parkovacích míst nad dětským hřištěm 
souběžně s místní komunikací. 
Chodník u kříže bude nově přeložen s 
b e z b a r i é r o v ý m  n a p o j e n í m  n a  
komunikaci. Součástí těchto prací je 
osazení elektrického pilíře pro možnost 
osvět lení  venkovních ploch u 
kulturního domu. Prostor kolem 
dětského hřiště a nového parkoviště pro 
osobní auta bude osázen podle návrhu 
v y p r a c o v a n é h o  I n g .  R e n a t o u  
B ř e ň o v o u .  P o  d o s a v a d n í c h  
zkušenostech s provozem a využíváním 
kulturního domu, bude ještě potřeba 
zpevnit část travnaté plochy na západní 
straně KD. Osobní auta, která zásobují 
kuchyň a zajišťují provoz kulturního 
domu, parkují na úzké místní 
komunikaci a brání, tak provozu 
projíždějícím autům. Tato zpevněná 
plocha bude provedena po vydání 
stavebního povolení.

             Pavel Boštík

hřiště do Horního Újezda, kde probíhá 
tradiční fotbalový zápas - Čechy proti 
Moravě. Tím, jak pomalu stárneme 
fotbalistů ubývá, ale fanoušků je třeba i 
sto. Večer bývá individuální program, 
někdy slavíme narozeniny nebo se 
promítá nějaký zajímavý film. Letos to 
byl snímek z Indie, který byl natočen 
salesiány, kteří tuto zemi navštívili.V 
neděli ráno opět slavíme eucharistii, 
uklidíme po sobě a těšíme se na další 
shledání.

5) Setkáváte se v tomto počtu i mimo 
Mladočov?

Při setkání v Mladočově nás je kolem 
sto dvaceti, někdy víc někdy míň, ale to 
je největší akce, nic většího se v 
průběhu roku nepořádá. O těch menších 
akcích už tu zmínka byla. Je třeba 
poznamenat, že tato setkání a vůbec 
veškeré dění kolem Starých pák má na 
s t a ros t i  "o rgan izačn í  výbor" .  
Především biskup Karel Herbst a Jiří 
"Dědek" Flídr. Nesou tíhu na svých 
ramenou a patří jim a samozřejmě všem 
ostatním velký dík za jejich práci.

                    Děkujeme za rozhovor.

Školka Desná

V pondělí 3. září začal dětem i 
učitelkám v Mateřské škole Desná nový 
školní rok. Školka byla ale v provozu i o 
letních prázdninách. První dva týdny v 
červenci a poslední dva týdny v srpnu. 
Dětí sice chodilo méně, než je běžné, 
ale snažili jsme se vyhovět zejména 
rodičům, kteří bohužel prázdniny 
nemají. Pro školní rok 2012/2013 
máme opět stoprocentně naplněnou 
kapacitu, což je 35 dětí. Nutno ale 
podotknout, že zájem o předškolní 
vzdělávání byl obrovský zejména od 
rodičů z Dolního Újezda či Litomyšle. 
Tito rodiče byli odmítáni, neboť naše 
školka nesmí danou kapacitu překročit. 
Do první třídy Základní školy v Dolním 
Újezdě odešlo 10 dětí, stejný počet byl 
tedy opět přijat. Do naší školičky 
dojíždí 17 dětí z Poříčí, 3 děti z Dolního 
Újezda, 1 dítě z Horního Újezda, 1 dítě z 
Čisté  a 13 dětí je z Desné. Děti jsou 
rozděleny do dvou oddělení dle věku. 
Starší děti, předškoláci - RYBIČKY, 
mladší děti - MYŠKY. A jak probíhá 
takový tradiční den v Mateřské školce 
na Desné???

   Ráno přicházejí průběžně děti od 
6.30 do 8.00 hodin za doprovodu rodičů 
nebo od linkového autobusu za 
doprovodu paní školnice. Scházejí se 
velcí i malí v jedné třídě a společně si 
hrají až do 8.00, kdy se rozdělují na 
dopolední svačinku. Po svačince 
následuje volná hra, dle zájmu dětí na 
koberci i u stolečků, jsou zařazovány 

pracovní a grafomotorické listy, 
vymalovánky, vyrábí se obrázky na 
nástěnku. Okolo deváté hodiny se děti s 
paní učitelkou sejdou na koberci v tzv. 
komunitním kruhu, kde si čtou příběhy, 
vyprávějí pohádky, hrají divadlo, 
zpívají písničky, procvičují básničky 
atd. Po klidném sezení jsou už děti celé 
netrpělivé a těší se na dopolední 
cvičení, které by nemělo žádný den 
chybět. Po cvičení si ještě zahrajeme 
pohybové hry, sníme si ovoce a 
chystáme se ven. Odcházíme v 10.00 
hodin na školní zahradu, nebo se jdeme 
projít po vsi, do lesa či k řece. Venku 
děti zůstávají až do oběda, který je v 11. 
30 hodin a pak už honem do postýlek! 
Před odpoledním odpočinkem si děti 
poslechnou čtený příběh z knížky na 
pokračování, vyslechnou pohádku z 
CD a pak už všichni spí :-) Ve 14 hodin 
je budíček, svačinka a pak volné hraní či 
individuální práce s dětmi až do jejich 
rozchodu v 15.30 hodin. Tak takový je 
den ve školce - plný her, cvičení, 
malování, legrace, ale ze strany učitelek 
také den plný obav o bezpečnost dětí. 
Neboť počet okolo 30ti dětí je obtížně 
zvládnutelný na pozornost. A co nás 
čeká v nejbližší době? Plánujeme 
divadélko, na které jdeme do Mateřské 
školy v Horním Újezdě, podzimní 
drakiádu, tvoření s rodiči a oslavu 
n a r o z e n i n  d ě t í  s  d o r t e m ,  
fotografováním a  s lavnostním 
předáním malých dárečků.

                 
       Anna Veselíková       
   ředitelka mateřské školy
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Zábavné odpoledne

V sobotu 15. 9. 2012 se uskutečnilo 
na víceúčelovém hřišti a v přilehlém 
okolí v Poříčí sportovní a zábavné 
odpoledne. V 13.00 hodin byl zahájen 
4. ročník fotbalového turnaje, který 
pořádal místní sportovní klub. Pro děti 
připravil Klub maminek od 14ti hodin 
šipkovanou a po absolvování soutěžní 
trasy došlo i na opékání špekáčků. 
F i rma  Odysea  Švec  Chotov ice  
zapůjčila pro toto odpoledne nové 
fitness prvky, které zaujaly i starší 
gene rac i  a  oboha t i l y  s t áva j í c í  
vybavení dětského hřiště.

Ve fotbalovém klání zvítězil tým KK 
- Keňan před druhými Poříčskými 
ostrostřelci, třetí místo obsadil tým 
2.7% a čtvrté místo Pošťák a spol. před 
pátou Starou gardou. Nejlepším 
brankářem byl vyhlášen Josef Němec a 
nejvíce gólů nastřílel František Jána ml.

Na závěr programu bylo sehráno 
finále 5. ročníku tenisového turnaje, 
který pořádá naše obec. Z původně 
přihlášených 18ti hráčů se mezi nejlepší 
probojoval Tomáš Holomek z Nové Vsi 
u Jarošova a Petr Košňar z Budislavi, 
který si po setech 7:6 a 6:3 odnesl pohár 
pro vítěze.

Už dříve byl sehrán zápas o 3. místo, 
ve kterém Josef Holomek (bratr 
finalisty) porazil Petra Faltyse z Poříčí. 
A jelikož počasí vydrželo a občerstvení 
bylo zajištěno, zhasínali jsme na 
víceúčelovém hřišti, v rozporu s 
provozním řádem, po 22. hodině.

                               František Bartoš

Blahopřejeme

65 let Alois Herynek Zrnětín 2
Jiří Lutrýn  Mladočov 10

70 let Ladislav Čech Poříčí 71
75 let Marie Pechancová Poříčí 58
77 let Růžena Pechancová Zrnětín 8

Jaroslava Pechancová  Poříčí 56
Božena Melšová Poříčí 25
Václav Pechanec Mladočov 8

82 let Jiřina Šplíchalová Mladočov 5
86 let Jaroslav Faltys Zrnětín 7

Poříčský Česnekový festival

V sobotu 27. října proběhne od 15:00 
hod. v Kulturním domě v Poříčí 
"Česnekový festival" Program bude 
následující:

 Hned u vchodu budete přivítáni 
zdravotní štamprličkou a neméně 
zdraví prospěšnou česnekovou 
jednohubkou. Následovat bude 

Taneční

Podle zájmu a možností plánujeme v 
zimě jednu až dvě opakovací lekce 
tanečních. Kdo by se chtěl zúčastnit, 
kontaktujte p. Marii Rosypalovou na 
tel. čísle 733 344 324 do poloviny října, 
abychom eventuelně domluvili termíny 
s učiteli tance.

                           Marie Rosypalová

"ochutnávkové klání", při kterém 
budete moci ochutnat nejrůznější 
česnekové recepty a hlasovat pro svého 
favorita. Se svými pochoutkami s vůní 
česneku se můžete zúčastnit i vy! Stačí 
se předem přihlásit u starosty obce, na 
tel.: 731 183 315, nebo na e-mailu: 
starosta@obecporici.cz, kde Vám 
budou sděleny další informace.

Poté nám paní Růžena Tomanová 
představí blahodárné účinky česneku a 
česnekových produktů formou krátké 
přednášky a pan Ladislav Drahoš nám 
nastíní pravidla a úskalí pěstování 
česneku

P o  v y h l á š e n í  v í t ě z ů  
"ochutnávkového klání" proběhne 
soutěž v plivání česneku na cíl, čímž 
b u d e  Č e s n e k o v ý  f e s t i v a l  
završen.Vstupné bude dobrovolné a po 
celou dobu akce bude zajištěno 
občerstvení, pochopitelně s vůní 
česneku. O hudební doprovod se 
postará kapela  Kapka p. Petra 
Šimáčka. Srdečně Vás zveme a 
doufáme v hojnou účast.

       


