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Důležité
Vzhledem k tomu, že v r. 2015
končí platnost všech územních
plánů, rozhodlo zastupitelstvo naší
obce o pořízení plánu nového.
Vyzývám proto každého, kdo má k
této problematice jakýkoliv dotaz,
aby kontaktoval místostarostu Pavla
Boštíka nebo starostu Františka
Bartoše, kde mu budou sděleny další
informace.

Kdo nezná zámek POTŠTEJN ?
Díky velmi vydařenému
květnovému výletu uspořádaného ke
Dni matek, počet těch, kdo toto místo
ještě neznali, rozhodně klesl. A to je
dobře.
Zámek Potštejn nabízí mnoho
zajímavých atrakcí a kulturních
zážitků. Byl postaven hrabětem Janem
Ludvíkem Harbuvalem Chamaré v
roce 1746 a nově zrekonstruován v
roce 2004 současnými majiteli manželi Nováčkovými. Je ideálním
místem pro malé i velké, pro ty, co
hledají historii i pro ty, co se chtějí jen
pobavit. Můžete absolvovat klasické
prohlídky zámeckých interiérů, ale i
zábavné prohlídky v barokních
kostýmech a nebo programy pro děti
jako je Pohádkou či Bubákov.
I my jsme si Svátek matek v těchto
prostorách opravdu užily. Během
odpoledne jsme se dozvěděly něco z
historie zámku a přilehlého parku,
podstoupily jsme test znalostí (vítězka
vyhrála lahvinku vína), přežily jsme
strašidelnou cestu Bubákovem a za to
vše jsme se odměnily dobrým
zákuskem přímo v zámecké cukrárně.
Kdo by o prázdninách chtěl
podniknout cestu do Potštejna, může
navštívit i zpřístupněnou zříceninu
hradu Potštejn ze 13. století, která je

ROČNÍK XVIII.
dominantou města, a poslechnout si
pověst o zakopaném pokladu, který se
hledá až dodnes. Rozhodnete-li se pro
výlet do těchto míst, rozhodně
nebudete litovat. Výlet jsme již
tradičně zakončili v restauraci Na
Sídlišti v Litomyšli.
Marie Rosypalová

Mateřská školka
Většina dětí z naší obce navštěvuje
Mateřskou školku v Desné a tak jste
mnozí jistě zaregistrovali, že školka
soutěžila v projektu "Nejlepší
venkovská školka regionu MAS
Litomyšlsko". Jedním z hodnocených
kritérií byl výtvarný projekt "Školička
snů pro skřítka Vítka". Všechny tyto
zpracované projekty byly vystaveny
celý březen v Kulturním domě v
Poříčí, kde je shlédlo velké množství
návštěvníků. V celkovém hodnocení
nakonec zvítězila MŠ Desná před MŠ
Sebranice a MŠ Cerekvice. Od
sponzora projektu Stavebního sdružení
Boštík s. r. o. obdržela za vítězství MŠ

ČERVEN 2012
v Desné poukaz na 10 000,- Kč.

Naši deváťáci
V letošním roce opouští ZŠ z
našich obcí tři žáci. Po prázdninách se
z nich stanou studenti, proto jim
přejeme mnoho úspěchů v jimi
vybraných oborech.
Ondřej Krejčí - SŠ automobilní Ústí n. Orlicí - automechanik
Josef Mlejnek - VOŠ a SŠ
technická - Česká Třebová - truhlář nábytkář
Nikola Lněničková - OŠ a PŠ
Chroustovice - kuchařka

Divadlo
"Rány, šoky, kuří oka, vše vyléčí
Kolaloka!" "Alkoholická - lihuprostá".
Kolalokova limonáda uvítala u vchodu
do sálu Kulturního domu v Poříčí
každého, kdo se nechal 14. dubna
zlákat k divadelnímu představení
Limonádový Joe v podání
pardubického Divadla Exil. V režii

Jany Tiché exceluje Limonádový Joe
na přehlídkách amatérského divadla
již od roku 2009. Je ověnčen řadou
cen z krajské i národní přehlídky a
slavil úspěch i na mezinárodním
festivalu Jiráskův Hronov. Zkrátka a
dobře, diváci nabytého poříčského
sálu se měli na co těšit. A Limonádový
Joe v roli bezchybného Jana Míška
opravdu nezklamal. Známé písně od:
"Když v baru houstne dým" přes :
"Arizona, Arizona, to je pravých mužů
zóna" po: "Whisky, to je moje gusto"
byly pevným stavebním prvkem, který
doplněný o skvělé herecké výkony,
vtipnou inscenaci a živý hudební
doprovod představoval opravdovou
lahůdku. Navíc, divák měl možnost
nejen oprášit si znalost slavného
filmového muzikálu z pera Jiřího
Brdečka, ale obohatit ji o nové vtipné
scény a nové rysy osobnosti hlavních
představitelů. Horác alias Hogo Fogo
(Lukáš Udržal) maskující se za stojací
lampu. Kníratá Barman(ka?) v podání
Kateřiny Prouzové komentující
nahluchlému osazení saloonu události
zkrátka po svém ("…kovboj s ostře
řezanými rysy" "Co řikala ?" "Ale, že
byl celej pořezanej."). Studně plná
lidožravých slimáků, kde skončil
zlosyn Grimpo (Bohdan Šeda), což
Joe neváhal okomentovat slovy: "Už
ho cucaj". Svůdná a naivní Winnifred,
která v podání Lucie Haškové
působila snad ještě naivněji a stejně
tak Tornádo Lou alias Kristýna
Hypšová tvářila se ještě
neodolatelněji, přičemž její věčný
ctitel Goodman (Milan Vodehnal)
pronášel v pravidelných intervalech
temným hlasem: "Musí být mou…"
To vše k nemalému pobavení publika.
K doplnění atmosféry byl celý večer
provázen usměvavými pořadateli ve
stylovém country oblečení a pro ty,
kdo si chtěli country styl vychutnat i
po představení, bylo připraveno malé
pohoštění. K tomu jim od podlahy
zahrála litomyšlská country kapela
Modrý den a někteří tak rádi zůstali až
do ranních hodin. Co dodat ? Snad jen
že pořadatelé nemají o nápady nouzi a
divadelní repertoár Divadla Exil má
rozhodně co nabídnout (Balada pro
banditu, Teskná groteska, Putování s
urnou a další). Příští rok se tedy opět
můžeme těšit na nové zážitky.
Zdroj :http://www.divadloexil.cz/
Bára Rosypalová
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Informace obecního úřadu
Krásné prožití letních dní a dovolených přeje všem občanům
zastupitelstvo Obce Poříčí u Litomyšle.
Informace z jednání zastupitelstva
9. 5. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Rozpočtovou změnu č. 1/2012
· Nájemní smlouvu o pronájmu
části pozemku p.č. 257 mezi Obcí
Poříčí u Litomyšle a p. Miladou
Hápovou, Poříčí u Litomyšle 69.
· Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č.
1507525184.
· Označení autobusového zálivu v
Poříčí u kulturního domu vodorovnou
dopravní značkou V 11a - žlutá.
· Výrobu propagačních trik se
znakem Obce Poříčí u Litomyšle.
· Pracovní skupinu místního
Programu obnovy vesnice Poříčí u
Litomyšle na období let 2013 - 2016
ve složení: František Bartoš, Pavel
Boštík st., Pavel Boštík ml., Lucie
Lněničková, Žaneta Šmejdová, Leoš
Boštík a Josef Klusoň.
· Výzvu k podání cenové nabídky
včetně prokázání kvalifikace na
realizaci akce Úprava okolí Kulturního
domu v Poříčí - parkoviště, zpevněné
plochy.
· Výzvu k podání cenové nabídky
včetně prokázání kvalifikace na
realizaci akce Místní komunikace k
plánované výstavbě rodinných domů,
Poříčí u Litomyšle - I. etapa.
· Smlouvu o poskytnutí dotace v
rámci Programu obnovy venkova č.
OŽPZ/12/41151 mezi Obcí Poříčí u
Litomyšle a Pardubickým krajem.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
· Informace o zpracování nového
územního plánu obce.
28. 3. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za r. 2011 včetně
Zprávy nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření
obce za r. 2011, bez výhrad.
· Rozpočet obce na r. 2012 ve výši
16 753 100,- Kč na straně příjmů, 19
017 900,- Kč na straně výdajů a
financování 2 264 800,- Kč.
· Zpracování a projednání
projektové dokumentace kanalizačních

přípojek pro stavby, které se mohou
připojit na budovanou kanalizaci a pro
které je to povinností v souladu se
zákonem č. 274/2001 Sb., viz. příloha
usnesení.
· Zastupitelstvo obce Poříčí u
Litomyšle podle § 6 odst. 5 písm. a) a
f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") rozhodlo o
pořízení nového územního plánu Obce
Poříčí u Litomyšle a určilo starostu
pana Františka Bartoše jako osobu,
která bude spolupracovat s
pořizovatelem. Zastupitelstvo obce
Poříčí u Litomyšle pověřuje
pořizovatele zpracováním návrhu
zadání. Zastupitelstvo obce Poříčí u
Litomyšle žádá Městský úřad
Litomyšl, odbor výstavby a územního
plánování, oddělení úřadu územního
plánování v souladu s ustanovením §
6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona o
pořízení územního plánu Obce
Poříčí u Litomyšle.
7. 3. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Členské příspěvky: Mikroregion
Litomyšlsko 30,- Kč/ob., Mikroregion
Litomyšlsko - Desinka 20,- Kč/ob.,
Mikroregion Toulovcovy Maštale 45,Kč/ob., SPOV 2000,- Kč, SMS 1000,Kč + 1,- Kč/ob., Sdružení
skupinového plynovodu Proseč 400,Kč.
· Smlouvu o úhradě neinvestičních
nákladů na žáky základních škol mezi
Obcí Poříčí u Litomyšle a Městem
Svitavy.
· Smlouvu o organizaci a výkonu
veřejné služby mezi Obcí Poříčí u
Litomyšle a Úřadem práce České
republiky.
Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
· Návrh rozpočtu obce na r. 2012.
· Informaci starosty obce o
možnosti zaměstnání VPP v r. 2012.
· Průběh prací akce Odkanalizování
části Obce Poříčí u Litomyšle.

Zlatá kosa 2012
Letošní 3. ročník této soutěže byl
naplánován na sobotu 9. 6. od 17.00
hod. Obavy ze špatného počasí byly
nakonec zbytečné a celá akce proběhla
za ideálních podmínek. Do soutěže se
přihlásili: Václav Bartoš, Václav
Lněnička, Jiří Rosypal, Vojtěch Faltys,
Rudolf Kyncl, Alois Kulhavý, Zdeněk
Drobný, Josef Klusoň se svojí
"babičkou", Marie Bartošová, Lidmila
Prokopová, Alena Zimová, Ludmila
Kulhavá a Alena Drobná. Do poroty,
která hodnotila oblečení, techniku
sekání, broušení kosy, kvalitu strniště
a šířku pokosu, zasedli: Jaroslava
Pechancová, Hana Pražáková, Jiří
Boštík, František Bartoš a Jan Dvořák.
Sekáče přivítaly básní naše ženy v
hasičských uniformách, které je také v
průběhu soutěže občerstvovaly
bezovou šťávou, koláči a chybět
nemohla ani tradiční čistá. Zdravotní
dohled zajišťovala p. Marie Němcová.
Všichni soutěžící ukázali, že umí
ovládat kosu a předvedli výborné
výkony, zejména o ženách platí toto
dvojnásobně. Na závěr pro zpestření
předvedla svoje umění s kosou
nastupující generace "sekáčů" v
podání Vojty Faltyse nejml., Jaroslava
Zimy a Františka Bartoše nejml.
V kategorii mužů si Zlatou kosu
odnesl Josef Klusoň se svojí
"babičkou", který zvítězil před
druhým Rudolfem Kynclem a třetím
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Václavem Lněničkou. Z žen
opanovala soutěž Alena Zimová, před
druhou Ludmilou Kulhavou a Alenou
Drobnou. Tyto výsledky však nejsou
až tak důležité, protože i u této akce
platí, že není nutné zvítězit, ale
zúčastnit se a v podstatě si umět udělat
legraci sami ze sebe. Děkuji všem
soutěžícím za účast a odvahu a těším
se na další ročník Zlaté kosy.
František Bartoš
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Hlášení rozhlasu
V rámci zkvalitnění přenosu
informací mezi Obecním úřadem v
Poříčí a občany je nyní veškeré
hlášení obecního rozhlasu též
umisťováno na internetové stránky
obce - www.obecporici.cz - Hlášení
obecního rozhlasu - Aktuální hlášení.

Informační centrum

Rozhovor
Pro letní vydání Poříčského
zpravodaje jsme pro Vás připravili
rozhovor s mladým, talentovaným a
šikovným sportovcem Františkem
Vostřelem, ročník narození 1997.
Fando, víme o tobě, že hraješ hokej
v Poličce a fotbal v Dolním Újezdě,
můžeš nám o svých zálibách něco
povědět?
1) V kolika letech jsi s hokejem
začal a jaké bylo první setkání s ledem
a hokejem?
Na zimní stadion do Poličky jsem
jezdil s rodiči na bruslení. Tam nás
oslovil trenér žáků, zda bych nechtěl
za místní "Spartak" hrát hokej. V té
době mi bylo pět let.
2) Jak dlouho hraješ závodně a v
jakých soutěžích?

zápase jsem vstřelil nejvíce tři branky.
4) Kolikrát v týdnu během sezony
trénujete a jak se do Poličky
dopravuješ?
Zpravidla trénujeme 3x v týdnu a
zápasy jsou o víkendech. Na zápasy a
tréninky mě vozí rodiče a někdy jedu i
autobusem.
5) Daří se ti skloubit školu a
sportovní aktivity?
Tréninky, zápasy a cestování mi
zabírají hodně času, takže se to někdy
projevuje na výsledcích ve škole, ale
jinak vše dobře zvládám.
Na závěr rozhovoru ti chci popřát
dobré sportovní výsledky, radost ze
hry a poděkovat ti za vzornou
reprezentaci naší obce a rodičům za
obětavost a podporu ve tvých
aktivitách.

IC v Poříčí je v provozu již desátou
sezónu. Za tu dobu se zde vystřídalo
více zaměstnanců, nejdéle zde však
pracovala p. Marie Boštíková, která v
závěru loňského roku odešla do
důchodu a nyní již v IC pouze
vypomáhá. Chtěl bych využít této
příležitosti a poděkovat p. M.
Boštíkové za několikaletou práci ve
prospěch naší obce. Její nástupkyní se
stává sl. Ludmila Vodičková z Poříčí.
Vše ostatní, včetně kontaktů, zůstává
beze změn.
František Bartoš

Návštěva hejtmana
Dne 30. 5. v odpoledních hodinách
navštívil naší obec hejtman
Pardubického kraje Mgr. Radko
Martínek. Po přivítání si v doprovodu
místostarosty a zastupitelů obce
prohlédl Kulturní dům a zde shlédl
dokument o naší obci.
Po celou dobu se pan hejtman
velmi zajímal o dění v obci a na závěr
krátké a přátelské návštěvy popřál naší
obci a jejím obyvatelům hodně
úspěchů.
Jiří Bartoš

Závodně hraji devět let, převážně
krajský přebor.
V roce 2006 - 2007 jsem hrál za
přípravku
2008 - 2009 za mladší žáky
2010 - 2011 za starší žáky
V současné době hraji za dorost.
3) Na jakém místě v mužstvu hraješ
a jakých jste dosáhli nejlepších
výsledků?
Ve všech žákovských soutěžích,
včetně přípravky, jsme vždy vyhráli
krajský přebor.
Po přechodu do dorostu jsme
obsadili ve stejné soutěži sedmé místo.
Já hraji na postu útočníka a v jediném
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Dětský den
Některé děti z naší obce měly letos
možnost oslavit dětský den hned
dvakrát. Poprvé 2. 6. při výletě do
obce Skotnice a podruhé 9. 6. na
prostranství u Kulturního domu v
Poříčí. Na organizaci této akce se
podílela Obec ve spolupráci s
místními spolky hasičů, myslivců a
sportovního klubu. Pro děti bylo
připraveno 10 různých stanovišť, kde
dokazovaly svoje vědomosti a
dovednosti. Následně byly odměněny
pravými Poříčskými korunami, za
které si mohly zakoupit různé
sladkosti. V průběhu programu si
mohly pochutnat na výborných
palačinkách, které připravili členové
sportovního klubu. Děkuji touto
cestou každému, kdo se podílel na
organizaci a přípravě této akce.
František Bartoš

Dětský den ve Skotnici
Na slavnostním vyhlášení soutěže
Vesnice roku 2011 se zástupci obcí
Poříčí u Litomyšle, Skotnice a
Hlavenec dohodli na uspořádání
společného dětského dne. Prvním
hostitelem byla dne 2. 6. 2012 Obec
Skotnice, vítěz Vesnice roku 2011 v
Moravskoslezském kraji. Z naší obce
jsme vyjeli v 7.45 hod. autobusem do
České Třebové, odkud jsme
pokračovali vlakem až do cílové
stanice. Zde jsme byli přivítáni
starostkou Obce Skotnice p. Annou
Mužnou a dalšími zástupci obce.

Následoval oběd a ubytování na sále
místního hostince, což se nakonec
ukázalo jako velice praktické. Jelikož
prostranství, kde se konal vlastní
dětský den bylo vzdálené několik
desítek metrů od hostince, měli jsme
vytvořeny ideální podmínky. Pro děti
byly připraveny různé dovednostní
soutěže, hry a další zajímavé
atraktivity. Dospělí zase ocenili
výborný srnčí guláš, který připravili
místní myslivci. Vše bylo zakončené
večerní stezkou odvahy, takže některé
děti šly spát okolo 23. hodiny. Po
snídani, společném fotografování
zúčastněných obcí a rozloučení jsme
se vydali zpět k domovu. Myslím si,
že jsme prožili krásný víkend a
zejména děti si ho užily. Chtěl bych
poděkovat p. Vlastovi Bartošovi, který
nám dělal motorizovaný doprovod a
odvezl nám většinu zavazadel, tak

abychom cestování měli co
nejpříjemnější. Se starostkami obou
obcí jsme se domluvili, že příští
společný dětský den se uskuteční v
naší obci.
František Bartoš

Večery Na Ranči
Penzion, hospoda "Na Ranči" Vás
srdečně zve na "Prázdninové taneční
večery", vždy od 20.00 hodin. K
poslechu i tanci zahrají:
14. 7. Zdeněk Šejbl se svojí
skupinou
28. 7. František Levý, varhany
11. 8. Viva Pardubice
25. 8. Strejci Skuteč
Vstupné 50 Kč Hospoda "Na
Ranči" Poříčí u Litomyšle tel: 731 190
782
www. hospodanaranci.sweb.cz

Kronika
Blahopřejeme:
60 let Marie Němcová
Marie Zachová
75 let Růžena Boštíková
František Bartoš
76 let Jaroslav Kleiner
Vladimír Mach
77 let Václav Lněnička
Alois Bartoš
82 let Jan Dvořák
83 let Jan Kladiva
85 let Blažena Němcová
Úmrtí
Josef Koutný
Milada Prokopová

Poříčí 105
Mladočov 26
Poříčí 1
Zrnětín 14
Poříčí 30
Poříčí 66
Poříčí 44
Zrnětín 15
Poříčí 49
Poříčí 79
Poříčí 26
Poříčí 6
Mladočov 33
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