POŘÍČSKÝ
ZPRAVODAJ
OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA
ČÍSLO 4
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Vánoce
Po celý rok se těšíme na Vánoce. Je
jistě mnoho důvodu a motivů, proč se
na Vánoce těšíme.
Uvědomme si, že ta vánoční noc
přinesla lidem radost, štěstí a pokoj.
Důvodem té radosti je narození Ježíše
Krista. Takže to nejsme my lidé, kteří
„vyrábějí“ Vánoce, ale je to Bůh, který
nám Vánoce dal.
Myslím, že každý z nás chce
zakusit pocit štěstí a radosti, každý
jistě touží, aby se mu v srdci rozlil
pokoj.
Vstupme do prostoru ticha a
nenechme se zahltit všemi těmi věcmi
kolem nás, i když jsou jistě velmi
krásné. Nechejme na sebe působit
samo tajemství Vánoc.
Italský spisovatel Bruno Ferrero ve
svých vánočních příbězích pro
potěchu duše, vypráví tuto příhodu:
Ředitel Perini byl velmi
zaměstnaný člověk. Měl továrnu na
elektronické součástky a velmi
prosperoval. Své zaměstnance poháněl
metodou cukr a bič, ale hlavně tím
bičem. Dělal bleskové kontroly, a kdo
pořádně nedělal, toho vyhodil. Ale
před Vánocemi chtěl také ukázat, že
má i dobré srdce. A tak v cukrárně
všem zaměstnancům objednával
balíček cukroví. Onemocněla mu
sekretářka, a tak musel tentokrát
vyřídit objednávku sám.
Cukrárna ležela ve středu města.
Ředitel musel vystoupit a pokračovat
po svých, protože dál vedla jen pěší
zóna. Cestou drtil mezi zuby nadávky
na městské radní. Když konečně
dorazil k cukrárně, měli ještě zavřeno
a musel čekat dvacet minut. Nervózně
přecházel ulici, až přišel ke vchodu do
kostela. Všiml si poutače, kde bylo
dětským písmem červenou barvou
napsáno: Navštivte velký betlém v
kostele sv. Terezie z Lisieux. Ředitele

napadlo, že si zkrátí dlouhou dobu
čekání, a tak vešel do kostela. Betlém
stál v boční kapli. Nebylo to žádné
umělecké dílo, kopce ze zmačkaného
papíru, postavičky roztroušené po
kulisách byly každý pes jiná ves. Na
potůčku, který nikam netekl, plavaly
husy z umělé hmoty a dvě ovce ležely
na papírové trávě vzhůru nohama. Ale
přesto ředitele cosi přimělo zůstat tiše
stát.
Byla to hudba. Tak kouzelná
melodie plná vřelosti a radosti.
Naslouchal jako u vytržení. Když se
za hodnou chvíli vzpamatoval, obrátil
se k odchodu se slzami v očích.
V cukrárně už bylo otevřeno, tak
objednal cukroví, ale vrátil se do
kostela. Šel rovnou do zakristie. Farář
se zrovna připravoval na mši svatou.
Perini ho oslovil tvrdě a nesmlouvavě
svým obvyklým tónem: „Otče,
potřebuju od Vás informaci. Prosím,
povězte mi, jak se jmenuje ta melodie,
co pouštíte u jesliček. Chci to CD
koupit.“ Farář si ho změřil zvídavým
pohledem. „Ale u jesliček žádnou
hudbu nepouštíme.“ „Co to říkáte, jen
si pojďte poslechnout!“, vybuchl
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ředitel. Zamířili spolu k betlému. V
celém kostele panovalo ticho. „Tak to
zrovna vypnuli“, naježil se ředitel.
„Podívejte se“, vyzval ho farář a
odrhnul závěs. „Není tu žádný
přehrávač, vůbec nic.“ „Ale jak to…“,
koktal zčervenalý ředitel. Odešel se
smutkem v hlavně a hněvem ve tváři.
Venku minul drobnou ženu s černým
šátkem, která prosila kolemjdoucí o
almužnu. Ale najednou stejná hudba,
které nemohl odolat. Otočil se, a když
došel k ženě, zněla hudba silně a
intenzivně. Něco ho nutilo sáhnout do
peněženky. Vytáhl dvě bankovky a
podal je ženě, která na něho vrhla
nevěřícně pohled. Dosud žádného
žebráka neobdaroval. Okamžitě ho
zaplavil pokoj a klid.
Vrátil se do své kanceláře. Na stole
ležel připravený příkaz k propuštění
jednoho zaměstnance. Dal si ho
zavolat, technika, který měl velkou
absenci. Ve dveřích se po nesmělém
zaklepání objevil bledý, hubený
mladík. „Byl jsem hodně nemocný.
Snad mě kvůli tomu nevyhodíte…“
Ředitel rázně zvedl ruku, aby přerušil
omluvu. Chystal se pronést osudné

slovo, když kancelář zase naplnila ta
tajemná melodie. „Slyšíte něco?“,
zeptal se. „Ne“, odpověděl s údivem
mladík. Chtěl jsem jen popřát krásné
Vánoce. Brzy se uzdravíte. Mladík
poděkoval a v rozpacích odešel.
Ředitel roztrhal příkaz k propuštění.
„Co se to se mnou děje?“, divil se sám
sobě.
Doma v noci se probudil a slyšel
opět tu melodii. Vstal a šel za ní.
Přivedla ho až do dětského pokoje,
kde spal jeho syn. Usnul s učebnicí
matematiky, ráno ho čekalo zkoušení.
Ředitel pocítil výčitku. Kdy ho
naposledy objal, kdy mu věnoval čas?
Kdy mu řekl, že z něho má radost?
Pohladil ho po vlasech a zašeptal: „Jsi
správný kluk, mám tě rád. Od zítřka
budeš mít opravdového tátu.“ A hudba
mu radostně začala znít v duši a
naplnila ho pokojem. Pomyslil si:
„Letos budeme mít pravé Vánoce.“
Bratři a sestry, také chcete slyšet
krásnou melodii? Také chcete zažít,
aby se s Vámi něco stalo? Pak vstupte
do prostoru ticha a naslouchejte hlasu
Vánoc.
Josef Preisler

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků
a do nového roku 2013 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
přeje všem občanům zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle.
Informace z jednání zastupitelstva

Desná: 26. 1. Obecní ples
27. 1. Dětský karneval

5. 9. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 3/2012.
• Příspěvek na činnost ve výši
2 000,- Kč pro Základní speciální
školu v Bystrém
4 000,- Kč pro Oblastní charitu
Chotovice.
• Platnost stávajícího územního
plánu obce pro období r. 2013 - 2016.
• Smlouvu o smlouvě budoucí č.
12-SOBS01-4120833637 mezi Obcí
Poříčí u Litomyšle a ČEZ Distribuce
a.s.
• Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IE-12-2002615/VB/01
mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a ČEZ
Distribuce a.s.
• Prodej obecního pozemku p.č. st.
p. 69/3, k.ú. Mladočov pro žadatele p.
Marta Boháčová, bytem Poříčí u
Litomyšle, Mladočov 10.
• Prodej obecního pozemku st. p.č.
298, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro
žadatele Turist servis s.r.o. Polička,
Tyršova 32.
• Nájemní smlouvu o pronájmu
části obecního pozemku p.č. 818, k.ú.
Poříčí u Litomyšle pro žadatele p.
Marie Hlaváčková, bytem Poříčí u
Litomyšle 48.
• Smlouvu o poskytnutí dotace na r.
2012, č. 7/2012 mezi Obcí Poříčí u
Litomyšle a Mikroregionem
Litomyšlsko Desinka.
• Žádost o dotaci z POV
Pardubického kraje na r. 2013 Oprava
komunikace , k.ú. Mladočov, p.č. 232.
• Vypracování cenové nabídky na
vyhotovení projektové dokumentace
akce „Parkovací plochy v lokalitě Na
aleji“.

Dolní Újezd 5. 1. Tříkrálový farní
ples
12. 1. Sokolský ples
26. 1. Skautský ples
9. 2. Hasičský ples

Zastupitelstvo bere na vědomí:
• Plnění rozpočtu obce k 31. 7.
2012.
• Zprávu kontrolního a finančního
výboru.

Plesová sezóna
Jelikož plesová sezóna roku 2013
se blíží, přinášíme termíny plesů v
naší obci a sousedních obcích:
Poříčí: 19. 1. Myslivecký ples
20. 1. Dětský karneval
25. 1. Muzikantský ples
22. 2. Obecní ples
23. 2. Dětský karneval
Lubná: 4.1.
19. 1.
26. 1.
1. 2.
16. 2.

První ples
Ples KDU-ČSL
Ples TJ Sebranice
Ples SDH
Ples TJ Lubná

Budislav: 15. 2. Ples SRPŠ+obec
16. 2. Dětský karneval
Horní Újezd 2. 2. Obecní ples
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Informace obecního úřadu

24. 10. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
•
Rozpočtovou změnu č.
4/2012.
• Rozpočtový výhled Obce Poříčí u
Litomyšle na r. 2013 - 2016.
• Smlouvu o poskytnutí dotace na
na činnost a provoz informačního
centra č. OSRKEF/12/42229.
• Směnnou smlouvu mezi Obcí
Poříčí u Litomyšle a p. Leošem Skálou
a p. Hanou Skálovou, bytem Poříčí u
Litomyšle č.p. 16. Předmětem
smlouvy je směna pozemku p.
č.157/12, který je ve vlastnictví obce
za pozemek p.č. 157/13, který je ve
vlastnicví manželů Skálových.
• Cenu stavebního pozemku v
rámci II.etapy přípravy stavebních
parcel v lokalitě za obecním úřadem
ve výši 120,- Kč/ 1 m2.
• Vy p r a c o v á n í p o d m í n e k , z a
kterých bude nabízen pozemek p.č.
157/ 20 k.ú. Poříčí u Litomyšle, na
kterém by měl být vystavěn obchod s
potravinami. Zpracováním podmínek
pro veřejnou výzvu, která bude
předložena na dalším jednání
zastupitelstva, pověřuje zastupitelstvo
starostu Františka Bartoše a
zastupitele ing. Petra Faltyse.
• Příspěvek na činnost pro SDH
Poříčí u Litomyšle ve výši 11 000.Kč.
• Výrobu kalendářů na r. 2013.
• Výzvu k podání nabídky na
zpracování PD pro územní řízení na
akci Odkanalizování místních částí
Mladočov a Zrnětín a schvaluje
obeslat tyto firmy:
Ing. František Pravec, PC
PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01
Litomyšl
Jafis s.r.o. Litomyšl, Moravská 786,
570 01 Litomyšl
APOLO CZ. s.r.o. Polička, Tyršova
155, 572 01 Polička
• Směrnici č. 2/2012 o opravných
položkách k pohledávkám.

Komunální odpad
Pokud sledujete dění v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR, jistě Vám
neuniklo, že od 1. 1 2013 vstoupila v
platnost novela zákona, která mimo
jiné stanovila horní hranici poplatku
za svoz komunálního odpadu na 750,Kč na občana a rok a povinnost platby
i z a o b j e k t y, k t e r é n e s l o u ž í k
rekreačním účelům. Do jaké míry se
bude skutečná cena za svoz odpadu
blížit té horní, zákonné, záleží na
jednání obce se svoznou firmou. V
naší obci je skutečnost taková, že
svozová firma již dva roky účtuje obci
poplatek 540,- Kč na osobu, to
znamená, že obec doplácí na každého
poplatníka 40,- Kč. Na r. 2013 se
firma TS Hlinsko rozhodla cenu
nezvyšovat, a zastupitelstvo obce
proto stanovilo, na základě obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012, cenu na r.
2013 ve výši 540,- Kč na osobu a rok,
nebo za stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo dům, ve kterých
není hlášenak pobytu žádná fyziská
osoba.

Kanalizace
Tato finančně nejnáročnější akce v
novodobé historii obce je ukončena.
Obec zajistila pro všechny
nemovitosti, které bylo možné v rámci
této etapy napojit, územní souhlasy na
výstavbu domovních kanalizačních
přípojek, takže i po této stránce je vše
v pořádku.
Celkový počet připojených
domácností a firem je 42. Všichni
majitelé těchto objektů budou povinni
od 1. 1. 2013 platit tzv. stočné, které je
na základě finanční analýzy a usnesení
zastupitelstva obce ze dne 14. 12.
2012 stanoveno na částku 27,48,- Kč
bez DPH/m3. I když se jedná o další
výdaj z rozpočtů jednotlivých
domácností, význam této akce z
pohledu ekologie, úrovně bydlení a
dalšího rozvoje obce nelze patrně
penězi vyjádřit. Zastupitelstvo obce
rozhodlo v této aktivitě pokračovat a
zadalo zpracování dokumentace pro
územní řízení na odkanalizování
Mladočova, Zrnětína a zbylé části
Poříčí. Z této dokumentace vzejdou i
rozpočty na realizaci odkanalizování

jednotlivých částí a zastupitelstvo
bude mít objektivní podklady k
ekonomickému vyhodnocení těchto
plánovaných akcí a bude moci
posoudit, do jaké míry je smysluplné
ve výstavbě kanalizace pokračovat,
samozřejmě s přihlédnutím k
možnostem čerpání dotací na tyto
akce. Prohlídku čistírny odpadních
vod, která je nyní v režimu zkušebního
provozu, plánujeme na jarní měsíce
příštího roku.
František Bartoš, starosta

Jaká byla ta letošní
módní přehlídka ?
Na úvod musím opět citovat
neznámou paní, kterou jsem náhodou
zaslechla před dvěma lety, kdy po
shlédnutí módní přehlídky pronesla
slova: „Taková pr... a zmohli se na
takovou akci. A u nás nejsou schopni
udělat něco pořádného.“
Tak si říkám, pokud i letos byla
mezi námi, musela jí ta slova opět
přijít na mysl. A já s ní souhlasím.
Vyslechla jsem velkou chválu od
hostů, kteří u nás byli poprvé,
zaskočila je téměř profesionalita
programu a vyjádřili to slovy: „Vždyť
jsme šli jen do kulturáku na malé
vesnici a věděli jsme, že přehlídku
pořádají místní nadšenci a modely šije
paní ze sousední vesnice.“
Samozřejmě je to výsledek práce a
úsilí mnoha lidí, nejen paní
Kordiovské, jejíž modely se
předváděly, ale celého týmu, který

strávil spousty času při přípravě mola,
osvětlení, promítání... Úroveň zvedlo i
vystoupení taneční skupiny
Monsignore z Pardubic a velký dík
patří také třem místním odvážným
mladíkům, kteří nejen doprovázeli
dámy ve večerních toaletách, ale
nezalekli se ani přehlídky spodního
prádla.
My, jako hosté, jsme si večer
užívali, ale pro účinkující to byl
pořádný stres. Jak vtipně poznamenal
moderátor Petr Faltys: „Kdybyste to
viděli, co se tam vzadu děje.“ A tak
jsem se zeptala jeho kolegyně, Věry
Bartošové, cože se to vzadu dělo, a
dostala jsem zprávy o tom, jak až
obdivuhodně se na tom malém
prostoru stihly všechny dívky načesat,
nalíčit a během večera na sobě
vystřídat několik modelů. Účesy byly
velmi náročné, česalo se už od
dopoledních hodin a při výměně šatů
se musel dávat bedlivý pozor, aby
nedošlo k jejich úhoně. Všichni měli
plné ruce práce, aby se nepopletly
modely, doplňky, aby bylo vše, jak má
být. Pracovali v časovém presu, ale na
molu už z toho shonu nesmělo být nic
znát.
A na závěr ještě jedna poznámka.
Sice jsme v úvodu jen chválila, ale
určitá kritická oka zaznamenala i
drobné nedostatky. Záleží však na
každém z nás, jestli je chceme
zdůrazňovat, nebo naopak vidět jen to
zdařilé.
Těším se opět za dva roky na sraz
příznivců módy u nás v Poříčí.
Marie Rosypalová
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MAS Litomyšlsko informuje
6. výzva z k příjmu žádostí o
dotaci
MAS Litomyšlsko předběžně
informuje, že v měsíci prosinec, po
vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
o dotaci, je možné konzultovat
připravované žádosti o dotaci včetně
povinných a nepovinných příloh. Ke
konzultacím je nutné se vždy dopředu
telefonicky objednat. Příjem žádostí o
dotaci se očekává ve dnech 6.1. - 18.1.2012. Veškeré informace budou
uveřejněny včas na internetových
stránkách www.mas-lit.cz.
Podání žádosti o dotaci do PRV
projekty spolupráce „Putování
historií a časem“
MAS Litomyšlsko ve spolupráci s
MAS Železnohorský region, MAS
Region Kunětické hory podali v říjnu
2012 žádost o dotaci na projekt
spolupráce „Putování historií a
časem“. Jedná se o vytvoření
informační brožurky, ve které budou
zaneseny zajímavé turistické cíle. Tato
aktivita bude spojena i se soutěží pro
děti. Výsledky hodnocení budou
vyhlášeny v březnu 2013.
Projekt Finanční gramotnost "Platím, platíš, platíme, co z toho
nám zůstane?"
MAS Litomyšlsko ve spolupráci se
společností Partners vytvořila projekt,
jehož cílem je realizovat řadu
seminářů pro žáky základních a
středních škol regionu, díky kterým
budou dětem a studentům předány
informace o základech hospodaření s
penězi. Semináře jsou určeny pro žáky
9. tříd základních škol a pro studenty
3. ročníků středních škol. Semináře
budou lektorsky zajištěny manažerem
společnosti Partners, který tuto
aktivitu provádí v rámci spolupráce s
MAS Litomyšlsko. Samotná realizace
seminářů proběhne v roce 2013.
Projekt Personální poradenství "Zpět na trhu práce"
MAS Litomyšlsko plánuje
realizovat projekt, který má za cíl
podporovat takové cílové skupiny
obyvatel, které mají obtíže najít
pracovní místo nebo plánují změnu
dosavadního pracovního místa. Ideou
tohoto projektu je nabídnout služby
obyvatelům regionu, kteří skutečně
pracovat chtějí, ale potřebují poradit
při hledání práce (jak lépe napsat
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životopis, jak vyhledávat pracovní
místa, jak ohodnotit svoji kvalifikaci
na pracovní místo, jak vystupovat při
pracovním pohovoru). Projekt by měl
být financovaný s finanční podporou
Pardubického kraje z Programu
obnovy venkova. Cílovou skupinou
projektu jsou mladí lidé po škole,
maminky po mateřské dovolené, lidé
ve věku 50+ a ostatní obyvatele
regionu. Semináře budou realizovány
v případě schválení dotace na celém
území regionu MAS Litomyšlsko v
roce 2013.
Příprava integrované strategie
území MAS Litomyšlsko
MAS Litomyšlsko začala
zpracovávat strategický dokument s
názvem „integrovaná strategie rozvoje
území“ V tomto dokumentu budou
stanoveny konkrétní cíle, priority a
oblasti, do kterých by měly být
směřovány dotace rozdělované
prostřednictvím MAS Litomyšlsko v
letech 2014 - 2020. Příprava
strategického dokumentu podle
stanovené osnovy již začala, byl
sestaven pracovní tým, který se bude
podílet na jeho přípravě spolu s
kanceláří MAS Litomyšlsko. Tento
dokument nebude připravován „od
stolu“, naopak, měl by maximálně
zohledňovat potřeby a přání obyvatel z
území působnosti MAS Litomyšlsko.
MAS Litomyšlsko bude proto usilovat
o co největší zapojení všech obyvatel
regionu do přípravy tohoto
strategického dokumentu, a to
prostřednictvím dotazníkového šetření
v území, setkávání s občany nebo
řízenými rozhovory se zástupci měst,
obcí, svazků obcí, podnikatelů,
zemědělců, neziskových organizací,
škol a dalších subjektů. Více o
možných způsobech zapojení se do
přípravy dokumentu naleznete na
webových stránkách MAS
Litomyšlsko www.mas-lit.cz , kde
budou zveřejňovány aktuální
informace o přípravě integrované
strategie rozvoje území.

Prezidentské volby
Dle plánovaného harmonogramu
bychom měli ve dnech 11. a 12. ledna
a 25. a 26. ledna 2013 mít možnost
poprvé v historii samostatné České
republiky volit svého prezidenta.

Vzhledem k tomu, že termíny voleb
byly určeny do plesové sezóny a náš
kulturní dům je zadán právě pro tyto
účely, upozorňuji Vás, že volební
místnost v naší obci bude v budově
bývalé školy v Mladočově. Myslím si,
že mnozí z nás spojí možnost volby
prezidenta s možností návštěvy míst,
kam chodili do základní školy a v
některých případech zde více než půl
století nebyli. V průběhu voleb budou
zpřístupněny veškeré prostory bývalé
budovy školy.

Lampionový průvod
16. listopadu jsme opět rozsvítili
své lampióny a vydali se zdolat
zrnětínský kopec. Cestu ze stodoly u
č.p.1 do pergoly jsme i za mrazivého
počasí zvládli v dobré náladě a druhý
ročník zrnětínského kalíšku mohl
začít.
Letos se vzorků ořechovky sešlo
mnohem více než v loni, takže vybrat
vítěze bylo opravdu náročné. Vše
dobře dopadlo, ořechovku jsme vypili
i vítěze nakonec vybrali a druhý
ročník úspěšně zakončili. Nezbývá než
si přát dobrou úrodu ořechů i příští
rok.
Děkujeme všem za přípravu i za
účast a nashledanou zase za rok.
Jiří Bartoš

Volby
Ve dnech 12. a 13. října 2012
proběhly v naší obce volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje a
Senátu Parlamentu České republiky.
Druhé kolo voleb senátních se
uskutečnilo 19. a 20. října 2012. V
prvním termínu se k volbám dostavilo
205 z 366 oprávněných voličů, kteří
odevzdali 186 platných hlasů. Při
druhém kole senátních voleb volilo 61
občanů.
Výsledky voleb do Zastupitelstva
Pardubického kraje:
Koalice pro Pardubický kraj 66
hlasů
Top 09 a Starostové pro Pardubický
kraj 36 hlasů
Česká strana sociálně demokratická
20 hlasů
Občanská demokratická strana 15
hlasů
Strana práv občanů Zemanovi 13

hlasů
Ostatní strany dostaly méně než 10
hlasů.
Výsledky voleb do Senátu
Parlamentu České republiky 1. kolo
Hana Štěpánová
59 hlasů
Vojtěch Stříteský
47 hlasů
Harald Čadílek
30 hlasů
Radko Martínek
26 hlasů
Zuzka Bebarová Rujbrová 7 hlasů
Stanislav Vodička
4 hlasy
2. kolo
Radko Martínek
51 hlasů
Zuzka Bebarová Rujbrová 8 hlasů

soutěže v plivání česneku na cíl. Celou
akci doprovázela kapela KAPKA p.
Petra Šimáčka. Kdo přišel,
pochvaloval si, jak se dobře najedl,
pobavil, získal nové znalosti a někteří
vytrvalci vzdávali hold česneku až do
ranních hodin.
Jen pořadatelé tak nadšeni nebyli,
převládalo zklamání, že místních
návštěvníků bylo opravdu poskrovno.
Náladu nám vylepšili hosté z blízkého
i dalekého okolí, které k nám „česnek“
přilákal, včetně moderátorů z rádia
Českého rozhlasu Pardubice. Někteří z
nich byli v našem kulturním domě
poprvé a nešetřili chválou. Teď jsme
coby pořadatelé rozděleni do dvou
táborů pokračovat v plánovaném
festivalu i příští rok (na jiné téma?), a
nebo to po zklamání z letošní akce
vzdát ? Já jen pevně věřím, že pokud
zvítězí optimisté, tak je všichni
podpoříte, ať nejsou těm ostatním pro
smích.
A teď něco veselejšího: zde jsou
jména těch, kteří se umístili na
předních místech:
1.
2.
3.

Česnekový festival
Při plánování programu na celý rok
stojí často kulturní komise před
rozhodnutím pokračovat už jen v
zaběhnutých akcích a nebo zkusit něco
nového i když s rizikem, jaký úspěch
to přinese. Tak vznikla na zájezdu do
sklípku odvážná myšlenka, posilněna
dobrým vínem, pořádat česnekový
festival. Postupně jsme se k tomu
nápadu vraceli, vymýšleli program
akce, vyhodnocovali pro a proti až
z v í t ě z i l n á z o r „ F E S T I VA L
POŘÁDAT !“ Vždyť není co ztratit
místní lidé nás podpoří a snad přijdou
i hosté z okolí. Bylo rozhodnuto. Do
soutěže se přihlásilo 9 kuchařek a 2
kuchaři, kteří mají rádi v jídelníčku
česnek. Při festivalu pak hosté
obcházeli stanoviště, ochutnávali,
pochvalovali, hodnotili a udělovali
hlasy za jídlo, které je nejvíce zaujalo.
Během odpoledne jsme se také
dozvěděli něco zajímavého o
pěstování česneku a večer nasmáli u

Lukáš Doležal
Petra Bartošová
Jarča Pechancová

A abyste se o nich dozvěděli něco i
vy, co jste se nemohli akce zúčastnit
osobně, poprosila jsem je o
zodpovězení pár otázek:
1)
Co znamená česnek ve vaší
kuchyni? Je běžnou surovinou kterou
používáte při vaření a nebo jenom
téma soutěže vás motivovalo
vytáhnout nějaký recept s vůní
česneku?
2) Jaký je vztah k česneku u
rodinných strávníků?
3) Máte domácí zdroj česneku a
nebo jste odkázáni na nákup z
obchodních řetězců?
4) Můžete nám prozradit váš
recept, se kterým jste uspěli na
česnekovém festivalu?
5)
Pokud příští rok budeme
pokračovat v pořádání festivalu (i
když na jiné téma, například cibule),
budete mít opět chuť něco dobrého a
zajímavého připravit?
Lukáš Doležal
1)
Česnek patří do naší kuchyně
stejně jako cibule, takže v kuchyni má

své místo a používáme ho velmi často.
2)
Kladný.
3)
Domácí česnek bohužel
nemám, ale na česnekový jsem si
sehnal od soukromého dodavatele.
4)
Česnekový koláč:
- 75 dkg hladké mouky
- 1 dcl oleje
- ½ l mléka
- 5 dkg kvasnic
- 1 lžíce cukru
Nádivka:
- 1 hera
- 14-16 stroužků česneku
- na posypání vegeta nebo podravka
Do mísy dáme prosátou mouku,
olej, mléko a uděláme kvásek.
Necháme vykynout. Nakynuté těsto
rozdělíme na 4 díly, rozválíme na
4mm silnou placku a potřeme
nádivkou z hery a česneku. Posypeme
lehce vegetou, zavineme. Dáme na
plech a znovu potřeme nádivkou.
Pečeme asi 30 min při 180°C.
5)
Když by bylo téma například
cibule je recept již vymyšlen. Ale i
jiné téma vítám a rád se zúčastním.
Jarča Pechancová
1) V naší kuchyni je česnek
významnou pochutinou pro
zvýraznění chuti jídla, takže ho při
vaření často používáme a nešetříme s
ním. Do soutěže jsem se přihlásila
proto, že jsem zkusila recept na
pomazánku z česneku a rodině moc
chutnal.
2) Moje rodina má ráda jídla s
česnekem, protože se snažíme jíst
zdravě. Občas si uvaříme i silnou
česnečku nebo bramboráky.
3) Česnek pěstuji na zahrádce.
Každý rok ho na podzim sázím,
zasypu ho dřevěným popelem a
čekám, zda vyroste. Letos se moc
nevydařil, ale tuto pomazánku jsem
uvařila z vlastního zdroje.
4) Tento recept na česnekovocuketovou pomazánku jsem získala z
časopisu „Pošli recept“, který si každý
měsíc kupuji ve zdejší poště. Vařila
jsem ho poprvé a zůstane naší
oblíbenou pomazánkou, která se hodí
na topinky, nebo k dochucení guláše.
Recept vám sdělím, je jednoduchý a
levný.
Suroviny:
−
200 ml oleje
−
0,5 kg cibule
−
3 lžičky sladké papriky
−
1,5 kg cukety
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−
3 paličky česneku (mohou
být jen 2ks)
−
100 ml sojové omáčky
−
80g vegety
−
½ lžičky chilli (nemusí být)
−
1 lžička zázvoru
−
2 větší rajské protlaky
Příprava:
Na oleji (sádle) zpěníme
pokrájenou cibulku, přidáme mletou
papriku a nastrouhanou cuketu.
Dusíme zhruba 15min. Přidáme zbylé
koření a ještě dalších 15min
podusíme.
Nakonec přidáme oba rajské
p r o t l a k y, d o b ř e p r o m í c h á m e a
necháme projít varem. Prochladlou
pomazánku plníme do sklenic a ještě
asi 20min sterilujeme.
5) Pokud se příští rok bude konat
obdobná soutěž, tak se jí opět ráda
zúčastním.
Petra Bartošová
1) Česnek v kuchyni používám
často, protože máme rádi skopové
maso a k němu česnek patří.
2) Já mám doma vděčné strávníky,
kteří rádi sní co připravím a záleží na
mně, kolik česneku použiji.
3) Česnek kupujeme, ale doufám,
že příští rok už se nám urodí i na
zahrádce. Po několika letech jsme
česnek znovu zasadili.
4) Recept na „ Podlubnického
muflona“ na česneku jsem vymyslela
vloni, když jsem skopové chtěla
připravit jinak než klasicky pečené na
česneku a cibuli.
Potřebujeme:
- 1 zadní nohu z kůzlete nebo
jehněte
- 3 hrsti zelené petrželky nasekané
nadrobno
- 10 stroužků česneku utřených se
solí
- olivový olej
- máslo
- provensálské koření
- šťávu z jednoho citronu
- 3 dcl bílého, dobrého vína
Zadní nohu vykostíme důkladně
odblaníme a odlojujeme. Smícháme
petrželku, česnek, koření, šťávu z
citronu a olivový olej. Maso po délce
nařízneme, aby náplň nevytékala.
Takto připravené válečky dáme do
pekáče řezem nahoru, potřeme zbylou
směsí a na každý závitek dáme plátek
másla. Zalijeme vínem a necháme dva
dny uležet. Pečeme přikryté v troubě

na 150-180°C. Dle potřeby podléváme
vodou. Podáváme s bramborovým
knedlíkem.
5) Česneková soutěž mě bavila a na
téma příštího roku se těším
Velké díky všem, co se do soutěže
přihlásili a budeme se těšit snad příští
rok opět u dobrého jídla
Marie Rosypalová

Hostinec „Pod Hájkem"
Po dlouhých 83 letech došlo k
ukončení pohostinské činnosti v Poříčí
č.p. 69. Hospodu koupili v roce 1928
mladí manželé Vaškovi původem z
Dolní Čermné na Orlickoústecku. Poté
od roku 1929, až do roku 2012 byla
hospoda téměř nepřetržitě
provozována paní Vaškovou a později
od roku 1980 její dcerou paní Miladou
Hápovou. Toto období, až na malé
vyjímky nebylo příznivé pro
provozování živnosti a obě ženy
musely překonat mnoho těžkostí. V
době druhé světové války po zatčení
pana Karla Vaška gestapem a jeho
smrti v koncentračním táboře byl
částečně zabaven majetek paní
Vaškové. Dále po únoru 1948 opět
pohostinská činnost tzv. znárodněna a
převedena pod správu jednoty. V této
době pracovala ve své hospodě paní
Vašková jako zaměstnanec jednoty. Od
roku 1980 nejprve při zaměstnání,
později při důchodu provozuje
hospodu paní Milada Hápová.
Poslední návštěvníky obsluhovala
tehdy již vážně nemocná paní Hápová
dne 22.7.2012 a od té doby je hospoda
„Pod Hájkem" uzavřena. Každý z
návštěvníků a hostů velmi oceňoval
vždy příjemné, čisté prostředí, ale
zvlášť kvalitní a dobře natočené pivo.
Paní Hápová měla svoji práci a hosty
ráda a brala svoji činnost jako službu.
Nezbývá než věřit, že provoz hospody
„Pod Hájkem" nebyl ukončen, ale
pouze přerušen.
Pavel Boštík

Vánoční strom
V podvečer první neděle adventní
byl letos poprvé slavnostně rozsvícen
vánoční strom kulturního domu v naší
obci. Jelikož se v okolních vesnicích
tato událost koná pravidelně, rozhodla

se kulturní komise uspořádat tuto
milou událost i u nás. Naše vánoční
stromy si zaslouží pozornost, a tak
letos poprvé rozzářil stříbrný smrk
anděl se svou lucerničkou. Tomuto
„andělskému" rozsvícení předcházel
krátký kulturní program. S hudebním
doprovodem Standy Vodičky jsme si
zazpívali pár vánočních písní a koled,
děti odrecitovaly vánoční básničky a
každý u tohoto programu mohl
nasávat vánoční atmosféru. K tomu,
aby byla vánoční nálada mrazivého
prosincového podvečera příjemnější,
si každý mohl dopřát hřejivý, voňavý
a tajemstvím zahalený vánoční nápoj
nebo šálek svařeného vína či čaje, k
zakousnutí byl k mání tradiční štrůdl.
Myslím si, že hojný počet
zúčastněných je výborným signálem,
abychom neváhali a příští i následující
roky uspořádali slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. Zejména úsměv na
dětských tvářích při rozzáření stromu
je v dnešní hektické době k
nezaplacení a není ho nikdy dost, ale i
úsměv na tvářích dospělých po
nějakém tom šálku je příjemná
záležitost. Takže se za rok opět těšíme
„na viděnou".
Ing. Petr Faltys

Kronika
Blahopřejeme:
60 let Vojtěch Faltys
70 let Jan Košňar
85 let František Boštík
Žofie Faltysová

Poříčí 107
Mladočov 17
Zrnětín 26
Zrnětín 7

Úmrtí:
Milada Hápová

Poříčí 69
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