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OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA 

Z HISTORIE KLIMŠOVA MLÝNA 

POŘÍČSKÝ 
ZPRAVODAJ 

Pokud patříte k turistům, kteří se rádi toulají po malebných vesničkách, patrně nenecháte bez povšimnutí lákavé 
stavby mlýnů, které mnohdy tvořily podstatnou součást venkova. Spletitá historie tajemných budov, jež znovu 
rády ožívají v mysli starousedlíků, ale i v lidech sotva poznamenaných dospělostí (jimž zkrátka módní retro vlna 
nedá spát a neodolatelně je pohání okusit radosti i strasti venkovské romantiky), je často solidní zápletkou pro 
nejeden román detektivního ražení.
Podobný osud mohl mít i mlýn v obci Poříčí u Litomyšle, jehož mlhavá historie se začíná psát někdy v roce 1340, 
kdy byl založen nejprve hamr a poté vzniká samotný mlýn, býval původně majetkem Kamenného Sedliště pod 
popisným číslem 1. A tak se po staletí začaly do zdiva zapisovat osudy četných majitelů, které lze zdařileji 
vysledovat až od 19. století.
Od roku 1868 měl mlýn například ve správě téměř čtvrt století pan Flídr, následoval jej mlynář Škroch, jehož rod 
tvořil významnou součást vesnice nejen s ohledem na své řemeslo, ale i díky věhlasnému včelařskému počinu, 
který dokonce přesáhl hranice českého povědomí – termín Škrochova včela má údajné kořeny právě u 
mlynářského rodu Škrochů. 
Obyvatelé Poříčí pak nedají dopustit ani na mlýnské okolí spjaté s rybníkem, odkud byl napájen náhon. Právě 
rybník zvaný Klimška (původ názvu hledejme u majitelů mlýna ve 30.-50. letech 20. století) náležitě dokresluje 
idylu dětství a dospívání, k níž nepochybně patří zimní bruslařské přebory zakončené řádnou koulovačkou či neko-



- nečné vycházky tolik líbivou a nezkrotnou přírodou. 
Naštěstí současnost přeje historii a mlýn je řádně zachraňován ze zubu času majitelem panem Ladislavem 
Čechem, jehož děd byl svědkem živoucí slávy mlýna ještě v roce 1951.
Symbolika jména napovídá, že žádné naše dějiny se bez Čechů zkrátka neobejdou…

Jaroslav Švihel

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

21. 8. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:

● Finanční dar ve výši 2 000,- Kč organizaci Junák – 
český skaut, středisko Dolní Újezd.

● Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 
knižního výměnného fondu mezi Obcí Poříčí u 
Litomyšle a Městskou knihovnou ve Svitavách.

● Prodej pozemků p.č. 2091/15, 2091/16, 2091/21, 
144/5 a 2126, vše k.ú. Poříčí u Litomyšle.

● Prodej pozemku p.č. 157/29, k.ú. Poříčí u 
Litomyšle. 

● Pronájem cca 350 m2 pozemku p.č. 31/1, k.ú. 
Poříčí u Litomyšle za cenu 300,- Kč/kalendářní rok.

● Rozpočtové opatření č. 2/2019.

● Zápis do kroniky obce za r. 2018.

● Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV – 12 – 
2019194/VB/1, Mladočov, parcela 270 – knn.

● Smlouvu č. 09/2019/POV mezi Obcí Poříčí u 
Litomyšle a Mikroregionem Litomyšlsko a současně 
schvaluje smlouvu o poskytnutí mimořádného 
členského příspěvku č. 10/2019.

SOUTĚŽ

V jarním čísle zpravodaje jsme vyhlásili soutěž „O 
nejkrásnější okno, balkon, zahrádku“. Vítěze vám 
tentokrát neoznámíme prostřednictvím poříčského 
zpravodaje, ale připravujeme „slavnostnější“ způsob 
vyhlášení výsledků, které se uskuteční v kulturním 
domě dne 15. 12. 2019 v rámci předvánočního 
posezení. Sem budou pozváni majitelé 3 nemovitostí, 
ze kterých vzejde konečné pořadí.

František Bartoš, starosta

POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Již několikrát jsme informovali o přípravě projektu 
výstavby nové požární zbrojnice v Poříčí, konkrétně 
v lokalitě mezi kapličkou a budovou informačního 
centra. Pokud nenastanou nepředpokládané 
komplikace, měla by vlastní stavba být zahájena ještě 
v závěru letošního roku. Vlastní realizací budou 
zajištěné důstojné podmínky pro činnost SDH a požární 
jednotky obce. Současně tak dojde k uvolnění prostor 
v obecní budově, které budou po rekonstrukci sloužit 
obecnímu úřadu.

František Bartoš, starosta

JUST IN TIME POTŘETÍ aneb SRANDAHRY 2019

Dne 31. 8. 2019 se skupinka odvážlivců ve složení Katka 
Kusá, Lucka Lněničková, Láďa Kmošek, Verča 
Lněničková, Terka Faltysová, Ivča Faltysová, Martin 
Blažka a Miloš Flídr vydala na srandahry do Horního 
Újezdu. Letošním tématem byl „Zvěřinec“ a za celé 
odpoledne jsme absolvovali celkem 5 disciplín od 
pavouka, přes žabáky až po tuleně. Jednou z disciplín 
byla i housenka, která určitě stojí za sdílení. V této 
disciplíně si pět členů teamu kleklo na kolena na čtyři za 
sebe do řady a měli za úkol se posouvat podlézáním pod 
koleny svých spoluhráčů dopředu a na konci sníst list 
salátu a vypít panáka zelené. Tuto disciplínu jsme sice 
nevyhráli, ale absolvovali jsme ji bez úrazu, což bylo 
skoro nemožné. Měli jsme celkem 6 konkurentů, kteří 
nás až do poslední disciplíny ohrožovali na výhře, ale 
díky bravurnímu zvládnutí role psa na cvičáku, kterého 
si zahrála Terka, jsme všechny týmy porazili a tím jsme 
obsadili první místo. Nakonec jsme skončili se 25 body 
ze 30 možných, což je podle nás úspěch a neděláme 
teamu JUST IN TIME špatné jméno.

Děkuji svým spoluhráčům za odvahu a Radkovi „Prckovi“ 
Lněničkovi za uspořádání srandaher. Doufejme, že za 
rok půjde Poříčí na Horní Újezd reprezentovat znovu a 
povede si stejně dobře jako letos.

Veronika Lněničková

ADVENTNÍ TVOŘENÍ

V pátek 1. 11. 2019 se v Kulturním domě v Poříčí 
uskuteční tvoření pro dospělé, kde si vyrobíme 
dekorace na blížící se advent.

Více informací o tvoření se dozvíte u Magdaleny 
Doležalové (tel. 737 801 075).



TÁBOR MLADOČOV

Dne 22. srpna 2019 některé děti z naší obce odjely do Mladočova na osmidenní tábor. Organizátor pro letošní rok 
vybral téma „KROTITELÉ DUCHŮ“. Po klasickém rozdělení do týmů a chatek jsme si zahráli hry na seznámení, 
abychom poznali děti nejen z Poříčí (celkem nás bylo 157). Pro rozeznání týmů a členů jsme dostali trika v barvách 
našich družstev (červená, modrá, oranžová, zelená, žlutá), na které jsme si napsali naše jména. Každý den jsme 
měli nabitý program hrami, soutěžemi a bitvami ale našel se i čas na koupání a míčové hry. V plnění disciplín se 
nejvíc dařilo oranžovému týmu (ve kterém byly skoro všechny děti z Poříčí), u oranžové barvy je vítězství poprvé v 
historii tábora.

Děkujeme Vláďovi a jeho partě za krásný tábor a těšíme se opět za rok.

Klára Doležalová

DEMOGRAFIE

Je mi velkým potěšením oznámit vám, že naše obec Poříčí u Litomyšle v druhé polovině roku 2019 atakovala 
hranici 500 obyvatel a k datu 25. 9. 2019 nás v naší obci žije celkem 508. Tento statistický údaj je jasným 
důkazem toho, že naše obec se rozvíjí a vzkvétá nejen po vizuální stránce, ale přibývá v ní obyvatel, kteří v naší 
obci zapouštějí kořeny a zakládají zde rodiny. Přibývá mladých rodin s dětmi a poptávka po stavebních parcelách 
momentálně převyšuje nabídku. S dokončením nového územního plánu by se opět měla nabídka stavebních parcel 
navýšit a v souvislosti s tím lze očekávat nárůst obyvatel i do budoucna. 

Mnozí z Vás jistě zaznamenali skutečnost, která se na velikost a poměry naší obce dá považovat za opravdovou 
raritu. Dne 28. 6. 2019 se v naší obci narodili v rozpětí jen několika málo hodin rovnou 3 děti a k tomu ještě 
jenom chlapci. Jedná se o opravdu výjimečnou a ojedinělou událost, která nemá v novodobé historii naší obce 
obdoby. V tento den přišli na svět Filip Bartoš ze Zrnětína a Mikoláš Faltys a Antonín Hanyk z Poříčí. 

Je opravdu velkou radostí přihlížet rozvoji naší obce po všech stránkách. Nebývalo tomu však vždy i v minulosti. 
Mnozí jistě mají na paměti, jakým životem naše obec žila (nebo spíš nežila) v minulém století za minulého režimu. 
Když 1. dubnem 1976 přestává být naše obec samostatnou a stává se nedobrovolně částí obce Dolní Újezd, čítá 
totiž celkem 455 obyvatel, což je velmi blízko stavu, který máme dnes. Od této chvíle se v naší obci zastavuje 
veškerý rozvoj, nestaví se, lidé nepřibývají, naopak bohužel ubývají. Tento stav končí 31. srpnem 1990, kdy obec 
získává zpět svou samostatnost a začíná si sama rozhodovat, jakým směrem se bude rozvíjet. Od 1. září 1990 se 
píše novodobá historie naší obce. V tu dobu ovšem začíná s 386 obyvateli. Po téměř 15ti letech je tu tak propad o 
téměř 70 obyvatel, což je na malou obec opravdu hodně.



Dne 24. 11. 1990 probíhají historicky 
první volby do obecních 
zastupitelstev. Naše obec má v té 
době 270 oprávněných voličů, 
k volební urně přichází 253 z nich, 
což je 93,7%. Je evidentní, že lidem 
není lhostejná budoucnost obce a 
chtějí mít zastupitelstvo, které bude 
obec posouvat dál a rozvíjet ji. Je 
postaven základní pilíř fungování 
obce. Obec začíná znovu žít a v ní i 
lidé, jejichž počet postupem času 
narůstá. 

Statistiku obyvatel znázorňuje tento 
graf, z kterého je patrný propad mezi 
r. 1975 a 1991. Pak už můžeme 
pozorovat pozvolný nárůst až do 
současné doby.

Adéla Hurychová

PRVŇÁCI

V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o 
žácích z naších obce, kteří dokončili povinnou 
školní docházku. A nyní vás seznámíme s těmi, 
kteří nastoupili na jejich místa a do školních lavic 
tak usedli letos poprvé.

Ve středu 28. srpna 2019 proběhlo setkání 
prvňáků a jejich rodičů se zástupci obce 
v Kulturním domě v Poříčí. Starosta přivítal 
všechny přítomné, zejména však Natálku 
Kovářovou, Kateřinu Daněčkovou, Terezku 
Hlušičkovou, Veroniku Sýkorovou a Jáchyma 
Rosypala, kterým tak začala nová životní etapa. 
Všem popřál hodně štěstí, mnoho úspěchů a 
nových kamarádů a rodičům hodně trpělivosti při 
zvládání povinností souvisejících s docházkou dětí 
do základní školy.

František Bartoš, starosta

ODPADY

Podzimní termín svozu nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu je stanoven na čtvrtek 3. 10. 2019 v tomto 
orientačním časovém harmonogramu:

● Poříčí u KD – 16:00
● Poříčí u kapličky – 16:30
● Poříčský kopec – 16:45
● Mladočov u kostela – 17:00
● Mladočov u louže – 17:15
● Zrnětín za hřištěm – 17:30
● Zrnětín u kapličky – 17:45
● Poříčí, Obora – 18:00

Od každého občana bude odpad odebrán osobně 
zaměstnancem svozové firmy.

František Bartoš, starosta

POZVÁNKY

Dovolte mi, jménem obce Poříčí u Litomyšle, pozvat vás na 
nadcházející společenské akce:
1. 12. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu - tradiční 
setkání v duchu blížících se Vánoc, při kterém slavnostně 
rozsvítíme vzrostlý smrk u kulturního domu, letos již po 
osmé.
15. 12. 2019 - Předvánoční posezení v Kulturním domě 
v Poříčí s kulturním programem a předvánoční atmosférou.
30. 12. 2019 – Předsilvestrovský ohňostroj.

Adéla Hurychová

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

V sobotu 24. srpna 2019 se v naší obci loučilo s letními 
prázdninami. Po místní naučné stezce bylo pro děti 
připraveno 10 stanovišť, kde plnily různé úkoly, za které 
sbíraly bodíky do herních kartiček. Rozloučení na téma 
„Poříčská divočina“ se letos netěšilo tak hojné účasti jako 
v minulých letech, jelikož některé děti zůstaly na táboře 
v Mladočově. Kdo se vydal na stezku, mohl se setkat třeba s 
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papoušky, slonicí nebo leopardem. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 
mladší a starší. Děti byly šikovné a 
výkony vyrovnané. Po absolvování 
stezky se děti občerstvily a přišlo na 
řadu vyhodnocení prvních třech 
míst. V kategorii starších dětí se na 
3. místě umístil Václav Řejha, pro 
druhé místo si přišel Ondřej Kusý a 
v kategorii zvítězil Matěj Brettinger. 
V kategorii mladších si 3. místo 
odnesl Štěpán Řejha, druhé místo 
obsadil Matouš Karlík a první příčku 
vybojoval Šimon Flídr.

Děkuji Verče Lněničkové a Ádě 
Kusé, že se opět výtečně zhostily 
organizace, poděkování patří rovněž 
všem jejich kamarádům na 
stanovištích a každému, kdo 
jakoukoliv měrou pomohl. Dětem 
děkujeme za účast a příští rok se 
těšíme opět v sobotu 29. srpna 
2020 při dalším rozloučení 
s prázdninami.

Adéla Hurychová

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Nedávno byly prázdniny…kam tak 
rychle utekly??? Všichni se tomuto 
diví, ale je to tak. Už jsou pryč…ach 
jo.

Naše školka otevřela své brány a 
v obou třídách to značně ožilo. Do 
naší školky nastoupilo od září 10 
nových dětí. Osm školáků odešlo do 
základní školy a dvě děti se nám 
odstěhovaly, takže jsme mohli 
přijmout stejný počet (10) nových. 
Kapacita školy nám umožňuje 
přijímat děti do maximálního počtu 
35 dětí. Tedy školka v Desné je opět 
plná.

Personál školy zůstává nezměněn ve 
složení: 
● provozní pracovnice: kuchařka: 

Marie Patrná (Poříčí), školnice: 
Jana Kusá (Desná), školní 
asistent: Lenka Šedová 
(Budislav), 

● pedagogické pracovnice: Anna 
Veselíková (Horní Újezd), Nikola 
Vyskočilová (Litomyšl), Dagmar 
Sedláčková (Němčice) a nově 
Kristýna Jirečková (Dolní Újezd - 
na částečný úvazek).

Děti jsou rozděleny do dvou 
tříd: ,,KOŤÁTKA“ a ,,MYŠIČKY“. 
Druhým školním rokem pracujeme 



s dětmi na základě školního vzdělávacího programu s 
názvem ,,Rok s kocourkem Matyáškem“. Tento 
vzdělávací program rozpracovávají paní učitelky do 
svých třídních vzdělávacích programů – pro obě dvě 
třídy. Vyvěšen k nahlédnutí je v šatně MŠ.

Motto programu je:

 ,,Já jsem kotě, ty jsi dítě, jen chvíli jsme na světě.

Na cestu se vydejme, kamarády hledejme…

Je dobré mít přátele, s nimi je nám vesele…“

V letošním školním roce jsme zařazeni ve dvou 
projektech: MAP 2 a Šablony 2. Z programu ,,Podpora 
a výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť 
v Pardubickém kraji“ -  název akce: ,,Podpora výuky 
bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu v obcích 
Desná a Poříčí u Litomyšle“ využíváme dětská kola, 
tříkolky a koloběžky. 

A co nás čeká v následujících dnech, týdnech, 
měsících? Tak například drakiáda, podzimní tvořivá 
dílnička s rodiči, divadlo v naší školičce, narozeninový 
dort, ukázka života zvířat od pracovníků veterinární 
správy atd.

Tak se těšíme na nové hry, aktivity, nové poznávání, 
hledání, experimentování.

Krásný podzim plný barev přejí děti a pracovnice 
Mateřské školy Desná.

Mladší přípravka
neděle 6.10. 9:30 turnaj Horní Újezd

Starší přípravka
neděle 20.10. 9:30 turnaj Horní Újezd

Mladší žáci
sobota 28.9. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Vítanov
neděle 27.10. 9:30 Horní Újezd/Morašice – Němčice

Starší žáci
neděle 29.9. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Městečko 
Trnávka
neděle 13.10. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Kunčina/
Mladějov
sobota 26.10. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Bystré

Dorost
neděle 29.9. 13:00 Horní Újezd/Morašice – 
Luže/Rosice u Chrasti
neděle 13.10. 12:30 Horní Újezd/Morašice – Sruby
neděle 27.10. 11:30 Horní Újezd/Morašice – 
Kameničky

Muži
neděle 29.9. 15:30 Horní Újezd – Morašice
neděle 6.10. 15:30 Horní Újezd – Opatov
neděle 13.10. 15:00 Horní Újezd – Janov
neděle 27.10. 14:00 Horní Újezd – Radiměř

POZVÁNKA NA FOTBAL NA HORNÍ ÚJEZD

DĚTÍ V TJ HORNÍ ÚJEZD

Období volna uteče vždy velice rychle a u fotbalistů to platí dvojnásob. Prázdniny pro nás spíš než odpočinkem byly 
obdobím, kdy jsme museli připravit všechna naše družstva na nový ročník mistrovských soutěží. Sezóna 
2019/2020 je pro nás v tomto ohledu přelomová, protože se ve spolupráci s Morašicemi podařilo zkompletovat 
celé portfolio mládežnických mužstev, takže kromě týmu mužů máme mladší a starší přípravku, mladší a starší 
žáky a dorost, což je veliký úspěch a veliký příslib do budoucnosti, ale také mnoho starostí, protože lidské zdroje 
jsou takovým množstvím týmů do značné míry vyčerpány a za jakoukoliv trenérskou pomoc bychom byli velice 
vděčni. Kromě toho jsme uspořádali hojně navštívený sportovní den pro děti a zájezd na Újezdský pohár do 
Horního Újezdu, okr. Přerov.

Týmy přípravek zahájily letní přípravu v polovině srpna. Mladší přípravka (ročník 2011 a mladší) se bude opírat o 
kvalitní dorazový ročník 2011, který se pokusí doplnit kluci, kteří moc zkušeností s turnaji nemají. Letos se do 
okresní soutěže přihlásilo pouze sedm mužstev a jsme zvědavi, jak nový tým obstojí. Hráči se budou vyrovnávat 
s několika změnami v pravidlech, tou hlavní je rozehrávání autů, kdy se bude moci aut klasicky hodit, nebo 
rozehrát vykopnutím, nebo si ho bude moci hráč sám rozehrát vyvedením míče. V rámci mladší přípravky funguje 
také fotbalová školička, kde trénují nejmenší kluci i holky. Trenéry mladší přípravky jsou Mgr. Zdeněk Beneš, 
Zdeněk Beneš st., Jaroslav Chaun a Pavla Kyselová. Starší přípravka (ročník 2009 a 2010) měla oproti mladší 
přípravce o prázdninách slabší tréninkovou účast, ale pevně doufáme, že se šikovní kluci ročníku 2010 v nové 
kategorii neztratí. Starší přípravku trénuje František Bartoš, Václav Žďára a Jan Kmošek.

V žákovské kategorii trénujeme dohromady, protože starších žáků letos moc nemáme. Mladší žáci (ročník 2007 a 
2008) hrají okresní přebor Chrudimska, protože na Svitavsku se pro malý zájem nepodařilo soutěž pro tuto 
kategorii naplnit. Tým pod vedením Jiřího Kučery vstoupil do nové sezóny dvěma vysokými výhrami, čímž naznačil, 
že by se znovu mohl pohybovat na špici tabulky. Starší žáky (ročník 2005 a 2006) má na starosti Tomáš Chadima. 
Vstup do soutěže se klukům také vydařil a určitě je v silách tohoto mužstva vylepšit loňské umístění.

Po tříleté pauze se nám opět podařilo dát dohromady dorost (ročník 2001 – 2004). Po jednání s okolními mužstvy 
jsme se nakonec rozhodli pokračovat v osvědčené spolupráci s Morašicemi. K slušně navštěvovaným tréninkovým 
jednotkám tým odehrál dvě přátelská utkání proti souklubí Němčice/Sloupnice, jednou jsme vyhráli a jednou se 
radoval náš soupeř. Stejnou bilanci máme i ze dvou prázdninových mistrovských zápasů.  Z našeho oddílu tým 
vede Pavel Beneš. Jsme rádi, že dorostenci díky své kvalitě dokáží zaskočit i v týmu mužů.

Muži zahájili letní přípravu jako první a také toho za uplynulé období stihli nejvíce. Na Újezdském poháru v silně 
kombinované sestavě obsadili 5. (předposlední) místo, ale o to více si zájezd užili. Jediný klasický přátelský zápas 
odehráli proti Krouně a zvítězili 7:2. V Poháru OFS Svitavy postoupili do jarního semifinále, když vyřadili Hradec 
nad Svitavou a Čistou. V okresním přeboru mají po čtyřech kolech na kontě dvě vítězství a dvě porážky. Tým 
v letní pauze opustil Ondra Hladík, který se vrátil do Pomezí, a Petr Zaal, který se vrátil do Babic (střední Čechy). 
Naopak se povedlo přivést Kamila Čecha z Mladějova, Viktora Otavu ze Sebranic, Tomáše Pražana ze Skutče a 



a Petra Stokláska z Bystrého. Na pozici trenéra pokračuje zkušený Pavel Schejbal ze Svitav a vedoucím mužstva je 
Roman Chadima.

Kromě péče o výše uvedená mužstva máme na září naplánovanou rekonstrukci sítí za brankami, 16. listopadu 
uspořádáme taneční zábavu s kapelou Plazma rock z Králík a pomalu se chystáme na prosincovou Štěpánskou 
zábavu a turnaj ve stolním tenise. Práce mnoho, lidí a času málo, tak nás aspoň přijďte v našem úsilí podpořit.

Mgr. Zdeněk Beneš 

VANDALSTVÍ

Patrně většina z vás 
zaznamenala odsouzeníhodný 
čin vandalství, kterým se stalo 
úmyslné poškození misijního 
kříže v Mladočově.

Tento stával na svém místě 
nerušeně asi stole let a 
úspěšně, naprosto bez úhony, 
přečkal různé aktivity v jeho 
okolí, ať se jednalo o činnost 
související se školní výukou, 
když byla ještě v provozu 
škola v Mladočově a nebo 
posléze související s činností 
dětského tábora. Nikdy 
nikomu nevadil, nikdy nebyl 
poničen.

V závěru loňského roku byl 
rozebrán, odvezen k 
zrestaurování, aby potom 
kompletně opravený byl 
navrácen na své původní 
místo s vírou, že bude dále 
nedotčen. Bohužel, opak byl 
pravdou a k jeho poškození 
došlo asi po 10ti dnech. S 
ohledem na místo, kde se 
nachází, se dle mého názoru 
muselo jednat o naprosto 
předem připravený a 
promyšlený čin, k němuž 
muselo být použito i větší 
množství fyzické síly. 

I když je celý případ v šetření 
Policie ČR, nevíme, zda bude 
viník někdy odhalen. Já jsem 
však přesvědčen, že někdy 
určitě nějakou formou 
potrestaný bude. 

František Bartoš, starosta

Při průjezdu Zrnětínem jste mohli zaznamenat, že průběžně dochází k opravě 
centra této místní části. Byla vyspravena žulová opěrná zeď, vznikla nová plocha 
na kontejnery pro tříděný odpad a přemístěna byla plakátovací plocha.

Tímto krokem byl více odhalen pohled na dominantu této návsi - kapli sv. 
Václava. Otevřeno bylo prameniště vody, které ještě v době nedávno minulé 
sloužilo ke chlazení piva a bylo místem scházení místních občanů.

Z čelní strany pískovcového obezdění bude osazena kovaná mříž. Ještě v 
letošním roce by se nové podoby měla dočkat i čekárna a v příštím roce by se 
čtvercový základ studny měl přeměnit na kruhový.

Pokud dojde ke slíbené opravě komunikace po kanalizaci, bude vybudován i 
nástupní ostrůvek u autobusové zastávky. Jako poslední přijdou na řadu sadové 
úpravy.

František Bartoš, starosta

PŘEMĚNA ZRNECKÉ NÁVSI

OPRAVA CHODNÍKŮ NA ALEJI

I tento projekt, který je již připraven a 
průběžně realizován po etapách, bude 
dokončen v příštím roce.

Naše obec uspěla se žádostí o dotaci z MAS 
Litomyšlsko. V lokalitě „Na Aleji“ bude 
vybudován nový pojízdný chodník od bytovek 
až po č. p. 124. Dojde tím k rozšíření jízdního 
pruhu a současně ke zvýšení bezpečnosti 
chodců.

V dalších etapách se počítá s opravou a 
doplněním živičného povrchu a pochopitelně i 
s osázením zeleně.

František Bartoš, starosta

Obracím se touto cestou na všechny vlastníky nemovitostí, 
které lze technicky napojit na kanalizaci, která byla vystavěna v 
rámci II. etapy odkanalizování obce Poříčí u Litomyšle. Vlastní 
napojení proveďte prosím do 30. 11. 2019, současně prosím o 
oznámení této skutečnosti starostovi obce. 

František Bartoš, starosta

I tento projekt, který je již připraven a 
průběžně realizován po etapách, bude 
dokončen v příštím roce.

Naše obec uspěla se žádostí o dotaci z MAS 
Litomyšlsko. V lokalitě „Na Aleji“ bude 
vybudován nový pojízdný chodník od bytovek 
až po č. p. 124. Dojde tím k rozšíření jízdního 
pruhu a současně ke zvýšení bezpečnosti 
chodců.

V dalších etapách se počítá s opravou a 
doplněním živičného povrchu a pochopitelně i 
s osázením zeleně.

František Bartoš, starosta

KANALIZACE - VÝZVA

POPLATKY

Žádám tímto občany, kteří dosud neuhradili poplatek za odpad 
nebo ze psa za r. 2019, aby tak učinili nejpozději do 30. 10. 
2019 a  vyhnuli se tak písemné upomínce a případným dalším 
krokům spojeným s vymáháním poplatků.

Adéla Hurychová 
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Blahopřejeme:

60 let Hana Zavřelová Poříčí 57

Miroslav Vaňous Poříčí 57

65 let Ludmila Zachová Poříčí 53

Pavel Boštík Poříčí 110

Ludmila Herynková Zrnětín 2

70 let Anna Pechancová Poříčí 61

Marie Lněničková Poříčí 3

75 let Marie Krejčová Mladočov 22

Eva Bělohlávková Poříčí 36

76 let Václav Boštík Mladočov 28

77 let Ladislav Čech Poříčí 71

79 let Alois Kulhavý Zrnětín 18

Hana Machová Poříčí 66

84 let Václav Pechanec Mladočov 8

Jaroslava Pechancová Poříčí 56

Růžena Pechancová Zrnětín 8

Narození:

Filip Bartoš Zrnětín 27

Mikoláš Faltys Poříčí 140

Antonín Hanyk Poříčí 21

KRONIKA

Vážení obyvatelé rodinných domů,

oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které mají tragické 
následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich 
jsou zraněny.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru 
nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto 
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

POZVÁNKY MAMAKLUBU

5. 10. 2019 – Drakiáda, sraz v 15:00 hod u „Buku“. V případě špatného počasí se akce nekoná.

2. 11. 2019 – Tvoření pro děti v Kulturním domě v Poříčí, začátek v 17:00 hod.

2. 11. 2019 – Lampionový průvod, sraz v 18:00 hod u Kulturního domu v Poříčí.

29. 11. 2019 – Pečení perníčků v Kulturním domě v Poříčí, začátek v 16:00 hod.
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