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POŘÍČSKÝ
ZPRAVODAJ

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA
PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
celá naše společnost si momentálně prochází jedním z nejtěžších období v novodobé historii státu. Všechna přijatá vládní opatření jsou relativně tvrdá a striktní, nicméně nastavená tak, aby každý z nás mohl v omezeném režimu důstojně žít a současně bylo minimalizováno šíření nového typu koronaviru. Vězte, že nastavit taková funkční
opatření není úplně jednoduché. Mezi ty nejzásadnější patří omezení volného pohybu a povinnost nošení roušek
na veřejnosti, která byla nařízena s vědomím, že tyto roušky prostá veřejnost prostě nesežene a nemá. Zde nastává prostor pro OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ každému z vás, kdo přiložil ruku k dílu, začal šít roušky pro sebe,
své rodiny, sousedy a své spoluobčany. Následně proběhla jejich distribuce, v první řadě mezi občany starších
70ti let a následně mezi ostatní zájemce. Ani na obci jsme neseděli se „založenýma rukama“ a ještě před vyhlášením této povinnosti jsme měli zajištěno 200 ks roušek. Ne každý však umí a může pomoci svému okolí v této
obtížené situaci, avšak jeden způsob existuje. A to přísné dodržování vyhlášených povinností, vzájemná ohleduplnost k sobě a svému okolí. Toto může udělat opravdu každý!
To, že chyběly roušky nám „obyčejným“ občanům, je smutné, ale dokázali jsme si poradit, ostatně jak již
v minulosti několikrát. Daleko závažnější je zjištění, že ochranný materiál chyběl těm v první linii, tedy těm, co
se starají o to, aby i přes přijatá opatření byly dopady na životy občanů co nejmenší.
Dovolím si proto touto cestou a jménem vás spoluobčanů poděkovat těm v první linii, to znamená kompletnímu
zdravotnickému personálu, hasičům, poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnancům České pošty a dalším doručovacím službám, prodavačkám, řidičům zajišťujícím nezbytné zásobování a řidičům autobusů, zaměstnancům
úřadů a pochopitelně i armádě, Policii ČR a všem dobrovolníkům. Děkuji jim za to, že i když zpočátku neměli dostatek ochranných pomůcek, i přesto vykonávali své povolání pro své spoluobčany s vědomím, že mohou být
nakaženi. Myslím si, že český národ má jednu velmi dobrou vlastnost. V dobách opravdu těžkých a zlých se vždy
dokázal semknout a vytvořit jeden velký tým. Myslím si, že se v takovéto době nacházíme a jako důkaz výše
uváděných slov je neskutečná vlna solidarity a pomoci, která se momentálně valí celou republikou.
Dle mého názoru jsme na dobré cestě překonat toto těžké období a vrátit život v zemi do obvyklé podoby, předcházející této krizové….. snad s vědomím, že si budeme více vážit všech výdobytků, na které jsme byli zvyklí.
František Bartoš, starosta

MASOPUSTEM K BLÍŽÍCÍMU SE JARU
První dva měsíce nového roku míváme většinou spojené s mrazivým nevlídným počasím, ale také se zimními sportovními aktivitami, plesovou
sezónou či stále častěji s tradicí masopustu, která se u nás poprvé objevila před 800 lety. A protože naši předkové rádi užívali lidové moudrosti,
tak jedna taková je právě spojena i s obdobím zimy. „Kdyby měl únor tu
moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.“ Možná i proto se lidé
bránili nepříjemné zimě (na kterou se pravidelně přichystali zásobami
z vlastní úrody) zábavou všeho druhu. Například v podobě masopustu,
jehož veselice s průvodem maškar (jež plnily úlohu zábavnou i magickou)
vygradovala na masopustní úterý. Půlnočním zásahem ponocného pak
nastává všeobecný půst, tedy konec světských radovánek (symbolicky
znázorněn i pochováváním basy). Následujícím dnem, Popeleční středou,
vstupují věřící (a nejen oni) do přípravy 40denního půstu, který trvá až
do období Velikonoc.
Zajímavý je masopust i svou proměnlivou datací. Jde o dobu od Tří králů
po Popeleční středu, tedy 46. den před velikonoční nedělí. Jak je známo,
Velikonoce jsou svátky „pohyblivé“, tudíž pro správný výpočet masopustního veselí musíme vzít k ruce kalendář. Zahájení oslav posledních dnů
masopustu (někde také ostatků, vostatků – dny, které ještě „ostaly“,
zvostaly, zkrátka zůstaly) připadá na tučný čtvrtek před Popeleční středou, kdy probíhala zabijačka, a dobroty z ní i masopustní koblížky
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nesměly při veselicích rozhodně chybět. Mělo se hodně
jíst a pít, aby byl člověk celý rok při zdraví a síle.
Z praktických důvodů se tradičně konaly i svatby, lidé
na ně měli nejvíce času (nebyly ještě polní práce), byl
čas na oddych a čerpání sil pro příchod jara a nové hospodářské sezóny.
Symbol vítání jara a úrody (plodnosti) se nesl celým
maškarním průvodem, a to například v podobě masky
Medvěda, měl v moci úrodu i plodnost (výškou skoku
prý Medvěd ovlivnil vzrůst obilí, žena si tancem
s Medvědem údajně zaručila plodnost). Pro změnu Laufer (šašek) si vykračoval v čele průvodu a zajišťoval u
starosty povolení maškarní taškařice. Neopomíjená
maska Žida byla oděna v různorodý oblek, na obličeji
měl Žid nasazen dlouhý červený nos, chodil o holi a
představoval mužský symbol plodnosti. Slaměný se veselil v náročném oděvu ze slámy (opět odkaz života a
plodnosti), objevoval se ve čtveřici a zosobňovali jej
vždy ženatí muži, svobodným mladíkům pak připadla
role Červených - masek symbolů mládí a nevinnosti.
Masopust je ztělesněním veselí, úrody, plodnosti, tato
role byla mnohde přisouzena Kobyle, jež je v závěru
průvodu a veselí odsouzena za hříšnost i rozvernost.
Ras ji pak popraví, a vzápětí dojde ke vzkříšení, vzniku
nového života, jara.
V různých regionech se koná průvod masek v jiném obsazení a čím dál častěji se k této veselé zábavě i tradici
zároveň lidé vracejí. Možná jde o nový fenomén udržování tradic, nebo stále více čelíme trudnomyslnosti a
úzkosti z budoucna léty prověřeným lékem – humorem.
Je jen na nás, zda se k této milé a pro upevňování mezilidských vztahů potřebné tradici přidáme… Ať už se rozhodnete jakkoli, vše podstatné najdete pro inspiraci ve zdrojích na internetu.
Jaroslav Švihel

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

11. 3. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Rozpočet obce na r. 2020 jako schodkový. Příjmy ve výši 16 945
232 Kč, výdaje ve výši 19 015 612 Kč a financování ve výši
2 070 380 Kč. V rámci rozpočtu je závazný pouze objem výdajů
v rámci odvětvového třídění rozpočtové skladby.

• Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku dopravního automobilu pro obec Poříčí u Litomyšle, mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a
současně schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Mototrade
VM, s.r.o., Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 28822498, která podala nejvýhodnější nabídku.

• Prodej pozemků p.č. 250/5 a st.p. 37/4, vše k.ú. Mladočov pro
žadatele Jaromír Romer, bytem Poříčí u Litomyšle – Mladočov 29.

• Rámcovou kupní smlouvu mezi obcí Poříčí u Litomyšle a firmou
Marek Křesťan – MAKROILS CZ, se sídlem Čajkovského 910/5,
Nový Hradec, IČO 68217129. Předmětem smlouvy je výkup použitých jedlých tuků a olejů.

• Smlouvu mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Mikroregionem Litomyšl-

sko – Desinka, o centralizovaném zadávání veřejných zakázek,
jejichž předmětem jsou dodávky elektřiny a plynu kupované na
Českomoravské komoditní burze Kladno.

Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle projednalo navrhovanou
změnu stanov svazku obcí s původním názvem Sdružení obcí Toulovcovy Maštale a ve stanovách upraveným novým názvem Mikroregion Maštale, svazek obcí a se zněním stanov v přiložené podobě
souhlasí.
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Tříkrálová sbírka se uskutečnila v sobotu
11. ledna 2020 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích.
Dvacátý ročník této sbírky přinesl výsledek 319.920,- Kč, je to tedy opět více než
v loňském roce, a to téměř o 40.000,- Kč.
V naší obci se vybralo 34 684 Kč, z toho
20 811 Kč v Poříčí, 8 446 Kč v Zrnětíně a
5 427 v Mladočově.
V ostatních obcích byly vybrány tyto částky:

•
•
•
•
•
•

Budislav – 25 780 Kč
Desná – 27 808 Kč
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) – 120 200 Kč

Horní Újezd – 45 626 Kč
Osík – 44 944 Kč

Vidlatá Seč – 20 878 Kč
Informace o letošní Tříkrálové sbírce, výnosu, přehledu jednotlivých pokladniček,
záměru a fotografie ze sbírky najdete na
webu Farní charity Dolní Újezd.
Na našich webových stránkách můžete
nalézt i výsledky koledování za celou
diecézi.
Veliké poděkování patří všem, bez nichž
by se sbírka nemohla uskutečnit – vedoucím skupinek, rodičům a dětem, duchovním správcům našich farností, starostům
obcí. A také vám, kdo jste koledníky přijali
do svých domovů a podarovali.
Farní charita Dolní Újezd

OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ROKU 2019
Dovolte mi krátké připomenutí akcí, které proběhly koncem
minulého roku:

• V období před Vánocemi navštěvovaly naše občany starší
70ti let děti a maminky z Mamaklubu, aby je potěšily zazpíváním písničky a předáním drobného dárečku a přáníčka. Děkuji všem, kdo se na této milé akci, která jistě navštívené občany potěšila, podíleli.

• V neděli 15. prosince 2019 jste měli možnost přijít do našeho kulturního domu posedět a naladit se na blížící se
svátky vánoční. Děvčata z naší obce si připravila taneční
vystoupení a místní děti secvičily muzikál Rebelové. Vánoční atmosféru dokreslily výborné vánoční nápoje a další dobroty. Při této příležitosti proběhlo vyhlášení celoroční soutěže o "Nej balkon, záhon, předzahrádku, ...", v rámci které
byla za vítěze vyhlášena nemovitost čp. 25 v Poříčí pana
Stanislava Schauera a Evy Lipavské. Proběhlo i vyhlášení
dětské celoroční soutěže, kdy všechny zúčastněné děti,
které dospěly ke správnému znění tajenky, byly odměněny. Los pak přiřadil ve dvou kategoriích třem vylosovaným
dětem hodnotnější ceny, ale nikdo neodešel s prázdnou.

• V neděli 22. prosince 2019 byl veřejnosti zpřístupněn sklípek u potoka s nově nainstalovanými velkoformátovými
fotografiemi z naší obce, převážně z první poloviny 20. století. Z doslechu si výstavu nenechalo ujít velké množství
lidí, kteří mohli nad fotografiemi rozjímat se sklenkou vína
v ruce. Určitě jsme sklípek za tímto účelem neotevřeli naposledy, takže kdo ještě fotografie neviděl, určitě bude mít
ještě možnost, jakmile to situace umožní.

• V sobotu 28. prosince 2019 byl pro naši obec zamluven

krytý bazén v Litomyšli. Protože této možnosti využilo poměrně velké množství lidí z naší obce, předpokládáme, že
budeme v této tradici pokračovat nadále.

• V pondělí 30. prosince 2019 připravila obec a kulturní komise Poříčí u Litomyšle v rámci oslav konce roku v pořadí
již druhý předsilvestrovský ohňostroj. Byla to vskutku krásná podívaná, která trvala zhruba 6 minut, a nenechalo si ji
ujít odhadem až 200 lidí plus několik dalších, kteří pozorovali ohňostroj z jiných míst v obci. Připraveno bylo i drobné
občerstvení v podobě čočkové polévky a dalších dobrot.
Adéla Hurychová

LYŽOVAČKA V DEŠTNÉM
Ačkoliv letošní zima nevypadala vůbec jako zima,
stejně jsme se i letos 13. února vydali na sjezdovku do Deštného v Orlických horách.

Všichni jsme doufali, že si bude na čem zalyžovat a nebudeme muset sedět pouze pod sjezdovkou v baru, i když možná právě na to se někteří
účastníci těšili :-P. Ještě pár kilometrů před areálem nebyla nikde ani vločka a nebylo zrovna
nejlepší počasí, takže většina z nás ztratila
všechny naděje. Když jsme však přijeli pod sjezdovku, nemohli jsme věřit vlastním očím. Všude
bylo plno sněhu. Hned jsme všichni naběhli na
sjezdovku a lyžovali, co se dalo. Proto si troufnu
říct, že to byla snad nejlepší lyžovačka za posledních pár let. Zatažená obloha se změnila v
azuro, sníh vydržel celé odpoledne a hlavně se
nikomu nic nestalo. Každý, kdo jel se mnou, musí určitě souhlasit :).
Veronika Lněničková
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VÝROČÍ 30 LET OD VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI OBCE POŘÍČÍ, ZRNĚTÍNA A MLADOČOVA
Tok času nezastavíme, můžeme se ale ohlížet, bilancovat, nebo se učit vnímat přítomnost a také se pokoušet
prorocky odkrývat budoucnost. A protože jde člověku vždycky lépe to ohlížení a bilancování, či naopak směřování
k tomu, co ještě není, budou následující řádky obrácené právě tímto směrem.
Obce Poříčí, Zrnětín a Mladočov se letos dočkají oslav 30 let své samostatnosti, k níž nemalou měrou přispěly i
listopadové události 1989 a následný pád „režimu“. Lidé měli možnost sledovat nebývale poklidné převzetí moci
ve státě Občanským fórem, jako by snad ani nešlo o dva protikladné společenské systémy. Čirou souhrou náhod
se pak i v Poříčí prakticky okamžitě ustavilo místní Občanské fórum z garnitury lidí mladších, než byli dosavadní
funkcionáři.
Následovala veřejná schůze a dne 16. února 1990 za účasti 70 občanů byl zvolen nový občanský výbor v čele s
Pavlem Boštíkem. Z nadšené debaty vzešel i nápad uspořádat mezi občany anketu, z níž vyplyne, zda občané
chtějí setrvání Poříčí, Zrnětína a Mladočova ve střediskové obci Dolní Újezd, nebo zda zatouží obnovit obec Poříčí
v podobě před rokem 1976. Osudový výsledek byl jednoznačný, pouze jediný lístek byl pro setrvání ve svazku s
Dolním Újezdem.
A pak už vedly poměrně rychlé kroky ke zdárnému cíli. Představitelé zdejšího Občanského fóra se spojili s kolegy
z Horního Újezda a Desné a na shromáždění v Dolním Újezdě bylo ustaveno koordinační centrum Občanského
fóra ze zástupců jednotlivých vsí. To pak vyvolalo změny ve složení pléna a rady MNV. Několik jeho členů včetně
předsedy odstoupilo a veřejné plenární shromáždění v doplňovacích volbách zvolilo nové členy. V takto obnoveném Národním výboru v Dolním Újezdě, kam stále příslušelo i Poříčí se Zrnětínem a Mladočovem, bylo 27 členů
bez stranické příslušnosti, 15 členů za KSČ a 13 za lidovou stranu.
Přišel dlouho očekávaný červen 1990 a s ním opět svobodné volby do zákonodárných sborů, první svobodné volby po 44 letech. Vítězem voleb v Poříčí se stala podle očekávání Křesťanská a demokratická unie (lidová strana).
S trochou nostalgie zbývá připomenout poslední srpnový den roku 1990, kdy přestaly být naše vsi částmi obce
Dolní Újezd. Následující historické 1. září 1990 má pro nás navždy specifický význam, znovu začala existovat samostatná obec Poříčí u Litomyšle.
Přijďte s námi oslavit významné výročí. Nejprve je pro Vás i Vaše nejmenší připraven Dětský den, který se uskuteční 13. 6. 2020, podzimní datum 24. 10. 2020 pak patří té nejdůležitější oslavě, připomínce 30. narozenin naší
obce.
Jaroslav Švihel
Dovolte nám vzpomenout událost, ještě z
počátků života naší
obce po jejím znovuosamostatnění,
kdy
došlo k oživení heraldiky naší obce.
Dne 29. 11. 1995 byly
oficiálně obci předány
obecní
symboly—
prapor a znak, a poté
dne 18. 5. 1996 byly
tyto symboly slavnostně posvěceny v
mladočovském kostele
a poprvé byl vztyčen
obecní prapor.
Přikládáme fotografii z
kroniky obce, omluvte
prosím zhoršenou
kvalitu.

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

ODPAD

Jaro se již pomalu hlásí o slovo a tak se většina z nás začíná starat o své
truhlíky, zahrádky, skleníky apod. Obec i v letošním roce vyhlašuje tímto
soutěž o „Nejhezčí balkon, zahrádku, předzahrádku, terasu…“, prostě o
okolí vašich nemovitostí, kterými se podílíte na celkovému obrazu naší
obce, za což vám všem, kdo takto činíte, patří velké poděkování.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který se měl uskutečnit
ve čtvrtek 9. dubna 2020, je zrušen.

Loňskými vítězi a letošními porotci jsou Standa Schauer a Eva Lipavská
z Poříčí č. p. 25 … jo a pijí slivovici! To abyste věděli, pokud chcete
uspět!

František Bartoš, starosta

František Bartoš, starosta
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O náhradním termínu vás budeme
informovat.

16. OBECNÍ PLES
Letošní termín obecního plesu byl stanoven na 6. 3. 2020.
Do kulturního domu v Poříčí, jak se již stalo tradicí, zavítalo
velké množství návštěvníků, pro které byly vytvořeny velmi
dobré podmínky pro příjemné strávení večera i noci.
K tanci a poslechu hrála skupina Rytmik, o předtančení se
postarala děvčata z taneční školy Scarlett, pro tentokráte
pod vedením Verči Lněničkové. O provoz a dostatečné
množství dobrého pití v obou výčepech se již tradičně postarali členové místního sboru dobrovolných hasičů, kteří současně pomáhali s organizací celého plesu, za což jim děkuji.
Stejně tak poděkování míří do kuchyně týmu vedenému Lubou Bartošem. Poslední zpráva z kuchyně zněla: „vše snědeno“, což je důkazem toho, že plesové menu bylo opět výborné a prázdné hrnce jsou tou nejlepší odměnou pro všechny,
kteří se starali o naše žaludky.
Okolo půlnoci přilétl na taneční parket roj včeliček a za zvuku písní Karla Gotta (vše „sledoval“ z jeviště) sklidil obrovský potlesk za svoje půlnoční překvapení. Následně za asistence Máji a Vilíka proběhlo losování „velké tomboly“, která i
v letošním roce nabízela velice atraktivní a hodnotné ceny.
Ples poté pozvolna plynul do brzkých ranních hodin, kdy poslední návštěvníci opouštěli kulturní dům.
Těžko někdo mohl tušit, že se jednalo, na dlouhou dobu, o
poslední akci této velikosti, která mohla být organizována.
V podstatě jsme měli velké štěstí, protože Vláda ČR začala
v následujícím týdnu vyhlašovat postupná omezení, která
platí dodnes.
Doufám, že vám právě vzpomínka na obecní ples pomůže
překonat tuto těžkou situaci, ve které se, nejenom naše země, momentálně nachází. Věřte, že společně vše zvládneme. V naší obci k tomu máme velmi dobré předpoklady,
dobré sousedské vztahy, lidskou solidárnost, pospolitost a
v neposlední řadě víru a optimismus.
Držme se!
František Bartoš, starosta
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BÁJEČNÝ KARNEVAL
Báječný karneval s Abraka muzikou, tak se jmenoval
letošní karneval pro děti, který se každoročně koná
v kulturním domě po obecním plese. Sobotní odpoledne
7. 3. 2020 patřilo v Poříčí dětem. Tento rok jsme sáhli
po něčem trochu neznámém a jiném, než byl klasický
karnevalový program. Pozvali jsme si interaktivní didaktické hudební divadlo z Moravy zaměřené na tvorbu a
realizaci hudebních pořadů připravených na míru pro
děti všech věkových kategorií.
Pestrobarevně vyzdobený sál byl plný krásných kostýmů, kde nechyběli rytíři, princezny, víly, indiáni, hasiči,
různá zvířátka a mnoho dalších originálních masek. Na
úvod byl zařazen tanec, při kterém se masky samostatně představovaly.

Hudebníci Abraka muzika si pro děti každé věkové kategorie připravili originální program plný hudebních,
dramatických, tanečních a pohybových aktivit. Například si děti zazpívaly s kytarou, kouzlily různá zvířata,
malovaly, mohly si vyzkoušet zatančit mazurku nebo si
jen tak skotačit na tanečním parketu. Samozřejmě na
konci karnevalového dění nechyběla židličkovaná pro
děti i rodiče, která je pro karneval tradicí.
Děti si užily o trochu jiný karneval, než jsou ty klasické.
My věříme tomu, že plný parket skotačících masek byl
důkazem toho, že to špatná volba nebyla. Uvidíme, co
nám přinese následující rok, určitě máme mnoho poznatků a připomínek, které zúročíme při organizaci dalšího báječného karnevalu.
Na závěr bychom chtěli moc poděkovat sponzorům, bez
kterých by děti neměly tak bohatou tombolu. Velké díky
patří i těm, kteří strávili čas v kuchyni a za barem a
také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
přípravě karnevalu.
Přejeme vám hlavně zdraví, buďme k sobě ohleduplní,
pomáhejme si a snažme se trávit co nejvíce času se
svou rodinou, což nás určitě přivede na jiné myšlenky v
tomto nelehkém období. Věříme, že se všichni ve zdraví
brzy zase setkáme, třeba na mamaklubu.
Za mamaklub
Evča Bartošová a Péťa Faltysová

KALENDÁŘ AKCÍ
Dovolte mi, abych vás jménem obce Poříčí u Litomyšle, pozvala na nejbližší akce, které se pro vás připravují.
Věřím, že současná omezení brzy pominou a nic nebude bránit tomu, aby mohly být tyto akce uskutečněny.

• 9. 5. 2020 – DEN MATEK pro všechny maminky z naší obce, v rámci kterého je pro letošní rok naplánován
výlet na zámek do Pardubic.

• 13. 6. 2020 – DĚTSKÝ DEN, ZLATÁ KOSA, VEČERNÍ KINO – letos bude dětský den začínat již

v dopoledních hodinách, kdy bude pro děti připravena nevšední atrakce, následovat by měl společný oběd a
odpoledne by se pokračovalo plněním úkolů na stanovištích. Po dětském dnu by měla následovat tradiční soutěž v sečení trávy kosou a večer letní kino s českým filmem. Nicméně program se ještě připravuje, takže se
může stát, že ještě dostane jistých změn.
• 29. 8. 2020 – ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI A HRY PRO DOSPĚLÉ – tento den se tradičně budeme loučit
s letními prázdninami, ovšem navíc by měl být tento den obohacen ještě soutěžemi pro dospělé.
Více informací o akcích vám ještě určitě sdělíme formou pozvánek do vašich schránek a nebo se o nich dozvíte
na webových či facebookových stránkách obce.
Bohužel již nyní víme, že nemohlo proběhnout setkání seniorů na Skalce v Lubné a ani setkání pro seniory z naší
obce v mladočovské škole. Neproběhne ani společný dětský den v Hlavenci a rovněž neproběhne setkání obcí
s názvem Poříčí, které se letos mělo konat v Poříčí u Trutnova.
Adéla Hurychová
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SPORTOVNÍ KLUB POŘÍČÍ
Florbalový turnaj Dona Bosca
V sobotu 1. února 2020 se na Skalce v Lubné uskutečnil tradiční florbalový turnaj Dona Bosca, kterého se zúčastnili i kluci
z našeho Sportovního klubu.
Kluci si na turnaji vedli velmi dobře. Vyhráli skupinu, když porazili favorizovaný tým Warriors 3:1 a s týmem Kluci z Osíka
remizovali 2:2. Na poslední chvíli se jim jeden tým ve skupině
odhlásil, proto hráli ve skupině jen dva zápasy. Ačkoliv se již
dále nedostali, když s týmem Los Kýblos prohráli 3:2, sehráli s
nimi velmi vyrovnaný zápas, podle mě byli lepší :-), jen štěstíčko bylo více nakloněno soupeřovi. Našemu týmu tak náleželo
5. - 8.místo z 15ti zúčastněných týmů. Jen pro zajímavost, tým
Warriors se umístil na 2. místě. Díky PLAYERS POŘÍČÍ za reprezentaci. Byli jste skvělí!
Adéla Hurychová
Turnaje ve stolním tenise
Jak jsme loni slíbili, tak jsme i v
letošním roce uspořádali dvě
kola turnaje ve stolním tenise.
Prvního turnaje, jenž se konal
4. ledna 2020, se zúčastnilo 14
hráčů. Domluvili jsme se, že
budeme hrát systémem každý s
každým a poprvé naše klání
uspořádáme na sále KD, kde
máme více místa a mohli jsme
hrát na třech stolech.
Z těchto zápasů vyšel vítězně
Milan Chadima z Budislavi. Druhé místo obsadil Jakub Kladiva
a na třetím místě skončil Jirka
Bartoš.
Druhý turnaj se konal 14. března 2020.Turnaje se zúčastnilo
16 hráčů, které jsme rozdělili
do dvou skupin po osmi.

První čtyři z obou skupin si poté zahráli o prvenství a ostatní si
to rozdali o umístění.
Poprvé v historii se klání zúčastnil i hráč na invalidním vozíku
Petr Svatoš z Budislavi, který nám dokázal, že handicap pro něho není žádný problém a celý turnaj ovládl, když
prohrál pouhé dva sety. Druhé místo obsadil Milan Chadima a třetí skončil Jirka Bartoš, který obhájil umístění z
předešlého kola.
Doufám, že i v příštím roce budeme moci turnaj uspořádat a že se nám opět přihlásí hráči v hojném počtu.
Jirka Pechanec

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO ZŠ

PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádným opatřením vlády vydalo MŠMT též opatření
k organizaci zápisů. Letošní zápisy do 1.tříd se uskuteční bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole. Tímto vás žádáme o následující: na webových stránkách školy si najděte na liště Dokumenty-Ke stažení-Žádost
zápis (je tam v pdf i docx) a tuto žádost doplňte a podepište. Potvrzenou
žádost pak posílejte na ředitelství školy datovou schránkou, emailem
s elektronickým podpisem (nelze pouhý scan a zaslat mailem) nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ Dolní Újezd, čp.342, 56961. V případě, že budete
žádat o odklad dítěte, připište tuto skutečnost do žádosti. Prosíme,
abyste tak učinili do konce dubna.
Doufáme, že po ukončení mimořádných opatření bude možné uskutečnit
tradiční zápis v naší škole. Děkujeme za pochopení.
Vedení školy
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Ráda bych touto cestou poděkovala
Fandovi Boštíkovi ze Zrnětína a Tondovi Faltysovi z Poříčí, kteří našli registrační značku mého auta, která mi
pravděpodobně z auta upadla, a odnesli ji na obecní úřad, kde jsem ji za
nedlouho objevila, z čehož jsem měla
velikou radost.

Ušetřili jste mi spoustu starostí a určitě i peněz.
Ještě jednou Vám oběma moc děkuji.
Ludmila Herynková, Zrnětín

56. HRY BEZ KATASTRU
V sobotu 22. února 2020 jsme už tradičně
vyrazili utkat se v bláznivých soutěžích nejen
pro dospěláky, které se tentokrát konaly na
Mandlu u Řetové. Přestože šlo o Zimní hry
bez katastru, přivítalo nás krásné jarní počasí. A nejen to, vzduchem se nesla vůně jitrniček, ovaru a tlačenky - tématem her byla
totiž „zabíjačka“.
Náš tým tvořila osvědčená pětice, která se
sehrála už na letních hrách ve Vysokém Mýtě
v létě 2019: Miloš a Monika Flídrovi, Katka
Kusá, Pavel Vostřel a Vojta Zach. V základní
části jsme spolu s ostatními šestnácti týmy
soutěžili v 5 disciplínách: vozili jsme dřevo na
speciálních sáňkách přes překážkovou dráhu,
naháněli jsme čuníka (Pavel ho napodobil
skvěle), plnili jsme extra velké jitrnice a jelita, hlavu jsme si lámali nad skládačkou pašíka a šišky salámů jsme transportovali přes
horolezeckou dráhu. Do finále jsme postupovali z pro nás neuvěřitelného 2. místa! A
všichni z nás jsme si pohrávali s myšlenkou na vítězství.
Tři finálové disciplíny nám však daly zabrat. Našeho řezníka jsme neoblékli dost rychle, avšak obrovské jitrnice
jsme naházeli do bedny přesně. V poslední disciplíně, tradičně žrací, jsme dokázali, že nenažraní rozhodně nejsme. V konzumaci jitrnic, chleba a kyselého zelí jsme skončili až na před předposledním místě. To nám přineslo
celkové 4. místo :-). Bedna to nebyla, ale my jsme byli spokojení. 56. Hry bez katastru vyhrála Bučina, kde se
tedy uskuteční příští zimní hry 2021. Letní hry bez katastru se budou konat 18. července 2020 v Jarošově, kam
jste všichni srdečně zváni jako fanoušci nebo soutěžící.
Monika Flídrová

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Letošní mírná zima je už zřejmě za námi. Dětem, bohužel,
toužebně očekávaný sníh nenapadl. V únorových dnech
jsme si užívali místo sněhu spíše vycházek - skoro vždy za
slunečného jarního počasí. Pozorovali jsme přírodu, poslouchali ptáčky, z trávy na nás vykukovaly první sněženky, bledulky a petrklíč. V zimních měsících se v naší školce konalo několik kulturních akcí.
Dne 14. ledna oslava s narozeninovým dortem pro děti
narozené v říjnu, listopadu a prosinci. Narozeninová oslava je pro děti moc prima zpestřením všedních školkových
dnů. Společně přejeme a zpíváme oslavencům, pak pořádáme posezení s dortem a šťáva, kterou pijí děti brčkem,
není také k zahození :-).
Hned následující den, 15. ledna za námi přijelo Divadlo
Jojo s veselou pohádkou ,,Hrnečku vař.“ Na konci února
se uskutečnil vzdělávací program záchranné stanice PASÍČKA na téma ,,Ježeček v zimě“. Děti se dozvěděly zajímavosti ze života tohoto zvířátka a měly možnost si živého ježečka prohlédnout. Ježkovi se u nás ve školce moc
líbilo, pobíhal po třídě sem a tam :-).
V úterý 25. února jsme měli karneval se spoustou soutěží,
písniček, tanečků a her s balonky. Třída se proměnila v
barevný svět princezen, rytířů, pirátů a jiných krásných
masek. Ani paní učitelky nezůstaly v převlecích pozadu.
Celý karnevalový den jsme si všichni hezky užili.
Už nyní se děti nemohou dočkat, až vyběhnou na zahradu, kde na ně čekají houpačky, skluzavka, kolotoč a hlavně pískoviště.
I na jarní měsíce byly připraveny kulturní a sportovní akce
včetně plaveckého výcviku. Nastalá situace, kdy si pandemie COVID-19 vyžádala důležitá a potřebná opatření včetně ,,nouzového stavu,, i uzavření naší školky, je pro nás
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zcela novou výzvou. Všichni jsme si vědomi důležitosti těchto opatření, jelikož je zdraví to nejdůležitější. Všechny
důležité informace najdete na www.skolka.obecdesna.cz.
Těšíme se, že Vás brzy budeme informovat o tom, že školka je opět otevřená a funguje v běžném režimu. Hodně zdraví a sil Vám všem.
text: Dagmar Sedláčková,
foto: Nikola Vyskočilová, DiS.,
učitelky MŠ
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Mateřská škola Desná, okres Svitavy, oznamuje rodičům, že zápis dětí pro školní rok 2020/2021 se uskuteční
dne 12. května 2020.
Přihlášku začneme vydávat v pondělí 27. dubna 2020. Vyplněnou jí vraťte zpět nejpozději 12. května 2020.
Pro tento školní rok je v MŠ cca 10 volných míst (takový počet dětí odchází do základní školy). Celková kapacita
školy je v současné době 35 dětí.
Mateřskou školu můžete se svým dítkem navštívit ve čtvrtek 7. května 2020 od 8.00 do 10.00 hodin, kdy se
koná ,,Den otevřených dveří“.
Těšíme se na Vás!!!

TJ HORNÍ ÚJEZD
Zima v TJ Horní Újezd
Zatímco celá řada organizací se na podzim ukládá k zimnímu spánku, my jsme si ani přes toto období neodpočinuli. Z fotbalové činnosti: většina týmů do prosincových dnů trénovala a v lednu začala zimní přípravu na druhou
polovinu sezóny. Z nefotbalové činnosti: uspořádali jsme turnaj ve stolním tenise dospělých, dětský karneval,
valnou hromadu, snažíme se zajistit vše potřebné k chodu TJ v roce 2020.
Fotbalová činnost

- fotbalová školička – zimní období strávila v tělocvičně v Lubné, kde naši nejmenší sportovci trénovali dvakrát
týdně
- mladší přípravka – trénovala společně s fotbalovou školičkou v Lubné, úspěšně se účastnila halových turnajů
v Libchavách (2. místo za Ústím nad Orlicí) a Dolním Újezdě (2. místo za domácím týmem a 1. místo)
- starší přípravka – tréninky jednou týdně v Lubné, účast na velice kvalitně obsazeném halovém turnaji v Dolním
Újezdě
- mladší žáci – trénovali v domácích podmínkách a v tělocvičně v Osíku, v lednu se na turnaji v Litomyšli utkali
s ligovými týmy v čele s Pardubicemi, na halovém turnaji v Dolním Újezdě skončili po výborném výkonu na 2.
místě za domácím výběrem
- starší žáci – v této kategorii máme letos nejméně hráčů, trénovali společně s mladšími žáky
- dorost – tréninky v domácích podmínkách, v přátelském utkání na litomyšlské umělce remizovali se souklubím
Němčice/Sloupnice 5:5
- muži – tréninky v domácích podmínkách, přátelská utkání na umělce v Litomyšli (Sebranice prohra 1:5, Jehnědí
prohra 3:5, Morašice remíza 1:1), mrzí zrušené soustředění v Boskovicích z důvodu mimořádných opatření Vlády
ČR
- zimní příprava sečteno a podtrženo – ve většině kategorií panuje spokojenost s docházkou, vzhledem
k velkému množství mládežnických kategorií je citelně znát absence tělocvičny, kdy musíme dojíždět do okolních
obcí, naopak hojně využíváme nově vybudované víceúčelové hřiště
- budoucnost soutěží – v době vzniku tohoto textu (polovina března 2020) jsou veškeré fotbalové soutěže zastavené, nastalá situace na našem území a nařízení Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 neumožňuje jejich
konání, aktuální informace ohledně termínů našich fotbalových zápasů a turnajů naleznete na
www.tjhorniujezd.cz
Nefotbalová činnost
- taneční zábava s kapelou Plazma rock – v předvečer oslav třiceti let svobody jsme uspořádali taneční zábavu
s kapelou z Králík, mrzí málo návštěvníků
- Štěpánská zábava – tradiční akce, jako obvykle termín 25. 12., hrála kapela Metaxa z Ústí nad Orlicí, o něco
méně návštěvníků než vloni, ale i tak slušně navštívená akce
- Kranklův memoriál – tradiční turnaj ve stolním tenise dospělých nese od letoška jméno dlouholetého hráče a
organizátora Mirka Chadimy, v sobotu 28. 12. se turnaje zúčastnilo 26 hráčů, vítězem se stal dolnoújezdský Lukáš Jána před Petrem Svatošem z Litomyšle a Mirkem Hápem z Desné
- valná hromada – v pátek 17. 1. se členové TJ Horní Újezd jako každý rok sešli v hornoújezdském pohostinství,
aby zhodnotili uplynulý rok, účast 54 členů + starostové obcí Horní Újezd, Desná, Poříčí a Budislav
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- dětský karneval – letos jsme prohloubili spolupráci s obcí Horní Újezd a uspořádali karneval v neděli 2. 2. po
obecním plese, oproti loňskému roku více návštěvníků, karneval opětovně uváděl Mirek Lipavský a jeho tým
Výčet akcí a aktivit za proběhlou zimu je stejně jako v posledních letech nesmírně bohatý. Děkujeme všem dobrovolníkům nejen z řad TJ Horní Újezd, kteří věnují stovky hodin svého volného času bez nároku na odměnu svému okolí. V této době, kdy si připomínáme rok od úmrtí Mirka Chadimy, je dobré si uvědomit, že takových lidí je
kolem nás čím dál tím méně, protože je pohodlnější si po práci sednout k televizi než jít udělat něco pro své okolí.
Mgr. Zdeněk Beneš
sekretář TJ Horní Újezd
Poděkování a pozvání
Již sedm a půl roku uběhlo od chvíle, kdy jsme se v TJ Horní Újezd rozhodli obnovit mládežnický fotbal. Během
této doby se na hřišti vystřídalo kolem 60 dětí a snad dobrá polovička v kopané zůstala, a to buď u nás, nebo
v jiných klubech. Po možná dvou letech samých porážek v kategorii smíšených přípravek jsme ve spolupráci se
Sokolem Morašice dokázali dát dohromady a účastnit se soutěží v mladších přípravkách, starších přípravkách,
mladších žácích, starších žácích a od podzimu 2019 i kategorii dorostu.
Z 5-6ti letých kluků a holek, kteří v srpnu 2012 začínali, jsou dnes 13-14ti letí mladíci a slečny, kteří se přes
dlouhou sérii porážek naučili trochu hrát fotbal a poslední dobou se nám občas stává, že i někdy vyhrajeme. Ale
více než fotbalové úspěchy mě těší dvě věci.

U většiny dětí jsme ve spolupráci rodina – škola – fotbal dosáhli toho, že děti umí zdravit a také zdravení používají. A druhá věc, ve které jsme snad dosáhli nějakého pokroku, je schopnost udržet partu, pomoci kamarádovi,
a to v dnešní době není vůbec samozřejmá věc.
My jako TJ se můžeme snažit sebevíc, ale pokud nebude fungovat trojúhelník dítě – rodič – trenér, tak nezmůžeme nic.
Teď se již dostávám k nadpisu tohoto článku a děkuji rodičům Šimona a Filipa Flídra, Štěpána Kováře, Ondry Kusého, Štěpána a Petra Řejhy, Matouše Zacha, Dády Hanyka a Matěje Brettingera za podporu a pomoc, kterou
věnují svým dětem a také mládežnickému fotbalu TJ Horní Újezd.
Druhé slovo v titulku článku je pozvání. Tím bych chtěl pozvat ostatní rodiče a děti, kteří by chtěli zkusit sportovat s námi. Naše tréninky se konají vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16:30 do 18 hodin na fotbalovém hřišti
v Horním Újezdě. Přivítáme kluky a holky od pěti do patnácti let. Je třeba jen sportovní oblečení a obuv, pití a
chuť k pohybu. U těch nejmenších je ideální, když při prvních trénincích asistuje někdo z rodičů nebo prarodičů.
Zkuste se přijít třeba jen podívat, stojí to jen chvilku času, který svému dítěti věnujete.
Veškeré informace o dění v TJ Horní Újezd najdete na internetových stránkách www.tjhorniujezd.cz.
Zdeněk Beneš st.
předseda TJ Horní Újezd

KANALIZACE

KRONIKA

Obracím se na vás ještě jednou s velkou prosbou. Obec je provozovatelem kanalizace, na kterou je napojeno velké množství domácností. Snahou obce je provozovat kanalizaci tak, aby náklady
na stočné byly pro domácnosti co nejnižší. Bohužel se nám v kanalizaci a následně na čerpacích jímkách objevují předměty, které do kanalizace rozhodně nepatří. Zejména se jedná o tzv. vlhčené ubrousky, které se ve splašcích nerozloží a následně dochází k ucpání a poruše čerpadel, což s sebou nese „zbytečné“ náklady na opravy, které se následně projeví v následujícím roce v
kalkulaci stočného.

Blahopřejeme:

Žádám vás o dodržování disciplíny při vypouštění odpadních vod,
jedná se o naše peníze.

Narození:
Rozálie Řejhová

Poříčí 5

Děkuji za pochopení.

Jenifer Šoltýsová

Mladočov 20

Kateřina Zachová

Poříčí 51

František Bartoš, starosta

60 let

Olga Prokopová

Mladočov 33

70 let

Anna Bartošová

Poříčí 99

76 let

Ludmila Kulhavá

Zrnětín 18

77 let

Jan Krejčí

Mladočov 22

78 let

Alena Bartošová

Zrnětín 14

82 let

Josef Švihel

Poříčí 75

Úmrtí:
Leona Vavřínová

Mladočov 12

Růžena Bartošová

Zrnětín 15

Poříčský zpravodaj - periodický tisk územně samosprávného celku. Vydává Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570
01 Litomyšl, IČO:00579611, tel. 461 638 231, e-mail: starosta@obecporici.cz. Vychází 4x ročně, v nákladu 220 ks. Datum vydání tohoto čísla: 26. 3. 2020. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Zpravodajská rada: František
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