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POŘÍČSKÝ
ZPRAVODAJ

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA
JARO, UŽ JDEŠ?
Letošní jaro si dává na čas. Jako by se zimou uzavřelo hašteřivou dohodu „KDO S
KOHO“, v níž je ale nakonec zřetelně znát
pevná ženská ruka. Zima si zkrátka po
dlouhých letech užívá své jednoznačné
nadvlády a jaru dovolí jen pozvolna vystrkovat růžky v podobě prvních zahradních
skvostů pyšně se deroucích za sluncem. My
zatím přivoláváme jaro velikonoční výzdobou, shazováním přebytečných svršků (a
to doslova nebezpečně, tedy kdykoli paprsky začínají příjemně hřát). Podivujeme
se prvním pokusům o cyklistiku, která
s okamžitým efektem zaručeně zbavuje
„zimních kil“, a často taky k těmto
„pokušitelům jara“ sami patříme. Zlořečíme zimě (i když odněkud se rčení Březen
za kamna vlezem, duben ještě tam budem,
přece vzít muselo) nebo uplatňujeme další
nesčetné způsoby, které nám pomohou
zimu přežít. Každý si postupem času najde
svůj zaručený způsob zdolávání „nejdelšího
ročního období“ a že je to někdy skutečně
šichta asi netřeba připomínat. :-)
Naštěstí je čas milosrdný v každém ohledu
přichystává člověku záchytné body
v podobě malých všedních radostí. A tak
ani zima není výjimkou. Například je rázem snesitelnější, je-li bílá, jsme-li v třeskutých mrazech pod ochranou
hřejivého oblečení a pár doušků svařáku a z nebe se na nás smírně usmívají sluneční paprsky, které dokreslují
téměř pohádkovou scenérii. A rázem tu máme důvod k radosti. Věřím, že takových i jiných důvodů k radosti si
každý dokáže najít nepřeberné množství. Možná že radovat se z kouzla okamžiku je tím nejjednodušším způsobem, jak můžeme přečkat nepříjemno všeho druhu. Ale kdo vlastně ví, co je tím klíčem k pohodě a
úsměvům…? :-)
Eliška Švihlová a

Až už se to letošní jaro za námi nakonec plíživě dostane, užijme si ho plnými doušky, ať nemusíme mít pocit, že
jen přežíváme. Užívejme si radost ze všeho příjemného, co je nám dopřáno. Směle se vrhněme do naší „realizace
jara“, kterou jsme si přes zimu v myšlenkách řádně vyprojektovali. Zkrátka plňme si naše sny a zároveň sbírejme hodně „ohříváčků na zimu“, která zase někdy přijde (s tím nic nenaděláme), tak ať nás příliš nezaskočí. Přejme si, ať vše zvládneme tak, jak zvládnout chceme, a ať máme v každém našem dni více toho příjemného. Nebojme se užít si jaro naplno, když už na něj vždycky tak dlouho čekáme. A letos obzvlášť! :-).
Jaroslav Švihel

VYHLÁŠENÍ A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Když jsme v březnovém čísle loňského zpravodaje vyhlašovali již tradiční soutěž „O nejhezčí okno, zahrádku, terasu, atd..“, činili jsme s vědomím, že vítěze vyhlásíme na předvánočním posezení v kulturním domě. Realita
těchto dní nám však ukazuje, jak hodně jsme se mýlili. Covidová pandemie nás přiměla k vyhodnocení soutěže
cestou poříčského zpravodaje. Jestliže se loňský rok nesl vesměs v duchu různých opatření a omezení, tak právě
činnost související s výsadbou květin a pěstováním různých rostlin mohla probíhat jako obvykle a patrně i pomáhala velké většině z nás překonávat těžké období, které celá naše společnost nepamatuje. O to složitější měla
rozhodování hodnotící komise, která vzešla z vítězů této soutěže v r. 2019 (p. Eva Lipavská a p. Stanislav
Schauer) a dle mého názoru se svého úkolu zhostili opravdu odpovědně. V průběhu roku jsme je mohli potkávat
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při procházkách v různých částech naší obce, kdy pozorně sledovali jednotlivé nemovitosti a přilehlé pozemky a
já jim za toto moc děkuji. Závěr jejich hodnocení je následující: 3. místo patří rodině Kusých z Poříčí, č. p.
130, 2. místo obsadila rodina Kovářova z Poříčí č. p. 137 a na pomyslný trůn usedá a hodnotící komisí
pro r. 2021 se stává rodina Faltysova z Poříčí č. p. 140. Všem oceněným gratuluji a odměna je pochopitelně
nemine. Velké poděkování potom patří každému, kdo se stará o svoje zahrádky, předzahrádky, udržuje svoje
obydlí a přispívá tím k celkovému obrazu naší vesnice. Z výše uvedeného tak vyplývá, že soutěž o „Nej okno,
balkón, …“ je tímto vyhlášena i pro letošní rok a pevně věřím, že vítěz bude vyhlášen na vánoční besídce
v kulturním domě.
František Bartoš, starosta

BRUSLENÍ A LYŽOVÁNÍ
Mezi další tradiční akci, kterou jsme museli pro letošní rok oželet, byl zájezd do skicentra Deštné v Orlických horách. Mrzí to o to více, že letošní
sněhové podmínky byly nejlepší za několik posledních let, a to i v našich
zeměpisných polohách. I proto se nám po delší době povedlo připravit
běžkařské stopy v lokalitě „Hůra“ nad Zrnětínem, a to tak, že dva víkendy
byly podmínky pro tento sport vcelku uspokojivé. To samé platí i o ledové
ploše k bruslení na víceúčelovém hřišti v Poříčí, která nakonec sloužila 4
dny, a to jen díky skupině „nadšenců“, kteří i přes nepřízeň počasí a ne
zrovna ideální podmínky dokázali ledovou plochu připravit a udržovat. Já
jim za toto děkuji, nejenom jménem svým, ale i jménem dětí a jejich rodičů. Stejné poděkovaní pak patří každému, kdo přišel pomoci
s odklizením a vyhrnováním sněhu. Staré přísloví praví, že se budeme
učit celý život a letošní příprava ledu nám toto potvrdila. Již nyní činíme
drobná technická opatření, která by nám měla tuto naši aktivitu podstatně ulehčit. Byť se u letošního lyžování a bruslení jednalo o relativně krátké časové úseky, doufám, že i tak trochu přispěli ke zpestření doby, ve
které se nyní nacházíme.
František Bartoš, starosta

Eliška Švihlová

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
16. 12. 2020

24. 2. 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Rozpočtové provizorium na r. 2021.

• Smlouvu o dílo mezi obcí Poříčí u Lito-

• Zpracování žádosti o dotaci na úhradu provozních nákladů obchodu s potravinami.

• Dodatek č. 2 ke smlouvě č. O – 35/2019 o zajištění svozu, třídění,
recyklace a odstranění komunálního odpadu.

• Prodej pozemku p.č. 440/10, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro žadatele
Simona Peštová, bytem Šonov 17, 549 08 Provodov.

myšle a firmou VHOS a.s. Moravská Třebová č. 2/2021/Lit., na realizaci akce
„ZTV pro 8 RD Zrnětín – SO 01 kanalizace“.

• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o
místním poplatku z pobytu.

• Smlouvu o zřízení věcného břemene –

• Cenu vody na r. 2021 ve výši 34,54,- Kč/m3 bez DPH.
• Cenu za stočné na r. 2021 ve výši 36,09,- Kč/m3 bez DPH.
• Smlouvu o dílo na zpracování PD ke stavbě „Chodník na Aleji II“
mezi obcí Poříčí u Litomyšle a firmou Stavební sdružení Boštík
s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl.

• Smlouvu o dílo na zpracování PD ke stavbě „Přístavba budovy č.p.
150 v Poříčí u Litomyšle“ mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Ing. Arch.
Radimem Bártou, bytem Poříčí u Litomyšle – Zrnětín 9, 570 01
Litomyšl.

• Rozpočtovou změnu č. 4/2020.
• Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č.
9420003363/2020/4000234081 mezi obcí Poříčí u Litomyšle a
firmou GasNet s.r.o. se sídlem Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem.

• Poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- společnosti Jiří Šolc –
Kodudek se sídlem Viklefova 1, Praha 3, zastoupené Pavlem Hájkem, na vydání knihy pamětí rolníka Jana Boštíka z Mladočova.

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2021458/SoBS VB/1 Poříčí u Litomyšle, parcela 440/1 – kNN.
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služebnosti č. IV – 12 – 2019510/VB/1,
Poříčí u Litomyšle, parcela 157/26 – knn.

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV – 12 – 2021656/VB/3, Horní
Újezd, Cikov, parcela 974/2 – knn.

• Finanční příspěvek 7 000,- Kč na veřejnou sbírku „Šimonek“, která je určená
na rehabilitaci, léčebné pobyty a nákup
kompenzačních a zdravotních pomůcek a
potřeb pro těžce nemocného chlapce
z obce Skotnice.

• Finanční dar ve výši 7 000,- Kč Společnosti pro rannou péči, pobočka Olomouc,
která poskytuje registrované sociální
služby v obci Poříčí u Litomyšle.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přípravu rozpočtu obce na r. 2021.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla už po jednadvacáté. Bohužel kvůli pandemii se nemohla uskutečnit tradičním
způsobem, ale ve dnech od 4. do 24. ledna 2021 byla možnost přispívat do pokladniček umístěných v našich spádových obcích. Jestli nás rok 2021 hned něčím překvapil, tak úctyhodným výsledkem sbírky, a to 223.432,- Kč.
Přehled výtěžku pokladniček
umístěných po obcích:
Budislav

9.755 Kč

Desná

17.541 Kč

Dolní Újezd

98.738 Kč

Horní Újezd

15.434 Kč

Osík

29.926 Kč

Poříčí

42.719 Kč

Vidlatá Seč

9.319 Kč

Další možností bylo přispívání
"online" kasičky, ke dni 25. 1. 2021 činil štědrý příspěvek 45.500 Kč.

do

Kdo by chtěl ještě naši charitu podpořit, má možnost až do 30. dubna 2021 ještě tak učinit, a to zasláním částky
na účet č. 66008822/0800 u České spořitelny, zadejte prosím variabilní symbol 77705002.
Z vybraných peněz bychom chtěli pořídit nový automobil pro pečovatelky, které se dopravují za uživateli po
všech našich spádových obcích. Více informací na našich webových a facebookových stránkách.
Tříkrálovou sbírkou se tak každému z nás otevírá možnost podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují a udělat
tak dobrý skutek.
Chceme touto cestou moc poděkovat, že jste nás i v této nelehké době tak štědře podpořili a děkujme těm, kteří
nám pomohli tento netradiční způsob Tříkrálové sbírky uskutečnit.
Věřte, že si Vaší podpory, ať už má formu jakoukoli, velice vážíme. Doufáme také, že jste si z různých míst našich obcí odnesli malý "dáreček" a požehnali si Vaše domovy.
Ještě jednou DĚKUJEME a doufáme, že příští 22. ročník sbírky se již ponese tradičním duchem.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení představitelé obce Poříčí u Litomyšle, milí obyvatelé,
po téměř 20 letech přišel čas, kdy se stěhuji z obce Poříčí zpět do svého
rodného kraje.
Když se ohlédnu za touto dlouhou dobou, kterou jsem zde s Vámi pobyla,
musím upřímně říct, že se mi zde v Poříčí žilo velmi dobře. Vy, obyvatelé,
jste mě mezi sebe vřele přijali, cítila jsem se tady doma, měla jsem tu nejen svého druhého životního partnera, ale našla jsem zde i přátele.
Když nám s partnerem stáří nadělilo zdravotní problémy a zhoršení pohyblivosti, našlo se mezi Vámi dost lidí, ochotných nám pomoci.
Dovolte mi tedy touto cestou poděkovat Vám všem, obyvatelům, ale i obci
Poříčí u Litomyšle, za krásná léta, zde mezi Vámi strávená, a za veškerou
poskytnutou pomoc.
S úctou
Vlasta Čapková, Poříčí u Litomyšle č.p.79
Je nám velice líto, že toto poděkování již paní Vlasta nestihla předat osobně, protože dne 16. 2. 2021 zemřela v Litomyšli v nemocnici na následky
covidu.
Budeme na ni s láskou vzpomínat.
Rodina Kladivova a rodina Severinova

Eliška Švihlová

VÝZVA
Ještě jednou se na vás obracím s prosbou, abyste opatřili všechny popelnice, kterého hodláte v průběhu kalendářního roku používat, číslem popisným objektu, ve kterém bydlíte.

Jak již bylo avizováno v letáku, který jste všichni obdrželi, je důvodem plánované čipování popelnic, což není
žádná aktivita starosty, zastupitelů ani svozové firmy, ale je to dopad nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Prvotním smyslem tohoto čipování je zjistit „skutečné“ množství odpadu z každé obce samostatně, což ve
stávajícím systému není možné.
František Bartoš, starosta
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NÁJEMNÍ SMLOUVY

ODPADY

Dne 30. 9. 2021 končí platnost smluv o pronájmech hrobových míst na hřbitově v Mladočově
uzavřených v r. 2011.

Jarní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se
uskuteční ve čtvrtek 15. dubna 2021, podzimní svoz potom ve čtvrtek 14. října 2021. Orientační svozový harmonogram:

Vyzývám tímto občany naší obce, kteří mají
v Mladočově na hřbitově pronajaté hrobové místo,
aby informovali obecní úřad, zda mají či nemají
zájem smlouvu na dalších 10 let prodloužit, eventuelně nám sdělili údaje o novém nájemci.
V této věci prosím kontaktujte účetní obce Adélu
Hurychovou na tel. č. 461 638 231, emailu
ucetni@obecporici.cz nebo osobně v kanceláři
obecního úřadu v Poříčí.
Děkujeme.

Adéla Hurychová

16:00 – Poříčí kulturní dům

16:30 – Poříčí kaplička

16:45 – Poříčský kopec

17:00 – Mladočov u kostela

17:15 – Mladočov u louže

17:30 – Zrnětín za hřištěm

17:45 – Zrnětín u kapličky

18:00 – Poříčí Obora

Od každého občana bude odpad odebrán osobně zaměstnancem svozové firmy. Sběr starého železa bude probíhat
současně, prostřednictvím zaměstnanců obce.
František Bartoš, starosta

ZÁPIS DO ZŠ PRO R. 2021/22
Vážení rodiče,
s ohledem na protiepidemická opatření, která nás tento školní rok provázejí, musíme i letos přizpůsobit zápis dětí
do 1. ročníků tak, aby byla zaručena bezpečnost nás všech a přitom jsme splnili všechny zákonné povinnosti.
Jak tedy bude provedena organizace zápisu?
Rodiče si stáhnou žádost (k dispozici na www.zsdu.cz v sekci Dokumenty), doplní potřebné údaje a doručí
v termínu 1. - 15. 4. 2021 do školy následujícím způsobem:

• do datové schránky školy.
• e-mailem s el. podpisem zákonného zástupce.
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu).
• osobním podáním ve škole (je potřeba si včas tel. rezervovat předem čas návštěvy).

• do poštovní schránky u vchodu školy.
Na základě přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám pošleme do mailu nebo sdělíme telefonicky. Následně se na stránkách školy dozvíte o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání.
Současně žádáme v případě zájmu o odklad dítěte poslat Žádost o odklad (rovněž ke stažení na www.zsdu.cz) a
co nejdříve dodat doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře, abychom Vám mohli vydat
Rozhodnutí o odkladu.
Pokud bude na konci šk. roku příznivá situace, chtěli bychom uspořádat pro vás a vaše děti dodatečné setkání
zaměřené na prostředí školy, seznámení s učitelkami, vzdělávacím programem aj.
Vedení ZŠ a MŠ Dolní Újezd

NOVINKY Z DESENSKÉ ŠKOLIČKY
I na začátku nového kalendářního
roku pokračovaly u nás ve školce,
stejně jako všude jinde, zpřísněné
epidemiologické podmínky pro naši
práci. Dodržování přísných hygienických pravidel se stalo běžnou realitou. Ale dětský svět se nezměnil. I
my jsme rády za každý běžný den,
který si můžeme s dětmi ve školce
užít.
Lednové i únorové počasí nám přineslo bohatou sněhovou nadílku. To
je to nejlepší pro zimní radovánky
jako je lopatování, stavění sněhuláků,
pozorování sněhových vloček a zdolávání závějí. To všechno jsme si parádně užívali. Dokonce jsme na jedné
z procházek potkali „živého sněhuláka“ a děti mu vybraly jméno VLOČKA.
V únoru za námi přijelo naše oblíbené
divadlo JOJO s veselou pohádkou
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Perníková chaloupka. Představení se může konat pouze tehdy, pokud jsou dodržována
všechna epidemiologická pravidla. Takže paní
herečky měly negativní test a dodržovaly bezpečný odstup od dětí :-).
Na 24. února jsme se moc těšili. Ve školce byl
totiž karneval. Herna se zaplnila spoustou veselých dětských masek. Po svačince na děti
čekalo šest stanovišť s úkoly (překážková dráha, házení míčků, poznávání předmětů podle
hmatu...). Pak následovalo tancování s nafukovacími balonky, focení a sladká tečka v podobě
banánových jednohubek v čokoládě. Za všechny splněné úkoly obdržely děti dáreček s překvapením i sladkostmi. Tento den si děti
opravdu užily a nám byl velkou odměnou pohled na rozzářené oči a šibalské úsměvy.

Začátkem března došlo opět k uzavření všech
mateřských škol v celé republice z důvodu
zhoršení epidemiologické situace ve výskytu
COVID-19.
Těšili jsme se na narozeninový dort pro děti narozené v lednu, únoru a březnu. Nevadí, však až se opět sejdeme,
určitě to s dětmi oslavíme a dort bude!!!
Děti v povinném vzdělávání (předškoláci) musí povinně plnit distanční vzdělávání. Tyto děti mají od paní učitelek
(Simči a Kristýnky) připravené různé úkoly na webových stránkách školy, ze kterých jim je rodiče vytisknou. Děkujeme rodičům za spolupráci, dětem za pilnou a pečlivou domácí práci a za krásné fotky, které nám posíláte
zpět a my je pak můžeme vyvěsit na webové stránky školy (www.skolka.obecdesna.cz).
Třídy ve školce jsou nyní prázdné, tiché a tak nějak posmutnělé. Chystáme jarní a velikonoční výzdobu na okna,
uklízíme, třídíme hry, hračky, pomůcky a výtvarné potřeby. Děláme zkrátka to, co je potřeba a v běžném provozu na to není čas. Už nám ale chybí dětské hlásky a veselý smích. Těšíme se, až se školka opět zaplní dětičkami
a my budeme moci prožít takový ten běžný školkový den.

Přejeme Vám do nastávajících jarních dnů hodně zdraví, sil a optimismu. Prožijte příjemné velikonoční svátky v
kruhu svých blízkých a brzy (snad už v lepších
časech) na viděnou či popovídanou.
Text: Dagmar Sedláčková, Anna Veselíková
Foto: Simona Peštová, Kristýna Jirečková

NOVÁ KONCEPCE ZŠ A MŠ BUDISLAV
V polovině března si ZŠ a MŠ Budislav připomíná zveřejnění svojí nové koncepce výuky. Výhody školy je možno shrnout do šesti pilířů: malotřídka, rodinné prostředí, ze školky do školy,
řemesla zblízka, důraz na angličtinu a výuka
venku.

V malotřídce mohou pomáhat starší žáci mladším a mladší se zase učí od starších přirozenou
cestou. Menší počet žáků ve třídě dává prostor
na osobní přístup pedagogů. Nárokům učiva porozumí lépe i méně nadané děti. Naopak dětem
nadaným a přemýšlivým je umožněno vzdělávat
se individuálním tempem a učivo probrat více do
hloubky. Děti ze školky chodí se školáky do stejné budovy, kde mají společné prostory šatny a
jídelny. Přirozeně a bez stresů přecházejí do první třídy. Žáci navštěvují dílny místních řemeslníků, věnují se praktickým činnostem. Výuka angličtiny je ve školce i ve škole nabízena i mimo
hodiny angličtiny. Objekt školy obsahuje vlastní
zahradu a dvorek, kde žáci tráví přestávky. Součástí vyučování je projektová výuka v přírodě,
školka má denně program venku. Žáci
z malotřídek (první až pátá třída) mají navíc prezenční výuku i v době velkých omezení. Navštivte naši školku a školu na: www.zsmsbudislav.cz.
Pavel Pešata
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Lékařská pohotovostní služba pro dospělé je umístěna
v budově neurologie (N) Litomyšlské nemocnice. Telefonní kontakt je 461 655 397. Ordinační doba je sobota, neděle a svátky od 8:00 do 13:00 hod.
Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost je umístěna v budově P Litomyšlské nemocnice. Telefonní kontakt je 461 655 258. Ordinační doba je sobota, neděle
a svátky od 8:00 do 13:00 hod.
Lékárenská pohotovostní služba - v neděli v době provozu lékařské pohotovostní služby vydává léky nemocniční lékárna umístěná u vchodu do areálu nemocnice. Sobotní prodlouženou službu zajišťují ostatní litomyšlské lékárny dle rozpisu. Telefonní kontakty do lékáren:

• lékárna u Slunce – 461 612 678
• lékárna u Anděla Strážce – 461 615 457
• lékárna Na Špitálku – 461 615 034
• lékárna U Nemocnice – 461 615 617
• Ústavní lékárna (u vstupu do nemocnice)

–

461 655 530
Stomatologickou pohotovost zajišťují stomatologové ve
svých ordinacích dle rozpisu. Ordinační doba je vždy od
8:00 do 11:00 hod.
Rozpis LSPP pro dospělé
2.-3.4. MUDr. Paseková
4.-5.4. MUDr. Dejdarová
10. 4. MUDr. Sláma
11. 4. MUDr. Dejdarová
17. 4. MUDr. Novotná
18. 4. MUDr. Dejdarová
24. 4. MUDr. Přichystalová
25. 4. MUDr. Jindrová
1. 5.
MUDr. Novotná
2. 5.
MUDr. Jindrová
8. 5.
MUDr. Přichystalová
9. 5.
MUDr. Kašparová
15.-16.5. MUDr. Kašparová
22. 5. MUDr. Tišlerová
23. 5. MUDr. Jílek
29. 5. MUDr. Skalická
30. 5. MUDr. Jílek
5. 6.
MUDr. Tišlerová
6. 6.
MUDr. Přichystalová
12. 6. MUDr. Jílek
13. 6. MUDr. Jindrová
19. 6. MUDr. Tišlerová
20. 6. MUDr. Novotná
26.-27.6. MUDr. Paseková

ROZPIS POHOTOVOSTÍ A LÉKÁREN
Do obecního zpravodaje nyní zavádíme pravidelnou
rubriku o lékařské pohotovostní službě pro dospělé a
stomatologické pohotovostní službě určené pro náš
region. V každém čísle zpravodaje bude uveden rozpis
těchto služeb na nadcházející 3 měsíce.
Lékařská pohotovostní služba je určena pro případy
náhlé změny zdravotního stavu či zhoršení průběhu
onemocnění mimo ordinační dobu registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost, registrujícího zubního lékaře či ambulantního speciality.
Lékařská pohotovostní služba není určena pro běžné
vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v
době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.
Lékařská pohotovostní služba dále není určena pro poskytování péče při stavech, které:

• bezprostředně ohrožují život postiženého,
• mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé

Rozpis služeb lékáren
2. 4 .
Na Špitálku
3. 4.
U Anděla Strážce
4.-5.4. Ústavní lékárna
10. 4. Na Špitálku
11. 4. Ústavní lékárna
17. 4. U Nemocnice
18. 4. Ústavní lékárna
24. 4. U Slunce
25. 4. Ústavní lékárna
1.5.
U Anděla Strážce
2. 5.
Ústavní lékárna
8. 5.
Na Špitálku
9. 5.
Ústavní lékárna
15. 5. U Nemocnice
16. 5. Ústavní lékárna
22. 5. U Slunce
23. 5. Ústavní lékárna
29. 5. U Anděla Strážce
30. 5. Ústavní lékárna
5. 6.
Na Špitálku
6. 6.
Ústavní lékárna
12. 6. U Nemocnice
13. 6. Ústavní lékárna
19. 6. U Slunce
20. 6. Ústavní lékárna
26. 6. U Anděla Strážce
27. 6. Ústavní lékárna

Rozpis stomatologie
2. 4.

MDDr. Vojtěch Martinec, Litomyšl, J. E. Purkyně
1150, tel. 461 615 402
3.-4.4.
MUDr. Zdena Králová, Litomyšl, Družstevní 69,
tel. 461 100 497
5. 4.
MUDr. Tomáš Cacek, Trstěnice 184, tel.
461 634 157
10.-11.4. MDDr. Irena Elčknerová, Polička, 1. Máje 606,
tel. 733 152 435
17.-18.4. MUDr. MBA Eva Feltlová, Bystré, nám. Na Podkově 25, tel. 606 182 715
24.-25.4 MUDr. Stanislav Adamec, Polička, Hegerova
373, tel. 461 725 987
1.-2.5.
MDDr. Miroslav Kašpar, Polička, Růžová 195,
tel. 775 724 524

smrti,
• způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
• působí náhlé utrpení a náhlou bolest,

• působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

V těchto případech je vhodné neprodleně aktivovat
Zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155, resp.
mezinárodním čísle 112. Dostupnost této zdravotní
služby je v ČR kompletní, včetně pokrytí území leteckou záchrannou službou.
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8.-9.5.
MUDr. Leona Kašparová, Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
15.-16.5. lékař stomatolog Oleksandr Kononenko, Litomyšl, Mariánská 1137, tel.
461 614 614
22.-23.5. MUDr. Pavel Kossler, Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
29.-30.5. MUDr. Ivana Burešová, Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel. 461 614 569
5.-6.6.
MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
12.-13.6. MUDr. Marta Kučerová, Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
19.-20.6. MDDr. Vojtěch Martinec, Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
26.-27.6. MDDr. Peter Novák, Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236

ZIMA V TJ HORNÍ ÚJEZD
Hodně vody proteklo Desinkou
od našeho posledního setkání na
hřišti a je třeba konstatovat, že
se od té doby moc nezměnilo.
Virus nám nedal šanci uspořádat
Štěpánskou zábavu, Kranklův
memoriál ve stolním tenise, dětský karneval a zatím ani valnou
hromadu našeho spolku. Nejinak je na tom fotbalová činnost.
Soutěžní ročník 2020/2021 je od
12. října nadále přerušen. Plán
na jarní restart soutěží byl připraven, ale už teď je jasné, že
zbytečně. Jen pro zajímavost –
muži měli začínat v neděli 14.
března doma s Dlouhou Loučkou, dorostenci a žáci v dubnu.
Turnaje přípravek zatím nemá
cenu řešit.
Dle Soutěžního řádu musí nejprve dojít k dohrání odložených
utkání z podzimní části, teprve
poté mohou soutěže pokračovat
odvetami. Dohrána musí být
alespoň polovina všech zápasů v
soutěži, aby mohl být soutěžní
ročník 2020/2021 uzavřen.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání
lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27.
března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti
kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na
dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro
potřeby sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem
terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře
povinnou osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce. (pokračování na str. 8)
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V současnosti stále není povolena tréninková činnost ani přípravné zápasy, natož soutěžní
utkání. Vzhledem k epidemiologické situaci je znovuzahájení
soutěží ve hvězdách. Fotbalová
asociace sice opětovně vyzývá
všechny zainteresované složky k
povolení tréninků amatérských
sportovců, ale současná situace
nepřináší pozitivní výhled do
následujících dnů.
Čísla šíření covidu jsou teď
opravdu značně depresivní, a
proto je třeba pochopit, že se do
experimentů s povolením tréninků sportovních skupin nikomu
nechce. Stačí se jen podívat na
těžko uvěřitelný příběh návratu
dětí do škol. Vzhledem k zoufalému tempu očkování tady s
námi virus ještě chvíli určitě
bude, a proto je nutné hledat
způsoby, jak se z toho všeho
nezbláznit. Jedním z nich třeba
bylo týdenní kluziště na našem
víceúčelovém hřišti.
I tak jsem přesvědčen, že společně toto těžké období překonáme. Pomyslné světlo na konci
tunelu určitě je, jenom k němu
jdeme delší a horší cestou.
(pozn. autora – text je aktuální
k 16. 3. 2021)
Mgr. Zdeněk Beneš

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27.
března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař
se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá
vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle zákona
oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy.
Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v
souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání - sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími
komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné
odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na vybraných kontaktních místech
České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických
požadavků.

Koho se sčítání týká - sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa - kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat - bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání - výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.
_____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ _ _____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo k odevzdání vyplněných listinných sčítacích formulářů pro Sčítání 2021.
Nám nejbližší pobočkou pošty, která je kontaktním místem pro Sčítání 2021, je pobočka České pošty v Litomyšli nebo
v Poličce.
Informace o sčítacích komisařích, seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce https://
scitani.ceskaposta.cz.

KRONIKA
Blahopřejeme:
60
77
79
83

let
let
let
let

Narození:
Hana Škeříková
Ludmila Kulhavá
Alena Bartošová
Josef Švihel

Poříčí 109
Zrnětín 18
Zrnětín 14
Poříčí 75

Miloslav Jan Nováček

Poříčí 29

Úmrtí:
Zdeňka Švihlová

Poříčí 75

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. 2021. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Zpravodajská rada: František
Bartoš, Petr Faltys, Adéla Hurychová, Jaroslav Švihel. Bezplatné.
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