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 BŘEZEN 2022 

ROČNÍK XXVIII 

ČÍSLO 1 

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA 

Jarní prázdniny jsou veřejností obecně záviděnou výsadou školství, ne že by nebyly přány dětem, ale pedagogům 

jsou (na pár výjimek) doslova záviděny. Až na ty letošní. Jiné. Zvláštní. Tak trochu těžkopádné…  

Přiznám se, že na každé prázdniny se těším více, než když byl člověk dítko školou povinné. A s přibývajícím vě-

kem vzrůstá i radost z blížících se prázdnin. Možná nic zvláštního, zkrátka holý fakt plynoucí z běžného života. 

Vychutnáváte si pocit, kdy děláte jen to, co chcete. Máte čas na vše, co dělá radost Vám či Vašim blízkým, pře-

pnete do nastavení relax, příjemno, „ohříváčky na zimu“. Naplno si uvědomujete, že je Vám dobře, že Vám nic 

nechybí, že jste rádi na světě. Ale letos to bylo jinak... 

Vliv událostí posledních dní vše změnil. Ukrajinu najednou vidíme mnohem blíž, než jsme ji ještě poměrně ne-

dávno vnímali. Stále nechceme uvěřit tomu, že se nám nezdá hodně ošklivý sen, ale že horor se stal skutečností 

a spousta jistot vzala za své. A i když odmítáme poslouchat děsivé zprávy, chceme získat nadhled, vnést do 

emočního chaosu racionálno, zjišťujeme, že se nás 

nesčetněkrát za den skloňovaná válka dotýká a je 

obtížné jí čelit s vnitřním klidem a věcností. Svět se 

proměnil, a to i ten náš vnitřní, soukromý. Jsme 

„rozhození“, smutní, zmatení. 

Přemýšlíme, co můžeme dělat, jak co nejefektivněji 

pomoci. V absolutně netypický čas se v zápalu mo-

mentálních nápadů obracíme na své nadřízené, zda 

by se mohla škola nějakým způsobem podílet na 

charitativní akci pro Ukrajinu. S maximálním nad-

šením a poděkováním vítáme pořádání sbírek vy-

hlášených organizacemi, posíláme peníze či přináší-

me potraviny nebo jiné požadované suroviny, které 

jsou v Ukrajině zapotřebí…  

A také se těžko usíná a s brzkým probuzením se 

koloběh nekončících otázek rozbíhá nanovo. Jak 

dlouho potrvá pronásledování nevinných lidí? Kdy a 

kde se to zastaví? Každá z otázek v nás vyvolá čas-

to otazníky další. Uvědomujeme si, že jsme jen 

přihlížející diváci. Ti, kterých se to bezprostředně 

dotýká, jsou na tom bezesporu podstatně hůř… 

A tak mít v tuhle kritickou dobu „prázdniny“ nám je 

jaksi „proti srsti“. Na otázku „Jak se máš?“ nejde s čistým svědomím odpovědět, že „Dobře.“ Máme se všelijak, 

jen ne dobře. Až když se zapojíme do nějaké menší či větší pomoci, máme se o trochu líp. Nakonec přece jenom 

usneme, ale často jenom díky pocitu, že jsme třeba někomu pomohli, viděli za sebou konkrétní výsledek práce, 

který někomu přinesl radost a naději. 

Jsme stále „rozhození a smutní“, ale naplno si uvědomujeme, že lidé pronásledovaní válkou jsou na tom „sakra 

blbě“, a proti tomu je naše „vykolejenost“ vlastně procházkou růžovým sadem. A právě takové byly letošní jarní 

prázdniny. Těžkopádné, vykolejené, už navždy jiné. 

V době, kdy čtete výše uvedená slova, se patrně ocitáte ve shonu blížících se Velikonoc. Z trouby voní beránek 

či mazanec, proutky jsou umně propleteny v pomlázce a Vy už jaksi přivykáte pocitu, že je někde blízko válka. 

Možná pomáháte potřebným, nebo si říkáte, že už jste se napomáhali dost. Ať už se Vás týká jakýkoli scénář, 

buďte shovívaví, tolerantní a nepěstujte v sobě závist, kterou ničíte sebe i ostatní. Netrapme se něčím, co nemů-

žeme změnit, co je nad naše síly. Zkusme se i přes dnešní opět složitou dobu inspirovat přicházejícím jarem 

a probouzet se k životu. K životu, který nás baví a má pořád smysl. Žít se musí, žít se chce, a to v jakékoli době. 

Zvládli jsme časy covidové, věřme, že zvládneme i ty současné.  

Jaroslav Švihel 
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Není to tak dávno, co jsem na tomto místě děkoval Vám spoluobčanům a členům SDH Poříčí za velice rychlou 

a operativní pomoc obcím na jižní Moravě. V ten moment mě ani na okamžik nenapadlo, že za relativně krátkou 

dobu budu děkovat znovu.  

Události na Ukrajině dostaly velice rychlý spád a okamžité pomoci tak bylo třeba od samého začátku války. Orga-

nizace sbírky se tentokrát ujal Pardubický kraj pod vedením hejtmana Martina Netolického. Prostřednictvím obcí, 

ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, tak byla vyhlášena sbírka konkrétních věcí, které byly následně soustředěny 

v pro tyto účely zřízeném skladu v České Třebové. Odtud již byl materiál dopravován na předem domluvená mís-

ta na Ukrajině.  

Dovolte mi, abych vyjádřil hluboké poli-

tování nad současnými událostmi na 

Ukrajině a vyslovil obrovský obdiv všem 

ukrajinským občanům, kteří hájí svoji 

svobodu a demokracii. Myslím, že tak 

mohu učinit jménem nás všech Poříčá-

ků. Vám občanům a našim hasičům dě-

kuji za  pomoc při humanitární sbírce, 

během pár hodin jsme dokázali naplnit 

hasičské auto včetně přívěsu. Velmi si 

tohoto přístupu vážím a věřím, že tak 

všichni konáme s vědomím, že jednou i 

my se  můžeme dostat do situace, kdy 

budeme potřebovat pomoci druhých.  

Události posledních týdnů na Ukrajině 

toto bohužel nevylučují, stejně tak jsou 

nevyzpytatelné výkyvy počasí. Sbírkou 

však naše pomoc zdaleka neskončila. 

V sobotu 12. 3. 2022 dorazila do naší 

obce skupina 35 občanů Ukrajiny 

z válkou postižených oblastí. Momentálně jsou ubytovaní v bývalé škole v Mladočově a začíná se s jejich postup-

ným začleňováním do normálního života v podobě docházky do školy a do zaměstnání.  

V této souvislosti patří  poděkování Vláďovi Mauerovi, který poskytl prostory pro nouzové ubytování, dále velký 

dík patří Pavlovi Boštíkovi, který se za pomoci „našich Ukrajinců“ Romana a Ruslana zhostil organizování prvotní 

pomoci a každodenních návštěv za účelem zajištění toho nezbytného pro důstojný pobyt a děkuji také farní cha-

ritě Chotovice, která se stará o pravidelný přísun potravin. Poděkování patří také Josefovi Němcovi, který velmi 

ochotně usedá za volant hasičského automobilu a odváží ubytované na úřady nebo do školy. Zapomenout nemo-

hu ani na Vás spoluobčany, kteří jste opět velice rychle poskytly nezbytné oblečení nebo základní vybavení pro 

děti do školy. 

Ze srdce Vám děkuji. 

František Bartoš, starosta 

 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 

 

Poděkujme jak děti za jablko 

za vše co bývalo a znovu kdysi bude 

za to že věrná po dni přicházela noc 

za zarputilé ráno 

 

Poděkujme jak děti za jablko 

za to že příští dávno je už za námi 

že nás měl čas 

jak rybář rybu v síti 

 

Poděkujme jak děti za jablko 

a bez výčitek bez pokorné pýchy 

za radost, která pomohla nám přebolet 

za odebraný dar 

 

Poděkujme jak děti za jablko 

                      

(Jan Skácel, sb. A znovu láska)  

Termín jarního svozu nebezpečného a velkoobjemového od-

padu připadne letos na čtvrtek 7. 4. 2022.  

Svoz bude probíhat dle tradičního svozového harmonogramu: 

16.00 – Poříčí u kulturního domu 

16.30 – Poříčí u kapličky 

16.45 – Poříčský kopec 

17.00 – Mladočov u kostela 

17.15 – Mladočov u louže 

17.30 – Zrnětín za pergolou 

17.45 – Zrnětín u kapličky 

18.00 – Poříčí – Obora 

 

Každý občan předá odpad osobně zaměstnancům svozové 

firmy!!!!!!! Pokud tomu tak nebude, odpad nebude odvezen. 

Děkuji za pochopení. 

František Bartoš, starosta 

 

PODĚKOVÁNÍ 
d 

ODPAD 
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V únoru tohoto roku se v naší obci uskutečnilo pracovní setkání zástupců obce a studentů architektury z VUT Br-

no. Tímto jsme se tak trochu „vrátili do minulosti“, kdy v obci v roce 1999 proběhlo také setkání studentů archi-

tektury z České Republiky, Slovenska, Německa a Rakouska. Toto setkání českých a zahraničních studentů dalo 

koncepci a urbanistický základ pro následující rozvoj naší obce. Dovolím si tvrdit, že to bylo naprosto nadčasové 

a oceňujeme to zejména s delším odstupem času.  

Letošní setkání mělo za úkol menší a konkrétnější zadání. Musím také zmínit, že i v tomto roce, tak jako v roce 

1999, byl základem tohoto setkání náš jediný čestný občan obce a to profesor Mojmír Kyselka. Letošním cílem 

této spolupráce je návrh koncepce - řešení dvou lokalit. První lokalita je směrem na Obora, naproti Podhájku, kde 

je v tuto chvíli obdělávané pole, nicméně v územním plánu je neustále vedeno jako plocha pro tělovýchovná 

a sportovní zařízení. Studenti by nám měli navrhnout možnost například volnočasové zóny pro všechny věkové 

skupiny, základem nemají být žádné velké stavby, ale spíše nenáročné terénní úpravy, drobné technické zázemí, 

které bude naplňovat povolenou funkčnost této plochy. Vlastně v tomto ohledu mají zcela volnou ruku, jelikož 

vedení obce zatím nemá žádný konkrétní plán s touto plochou. Budeme rádi za každý smysluplný návrh, který by 

zkvalitnil život v naší obci. Druhá lokalita se nachází přes řeku naproti kulturnímu domu pod strmým svahem „U 

buku“. Zde již máme nějakou konkrétnější myšlenku s touto plochou. Zde by mohla vzniknout „oáza klidu“, kdy 

by se zde mohla nacházet vodní plocha, která zde v minulosti již byla a sloužila pro bývalý mlýn, součástí by 

mohla být krátká vycházková trasa s lavičkami, popřípadě další parkové prvky.  

Jak tyto návrhy dopadnou, to se necháme překvapit. Studenti zde v dubnu ještě stráví nějaký čas, aby mohli blí-

že poznat naši obec, popřípadě se v klidu zamýšlet v našem prostředí nad svými návrhy. Až budou návrhy zpra-

cované, proběhne prezentace pro širokou veřejnost a všichni budete moci navrhované řešení shlédnout. O tom 

budeme včas informovat.  

A jak s tím v budoucnu naloží stávající a vlastně i nové zastupitelstvo, to už necháme na nich. Základem, ale je 

být vždy připraven, tak aby obec mohla dále prosperovat. 

Petr Faltys 

 

STUDENTSKÝ WORKSHOP STUDENTŮ ARCHITEKTURY VUT BRNO 

Čistírna odpadních vod (ČOV) je v obecném povědomí jakousi pračkou znečištěných vod, jejíž výkon a účinnost 

závisí na instalovaných strojích, zařízeních a technologiích. Systém čištění odpadních vod je však poněkud složi-

tější.  Je ve své podstatě založen na aplikaci přírodních procesů a zákonitostí. Víte, že na odstraňování znečištění 

z odpadní vody se podílejí mikroorganismy? Ty ke svému životu potřebují vhodné podmínky, např. stálý přísun 

„potravy“, a to ani moc, ani málo, určitou teplotu a pH, některé potřebují kyslík, některé ne. Čistírna odpadních 

vod není mechanismus, který lze regulovat otočením knoflíku, ale systém, jehož funkce závisí na mnoha fakto-

rech, zejména udržení optimálních životních podmínek pro mikroorganismy zajišťující biologické čištění.  

Návrh nové nebo rekonstruované ČOV vychází vždy ze dvou základních hledisek. Jaká bude kvalita a množství 

přiváděných odpadních vod a jaká má být 

dosažena kvalita vyčištěných vod s ohledem 

na jakost vody v toku. V době provozu takto 

naprojektované a realizované ČOV se však 

mění jak charakter přitékajících vod, nejčas-

těji v důsledku změn v průmyslových výro-

bách, tak i legislativní předpisy týkající se 

vypouštění odpadních vod do vod povrcho-

vých. Technologická skladba a vybavení ČOV 

tak musí průběžně reagovat na tyto měnící se 

vstupní a výstupní podmínky. Zatímco dříve 

bylo na ČOV dostačující snížit obsah organic-

kého znečištění, později bylo nutné zajistit 

odstraňování dusíku a fosforu (tzv. nutrien-

ty), dnes se již zabýváme obsahem zbytko-

vých koncentrací léčiv, hormonů, drog atd. 

v odpadních vodách. Současně dochází i ke 

zpřísňování požadavků vztahujících se k na-

kládání s odpadním produktem ČOV, tedy 

čistírenským kalem.   

Očekávaná změna legislativy si vynutí změnu způsobu nakládání s čistírenským kalem, což bude v případě ČOV 

Poříčí znamenat buď investici do nové technologie zpracování kalu, nebo zajištění odběratele schopného zabezpe-

čit likvidaci kalu v souladu se zákonnými požadavky. V obou případech však lze očekávat nárůst nákladů na li-

kvidaci tohoto odpadu, které představují společně s náklady na el. energii nejvýznamnější část provozních nákla-

dů ČOV. O tom, jak mohou ovlivňovat producenti odpadních vod náklady na provoz kanalizace a ČOV, si řekneme 

příště. 

VHOS, a.s. 

 

VODA – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD  
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OBNOVA CHODNÍKU KOLEM KOMUNIKACE II/359 

V minulém roce byla obec úspěšná s podáním žádosti na SFDI o dotaci na rekonstrukci chodníku kolem hlavní 

komunikace v Poříčí. V letošním roce se tak dočkáme zrekonstruovaného chodníku v úseku od Podhájku až 

k odbočce do zemědělského družstva. Od odbočky k ZD směrem k autobusové zastávce Mladočov nebylo bohužel 

možné z technických důvodů žádat v rámci tohoto programu o dotaci, a tak se obec pokusí najít jiný vhodný pro-

gram a tím kompletně dokončit rekonstrukci.  

V první polovině dubna tedy budou zahájeny práce na výše zmiňovaném úseku. Práce budou obnášet výměnu 

stávajících silničních obrubníků, výměnu - popřípadě doplnění obrubníků na protilehlé straně chodníku – tzv. vo-

dící linii, výměnu nevyhovující dlažby a obnovu šachet. Samozřejmostí a povinností je doplnění prvků pro bezba-

riérové užívání.  

Vlivem těchto prací dojde k omezení provozu v obci na komunikaci II/359 a také bude vždy částečně omezen 

pohyb chodců. Prosíme tedy občany o trpělivost při provádění těchto prací, o dodržování vyznačených zákazů 

a  porozumění – snažíme se vylepšit infrastrukturu v obci. Rekonstrukce bude probíhat po určitých menších úse-

cích, tak aby byl omezen provoz co nejméně.  

Věřím, že po ukončení prací bude nový chodník odměnou pro nás všechny. 

Petr Faltys 

V minulém příspěvku jsme vás seznámili se službami, které provozovatel vodovodů a kanalizací poskytuje odbě-

ratelům prostřednictvím Zákaznického centra. Dnes bychom se chtěli zaměřit konkrétně na služby související se 

správou dat o vodovodních sítích. Obecné povědomí o zdrojích informací a způsobu jejich získání může být uži-

tečné, pokud budete doma či v zaměstnání řešit jakoukoliv záležitost spojenou např. s napojením nemovitosti na 

vodovod. 

Potřebuje-li zákazník zjistit, zda jsou v dané lokalitě vodovodní sítě 

nebo získat vodárenská data o těchto rozvodech, může se obrátit 

na provozovatele těchto sítí, protože ten na základě provozní 

smlouvy vyjádření k existenci vodovodu  poskytuje. Vyjádření by 

mělo být vystaveno do 30 dnů, v rámci možností je snahou pra-

covníků zajišťujících tuto činnost zkrátit lhůtu zpracování na mi-

nimum. V minulosti byly k dispozici pouze zákresy hlavních vodo-

vodních tras v papírových mapách nebo v projektových dokumen-

tacích a dohledávání všech dostupných informací bylo zdlouhavé 

a značně nepřesné. Významným pomocníkem pro zrychlení vyja-

dřovací činnosti jsou zdigitalizované trasy vodovodů. Díky digitál-

ním datům se do této databáze dostávají jakékoli úpravy, výměny 

či dopřesnění tras vodovodů bezprostředně po té, co k těmto změ-

nám dojde. Do evidence jsou doplňovány i trasy vodovodních  pří-

pojek, pokud je poskytnou investoři těchto sítí - majitelé jednotli-

vých nemovitostí. 

Stejně jako ostatní správci sítí se i provozovatel vodovodů  snaží 

zajistit žadateli zvýšený komfort při podávání žádostí o vyjádření. 

Na stránkách VHOS, a.s. je k dispozici vyjadřovací portál 

v moderním uživatelském prostředí, což jak pevně věříme, přináší 

pro žadatele další úsporu času.  

Provozovatel vodovodů zpracovává také vyjádření k projektovým 

dokumentacím staveb pro potřeby územního a stavebního řízení, 

a to jak s ohledem na stav stávajícího vodárenského zařízení, tak 

i z pohledu ochrany provozovaných vodních zdrojů. Dále vydává 

souhlas k napojení vodovodních  přípojek na sítě a zajišťuje konzultační činnost k případným investičním zámě-

rům výstavby nové vodohospodářské infrastruktury. Rovněž tak je možné se  na něj obrátit s žádostí o poskyt-

nutí digitálních dat z geografického informačního systému (GIS) nebo vystavení souhlasu k předání geodetického 

zaměření skutečného provedení vodohospodářských staveb. Veškeré tyto služby jsou bezplatné.   

V nabídce služeb je i diagnostika vodovodní sítě za účelem vyhledávání úniků vody. Tato činnost zahrnuje nejen 

kontrolu vodovodních armatur, ale především odposlech hluku vytvářeného poruchou při úniku vody z potrubí 

korelační a elektroakustickou technologií. V případě, že nelze určit průběh potrubí (především u nekovových ma-

teriálů) využíváme k vyhledávání poruch systém H2Waldi. Ten spočívá v naplnění potrubí bez vody formovacím 

plynem (směs dusíku s vodíkem). Následným odhalením vodíku pronikajícího z poškozeného potrubí a prostupu-

jícího přes půdní vrstvy, včetně komunikací, je možné přesně určit místo poruchy. Pro stavebníky či vlastníky 

infrastruktury může být zajímavá nabídka dohledávání a vytyčování vodovodních a stokových sítí v terénu a je-

jich případná pasportizace a digitalizace. 

V dalším příspěvku se budeme věnovat problematice odvádění odpadních vod a následně se vám pokusíme zpro-

středkovat náhled do provozu obecní čistírny odpadních vod.  

         VHOS, a.s. 

VODA – INFORMACE O SÍTÍCH  
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NOVINKY Z DESENSKÉ ŠKOLIČKY 

Školkové ohlédnutí do zimy....Zimní počasí nám letos dopřálo dostatek sněhu a tak si děti i ve školce mohly užít 

sněhových radovánek, lopatování a stavění sněhuláků. 

Dne 11. ledna se v naší školce uskutečnil vzdělávací program s názvem: ,,Jak zimují ježci,, pořádaný záchrannou 

stanicí Pasíčka. Děti se dozvěděly zajímavé informace i rady a také si mohly živého ježečka prohlédnout a pohla-

dit. 

V úterý 18. ledna jsme měli ve školce 

ekologicky zaměřenou pohádku s ná-

zvem: ,,S divadlem na cestě k příro-

dě,,. 

Moc se nám líbil i naučný program o 

zdravém životním stylu od ,,Zdravé 5-

ky,,. Plnili jsme různé úkoly a hádanky 

k tématu zdraví a nejvíce nás samo-

zřejmě zaujalo ochutnávání různých 

zdravých potravin či ovoce a zeleniny… 

16. února nám zahrálo veselou pohád-

ku naše oblíbené Divadlo JOJO. Pohád-

ka se nám přesně hodila k týdennímu 

tématu zvířátka , protože se jmenova-

la ,, Jak zvířátka našla svůj domov,,. 

Ve středu 23. února jsme měli ve škol-

ce karneval. Třídy se zaplnily veselými 

barevnými kostýmy. Někdy jsme se 

jen těžko poznávali :-)). Připraveno 

bylo 6 stanovišť s úkoly, nechybělo tancování, hry s nafukovacími balónky a palačinková odměna. Veselý smích a 

rozzářené oči dětí nám byly důkazem, že se karnevalový den opravdu vydařil. Děti si domů odnesly diplom, slad-

ké i zdravé dobrůtky, balónky a velké puzzle. Všechny akce si můžete prohlédnout na našich webových stránkách 

www.skolka.obecdesna.cz .  

A co chystáme na jarní měsíce??? Prozradíme jen, že budeme mít narozeninový dort, plánujeme velikonoční tvo-

řivou dílničku, divadýlka, plavecký výcvik pro třídu Koťátek a také čarodějnický den... 

V květnu malou besídku pro maminky ke Dni matek a v červnu třeba Dětský den a školní výlet...ten nesmí chy-

bět. A kam pak to bude??? No to je přece překvápko!!! 

Krásné jarní dny plné sluníčka, optimismu a zlepšující se nálady  

Vám všem ze srdce přejí paní učitelky i děti z desenské školičky :-)) 
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15. 12. 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Rozpočtové provizorium na r. 2022, dle přílohy tohoto usne-

sení.  

 Cenu vody pro r. 2022 ve výši 40,50,- Kč/ 1m3 včetně DPH. 

 Cenu za stočné pro r. 2022 ve výši 45,10,- Kč/1m3 včetně 

DPH. 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021. 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021. 

 Smlouvu č. O – 35/2022 o zajištění svozu, třídění, recyklace 

a odstranění komunálního odpadu. 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. SoBS VB 9576/IV – 12 -

2023498. 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900109090/1/2021. 

 Nájemní smlouvu mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a Zeměděl-

ským družstvem Dolní Újezd, na pronájem části pozemku 

p.č. 208/7, k.ú. Poříčí u Litomyšle za účelem umístění mon-

tované skladovací haly pro potřeby obce. 

 Prodej obecního pozemku p.č. 230/4, k.ú. Mladočov pro ža-

datele Ondřej Bartoš, bytem Mladočov 6. 

 Navýšení ceny za pronájem kulturního domu dle Ceníku za 

služby a pronájem prostor, který je přílohou tohoto usnesení. 

 Rozpočtovou změnu č. 5/2021. 

 Plán financování obnovy kanalizace obce Poříčí u Litomyšle. 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV – 12 -

2021656/VB/3, Horní  Újezd. 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

16. 2. 2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV – 

12 – 2024224/01. 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služeb-

nosti č. IE – 12 – 2008799/VB/1, Poříčí u Li-

tomyšle č.p. 96. 

 Pronájem části pozemku p.č. 818, k.ú. Poříčí 

u Litomyšle na dobu od 1. 4. 2022 do 31. 3. 

2023 pro žadatele Josef Jiruše, Pohodlí 82. 

 Pronájem pozemku p.č. 6/2, k.ú. Poříčí u Li-

tomyšle pro žadatele Emanuel Hanyk, Poříčí u 

Litomyšle 21. 

 Prodej pozemku p.č. 2091/13, k.ú. Poříčí u 

Litomyšle pro žadatele Milan Kosť, Poříčí u 

Litomyšle 42. 

 Smlouvu o dílo mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a 

firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o., kde 

předmětem smlouvy je zhotovení projektové 

dokumentace na akci „Novostavba chodníku 

v lokalitě Alej – obchod“. 

 Bere na vědomí informaci starosty k přípravě 

rozpočtu obce na r. 2022. 

 Pracovní skupinu k Doplňku č. 5 Programu 

obnovy vesnice obce Poříčí u Litomyšle ve 

složení: František Bartoš, Radim Bárta, Jana 

Zachová, Kateřina Kusá, Petr Faltys, Vojtěch 

Faltys, Tomáš Rosypal, Jiří Bartoš a Jaroslav 

Švihel  

Již po dvaadvacáté proběhla v sobotu 8. ledna 2022 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka. 

V rámci koledy bylo vybráno celkem 353.493,- Kč. 

 

V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky: 

Budislav 30.261,- Kč Osík 55.283,-Kč 

Desná 34. 036,- Kč Poříčí (Mladočov, Zrnětín) 37.565,- Kč 

Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) 119.920,- Kč Vidlatá Seč 27.252,- Kč 

Horní Újezd 49.176,- Kč 

 

Výsledek statických kasiček umístěných po obcích byl znám až po 16. 1. 2022 

Jsme rádi, že se nám podařilo Tříkrálovou sbírku letos uspořádat klasickým způsobem. To bylo možné jen díky 

ochotě vedoucích, rodičů a jejich dětí, kteří nám pomohli sbírku uskutečnit, moc děkujeme.  

Děkujeme i všem, kteří naše koledníky vřele uvítali a jejich snahu požehnat domy do nového roku ocenili úsmě-

vem, sladkostí i finanční podporou. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 
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Přesně před třemi roky vyšel v obecních novinách ve vesnicích, kde TJ Horní Újezd působí, článek „Má smysl, aby 

Vaše dítě sportovalo?“ Za ty tři uplynulé roky se v našich životech řada věcí změnila. Předně jsme prošli dvěma 

roky „covidu“, obdobím, kdy se bez nadsázky několikrát zastavil svět. Druhá zásadní věc je právě probíhající vál-

ka na Ukrajině. Obě období zanechala a zanechávají spoustu stop v existenci každého z nás. I přesto nebo právě 

proto se snažím tímto článkem oslovit rodiče, aby vedli svoje děti ke sportu. Sportu se věnuji a provozuji ho 

téměř celý svůj život a velkou část tohoto života se snažím udržet mládežnický fotbal na Horním Újezdě. Jako 

Deseňák vím, že na Desné výborně s mládeží pracují hasiči, v Poříčí dělají úspěšně karnevaly, dětské dny a jiné 

sportovní akce, o Budislavi toho příliš nevím. Na Horňáku se snažíme sportovat a hrát fotbal. Nemáme školu, ne-

máme tělocvičnu, máme krásný sportovní areál s výborným vybavením a snad máme i řadu trenérů, které baví 

práce s dětmi. 

Mládežnické kategorie bych u nás rozdělil do tří skupin. 

První jsou mladší a starší žáci. Děti 11-14 let hrají okresní přebor Svitavska v obou kategoriích společně 

s Morašicemi. Poslední tři roky patříme k těm nejlepším v okrese, i když se mi zdá, že nám dětí ubývá. Proč tomu 

tak je – asi je mnoho 

méně náročnějších čin-

ností než fotbal – mobi-

ly, televize, počítače. 

Ono ať se nám to líbí 

nebo ne, při fotbale se 

člověk uhoní, zadýchá 

se, bolí ho nohy, někdy 

i celé tělo, za chvíli je 

také zpocený. To se u 

mobilu nebo počítače 

stane málokdy. Ale na 

druhou stranu, není 

mnoho fotbalistů, kteří 

jsou obézní, kteří neu-

dělají kotrmelec, kteří 

zkrátka neumí ovládat 

své tělo. A snad i po 

zdravotní stránce jsou 

na tom fotbalisté lépe. 

I proto bych chtěl ape-

lovat na rodiče, aby své 

děti ve sportu podporo-

vali a snažili se je u ně-

ho udržet. 

Druhá skupina jsou mladší a starší přípravky – i tyto dvě mužstva hrají okresní přebor společně s Morašicemi. 

Tady hrají 7-10 letí kluci a holky a vedou si velmi dobře. Během půlroční sezóny odehrají přibližně 7-8 turnajů, 

které trvají 2-3 hodiny, pár přátelských zápasů. Trénují 2x týdně asi 1,5 hodiny.  

Ve třetí skupině jsou děti, které s fotbalem začínají. Turnaje ani zápasy zatím nehrají buď pro svůj věk, nebo 

prostě jen proto, že se rádi pohybují a fotbal pro ně zatím není to hlavní. Do této skupiny patří děti ve věku 4-8 

let, v loňském podzimu jsme měli kluka, kterému byly v říjnu 4 roky, pro naše možnosti je to asi zatím hraniční 

věk. Udržet u takto malého dítěte pozornost po celý trénink je už hodně náročné.  

Pokud jste rodič nebo dědeček, babička malého dítěte a přemýšlíte, že byste chtěli vaše dítě zapojit do sportu, 

pokusím se Vám trochu představit naše fungování. Předně – peníze nehrají u nás hlavní roli. Pokud si my nebo 

vy nejste alespoň trochu jisti tím, že vaše dítě sport baví, žádné peníze nechceme. Jinak je členský příspěvek 

v TJ Horní Újezd 300 Kč za rok. Obuv a oblečení – obyčejné kopačky nebo tenisky, tepláky, mikina. A pravidelně 

na trénink láhev s pitím. A jak je nejlépe začít? Hlavní je udělat si na Vaše dítě dostatek času. Je dobré se přijít 

na trénink s dítětem podívat, zjistit co ostatní děti dělají, jestli je to baví, jestli by to vaše dítě chtělo zkusit, jestli 

by ho to bavilo. 

Co to vašemu dítěti přinese? Tak předně – naučí se žít v kolektivu, rychleji se naučí komunikovat jak s dětmi, tak 

i s dospělými. Snažíme se je naučit lásku k pohybu a snažíme se je naučit sportovat a žít fair play a to v dnešní 

době není snad tak málo. A co vám nezaručíme? To, že z Vašeho dítěte bude Maradona, Ronaldo nebo Souček. 

Ale kdo ví? 

Pokud máte zájem a chcete to zkusit – jakmile počasí dovolí pondělí a čtvrtek 16:30-18:00 hřiště Horní Újezd. 

Netrénujeme jen za velmi nepříznivého počasí. 

Více informací o TJ Horní Újezd na internetových stránkách www.tjhorniujezd.cz nebo na telefonu 724 362 408. 

 

Zdeněk Beneš st. 

  TJ Horní Újezd 

UMÍŠ UDĚLAT KOTRMELEC, PŘEDBĚHNOUT KAMARÁDA NEBO CHCEŠ DÁT NĚKDY GÓL? 
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Blahopřejeme:       Narození: 

60 let  Radislav Přikryl  Mladočov 9   Johana Kratěnová  Poříčí 59 
70 let  Marie Stráníková  Zrnětín 23   Anna Krejčová   Mladočov 35  
75 let  Jiří Brábník   Poříčí 81   Adam Boštík   Poříčí 110 

  Marie Klusoňová  Poříčí 78   Ema Blažková   Poříčí 139  

78 let  Ludmila Kulhavá  Zrnětín 18      
80 let  Alena Bartošová  Zrnětín 14   Úmrtí: 

84 let  Josef Švihel   Poříčí 75   Ludmila Herynková  Zrnětín 2  

        Miloš Lenoch   Mladočov 38  
        Adéla Hurychová  Zrnětín 46  
        František Zach   Poříčí 53 

V zimním období jste byli zvyklí číst kromě informací o začátku přípravy jednotlivých mužstev i o akcích, které TJ 

pořádala. Již podruhé jsme ale byli o většinu těchto akcí ochuzeni. Ani v roce 2021 tak nemohla proběhnout Ště-

pánská zábava, turnaj ve stolním tenise „Kranklův memoriál“ a neproběhne ani dětský karneval. Covidová situa-

ce dokonce zavřela na neurčito i hospodu v kabinách, naštěstí pouze nakrátko. V loňském roce jsme si dlouhou 

chvíli mohli zkrátit na kluzišti na UMT, ale letos nám to teploty nedovolily. Tím bych ale rád ukončil to, co nemoh-

lo proběhnout a zaměřil se na to, co proběhlo nebo se chystá. Oslavám konce roku 2021 předcházel silvestrovský 

fotbálek mužů a dalších odvážlivců, na který navazovalo krátké posezení v kabinách. Pobavili jsme se a nikomu 

se nic nestalo = účel splněn. 

Krátce k probíhající přípravě mužstev – mladší a starší přípravka trénuje od poloviny ledna opět v tělocvičně 

v Lubné a v nové sportovní hale v Proseči. Počty dětí kolísaly spolu s informacemi o karanténách a izolacích – 

jednou nám tak šla hlava kolem z ryku, který se halou nesl, a podruhé museli s dětmi lítat i trenéři, aby měl tré-

nink smysl. Mladší i starší přípravka již absolvovala několik zápasů nebo turnajů (Dolní Újezd, Litomyšl, Svitavy). 

I přes potíže s počtem dětí, jsme vše odehráli se ctí. U žáků je situace obdobná, snad jen s tím rozdílem, že tré-

nují v místních podmínkách a když je jich alespoň 6 tak vyrazí do Osíka. I přes složitou situaci bylo zrušeno pou-

ze minimum tréninků, což považujeme za úspěch. 

Muži, které na jaře čeká boj o záchranu, začali trénovat také v polovině ledna a jejich tréninková docházka je 

solidní. Zvažované soustředění v Boskovicích jsme nakonec ze známých důvodů nerealizovali, takže muži nabírají 

kondičku na místních komunikacích a s balonem ladí své dovednosti na UMT na Horním Újezdě a v Osíku. Muži 

mají naplánovaných pět přátelských utkání - čtyři na UMT v Litomyšli, poslední zápas na přírodní trávě. V prvním 

utkání remizovali 2:2 s Albrechticemi, následně podlehli Cerekvici 2:4 – dále je čeká Vendolí, Rudoltice a Moraši-

ce. Začátek soutěže je plánován na 3.4., kdy od 15:30 přivítáme na našem hřišti Boršov. Věříme, že na jaře zaži-

jeme pocit vítězství častěji než na podzim. 

Po roční pauze proběhla 18.2.2022 Valná hromada TJ. Nakonec se sešlo 45 členů a několik hostů – po dlouhé 

době jsme viděli staré známé tváře a probrali všechno, co jsme za uplynulé období nestihli. Na VH došlo ke zhod-

nocení roku 2021, předseda TJ přednesl finanční zprávu za rok 2021 a jednotliví trenéři zhodnotili uplynulou, vel-

mi složitou, sezonu. Samozřejmě nechyběl i výhled činnosti na rok současný. Jako tradičně byly předány drobné 

dárkové balíčky jubilantům. Následovalo poděkování a předání daru sekretářovi Zdeňkovi Benešovi ml., který již 

v novém výboru pokračovat nebude, a předsedovi Zdeňkovi Benešovi st., který pokračovat bude, ale již ne ve 

funkci předsedy. Oběma ještě jednou děkujeme za činnost, kterou pro TJ v uplynulých letech vykonávali a jistě 

vykonávat budou i nadále. 

Letošní Valná hromada byla volební – pro roky 2022 – 2025 tak bude TJ vést nový výkonný výbor a nová revizní 

komise. Kompletní složení výboru můžete dohledat na internetových stránkách TJ. Novým předsedou TJ je Jiří 

Fogl, místopředsedy jsou Pavel Havlík a Jan Beneš, sekretářem je Roman Chadima a pokladníkem Zdeněk Beneš. 

Předsedou revizní komise se stal Miloš Kopecký.  

Po krátké, ale zajímavé diskuzi bylo schváleno usnesení a po více než dvouhodinách byla oficiální část schůze 

ukončena.  

Mgr. Zdeněk Beneš 

 

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 vy-
dání tohoto čísla: 26. 3. 2021. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Zpravodajská rada: František 

Bartoš, Petr Faltys, Jaroslav Švihel. Bezplatné.  

 

KRONIKA 

ZIMA V TJ HORNÍ ÚJEZD 

NEJ BALKON, ZÁHON, PŘEDZAHRÁDKA, ... 

Bohužel nám minulý rok opět nebylo přáno, respektive nám situace s covidem opět nedovolila vánoční posezení 

a tím pádem vyhlášení soutěže o nejhezčí balkon, zahrádku, atd… rozhodli jsme se posunout termín vyhlášení na 

rok 2022. Tudíž hodnotící komise bude mít o rok prodlouženou dobu na rozhodování. Doufejme, že v prosinci 

proběhne standartní vyhlášení za přítomnosti početné skupiny spoluobčanů. 

Petr Faltys 


