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PRÁZDNINY  

ČERVEN 2016 

ROČNÍK XXII. 

ČÍSLO 2 

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA 

Nejcharakterističtější rys prázdnin by asi mohl být ten, že člověk bývá poměrně dost zaneprázdněn. Během ná-
sledujících dvou měsíců by nejraději prožil vše, co léto nabízí a na co se celý rok těšil: letní dovolenou, večerní 
grilování, koncerty, letní kina a festivaly, třešně, výlety na kole, zmrzlinu, pojídání melounu (ať už s rumem či 
bez), koupaliště a spoustu dalších letních radovánek. Asi jen ti největší optimisté doufají, že si přes léto také tro-

chu odpočinou.  
Ale vždyť přece není třeba odpočívat, musí se  hlavně všechno stihnout! Zabalit kufry na dovolenou, co nejrychle-
ji tam dojet, navštívit všechny dostupné pamětihodnosti, všechno vyfotit, natočit, ochutnat a zase se rychle vrá-
tit domů. Doma nám většinou všechno padá na hlavu, protože jsme tam týden nebyli, ale to nevadí! Zalijeme 
kytky, obnovíme zásoby ve spíži, všechno vypereme, uklidíme a všem zavoláme, že to bylo báječné a že si to 

příští rok rozhodně nenecháme ujít!  
Pak nachystáme pro rodinu a přátele fotky a uděláme večerní grilování. Naložíme krkovičku, nakoupíme víno a 

vyrobíme k němu nějaké to dobré mlsání. Při následném posezení domluvíme nedělní výlet na kole a v pondělí 
hurá zase do práce!  
Po práci vyrazíme na koupaliště, po koupališti na zmrzlinu a večer na jedno točené. Tam se necháme uvrtat do 
koncertu pod širým nebem v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Kdo by odolal! Vždyť je to jen jednou za rok a 
navíc je teprve začátek července. Můžeme toho stihnout ještě mnohem, mnohem víc!  
A nebo nemáte takový pocit? Něco vám na tom nesedí? Nechce se vám pořád jenom někam utíkat, honit termíny 

a pěchovat zážitky jeden vedle druhého? Pořád telefonovat, organizovat, balit a vybalovat, do toho děti, domác-
nost, práce...život? 
Chtělo by se vám třeba trošku zvolnit, nadechnout se a podívat se večer na západ slunce?  Chtělo by se vám 
vždy, když se blíží soumrak, jen tak nehybně sedět, hledět do korun stromů a nechat myšlenky volně plynout? 

Chtělo by se vám udělat něco bláznivého, něco jinak, něco jen tak pro radost? Nebojte. Když se do toho pořádně 
obujete, i tohle se dá v létě stihnout!:) Přeji nám všem, aby se nám léto vydařilo tak, jak si představujeme. 
Vždyť kdy jindy bychom měli žít podle našich představ než právě teď?  Krásné letní dny všem! 

Bára Rosypalová 

VAMBERSKÁ KRAJKA A FROLÍKOVA KÁVA 

Kdo se k nám letos připojil 
a vydal se na výlet pořá-
daný v rámci Dne matek 
pro maminky a babičky, 

poznal opět něco nového. 

Čekala nás exkurze do 
soukromé pražírny kávy v 
Borohrádku, spojená s 
ochutnávkou Frolíkovy ká-
vy a návštěva muzea kraj-
ky ve Vamberku.  

Zatímco milovníci dobré 
kávy si užili tu správnou 

atmosféru a vůni pražírny 
a dozvěděli se o kávě 
mnoho zajímavého, Muze-
um krajky skýtalo poklad, 

o kterém jsme neměli tu-
šení. Toto muzeum ukazu-

je vývoj české krajky od 
18. století až po součas-
nost. Čekala jsem tedy 
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klasickou ukázku paličkované prá-
ce—staré lidové krajky, límečky, 
lemy ubrusů a podobně. To vše 

jsme v muzeu našli, ale co nás zau-
jalo především, byla modernější 

tvorba a skutečná umělecká díla, 
jejichž hodnota je nevyčíslitelná.  
Tato díla reprezentovala náš stát na 
světových výstavách – EXPO Brusel 
1958 a EXPO Montreal 1967. Roku 
2002 se konal ve Vamberku 1. roč-
ník Bienále české krajky – přehlídka 

nejlepší krajkářské tvorby počátku 
3. tisíciletí. 
Součástí muzea je také prodejna, 

kde se dají vybrat i zajímavé dárky 
v různých cenových relacích. Od 
paličkovaných náušnic, přívěsků a 
obrázků až po šperk utkaný z růz-

ných materiálů, jehož cena je sice 
vyšší, ale může být vhodným dár-
kem k maturitě či promoci. 
Pokud jsem někoho svým povídáním 
zaujala, neváhejte a udělejte si do 
Vamberka výlet. Jsem si jistá, že 
nebudete zklamáni. 

Marie Rosypalová 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

23. 3. 2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Rozpočet obce na r. 2016 jako přebytkový, příjmy ve výši 6 911 510,- 

Kč, výdaje ve výši 5 975 400,- Kč. Přebytek ve výši 936 110,- Kč bude 
k využití do dalších let. 

 Finanční dary těmto subjektům: Český svaz včelařů 2 000,- Kč, Farní 

charita Dolní Újezd 8 000,- Kč, Oblastní charita Polička 3 000,- Kč, Ob-
lastní charita Nové Hrady 2 000,- Kč,  SDH Desná 5 000,- Kč, TJ Horní 

Újezd 20 000,- Kč, SK Poříčí u Litomyšle 7 000,- Kč a Myslivecký spolek 
Poříčí u Litomyšle 5 000,- Kč. Zastupitelstvo současně schvaluje daro-
vací smlouvy na poskytnutí těchto darů. 

 Dotaci obci Desná ve výši 22 050,- Kč a současně schvaluje Veřejno-

právní smlouvu o poskytnutí této dotace. 

 Smlouvu o dílo č. 2016 – 03 mezi obcí Poříčí u Litomyšle a firmou Druž-

stvo Stavoprojekt Pardubice na vyhotovení projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení stavby Požární zbrojnice v Poříčí u Litomyšle. 

Zastupitelstvo obce zamítá: 

 Poskytnutí daru žadatelům: Spolek archaických nadšenců Sebranice,  

Záchranná stanice Pasíčka a Přátelé dobré hudby Dolní Újezd. 

 Nabídku České pošty s.p. na účast v projektu Pošta Partner, v rámci 

kterého měla obec Poříčí provozovat pobočku České pošty v Poříčí. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Podání žádosti o dotaci u Ministerstva vnitra na výstavbu požární zbroj-

nice v obci Poříčí u Litomyšle. 

Zastupitelstvo obce pověřuje určeného člena zastupitelstva Františka 
Bartoše, aby sdělil pořizovateli, že souhlasí s Návrhem zadání územního 
plánu Poříčí u Litomyšle č.j. MěÚ Litomyšl 06908/2015 z března 2015 a 
je možné pokračovat v projednávání návrhu zadání územního plánu Poří-
čí u Litomyšle. 
 

18. 5. 2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Závěrečný účet obce za r. 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Poříčí u Litomyšle za r. 2015. Současně zastupitel-
stvo schvaluje Účetní závěrku obce za r. 2015. 

 Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro 

knihovny v regionu Pardubice, uzavřenou mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a 
Městskou knihovnou ve Svitavách. 

 Nové znění stanov Mikroregionu Litomyšlsko. 

 Prodej obecního pozemku p.č. 776/5, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro žada-

tele Vojtěch Klusoň, Lubná 362 a Ludmila Vomáčková, Sebranice 94. 
Současně zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu o prodeji tohoto po-
zemku. 

 Osazení herního prvku u informačního centra v Poříčí dle cenové nabíd-

ky firmy Odysea Švec Chotovice. 

 Zadání územního plánu Poříčí u Litomyšle. 

 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ / 

16 / 22159, mezi Pardubickým krajem a obcí Poříčí u Litomyšle. 

 Smlouvu o poskytnutí dotace na r. 2016, č. 7 / 2016, mezi obcí Poříčí u 

Litomyšle a Mikroregionem Litomyšlsko – Desinka. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Vyhodnocení žádostí o investiční dotace na rok 2016 v rámci programu 

Dotace pro jednotky SDH obcí a současně bere na vědomí Žádost o 
dotaci z tohoto programu na r. 2017. 

 Žádost o výměnu dopravního zrcadla u výjezdu od rodinných domů č.p. 

34 Mladočov a č.p. 21 a 18 Poříčí u Litomyšle na silnici II. třídy č. 359. 

Zastupitelstvo obce jmenuje členkou kulturní komise p. Janu Boštíko-
vou, bytem Zrnětín 41. 

Informace z jednání zastupitelstva 

HRY BEZ KATASTRU 

Přijměte pozvání na 49. ročník Her 
bez katastru, které se letos uskuteč-
ní v naší obci, na prostranství u kul-
turního domu.  

Termín je sobota 20. srpna 2016. 
Přijďte prosím podpořit i náš tým, 
který vyhrál loňský ročník v Dolním 
Újezdě a díky tomuto máme mož-
nost organizovat letošní hry.  

Více informací o této soutěži najdete 
na www.hbk.cz 

František Bartoš 

Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle přeje všem občanům příjemné pro-

žití letních dnů, krásnou dovolenou a dětem prázdniny plné sluníčka. 

POZVÁNKA PRO DĚTI 

Na závěr prázdnin připravujeme pro 
naše děti krátký pobyt s programem 
a přenocováním v areálu bývalé 
školy v Mladočově.  

Představa je, že nástup by byl v 
pondělí 29. 8. 2016 cca v 10:00 hod 
a odjezd v úterý v 15 hodin. Dopra-
vu si rodiče zajišťují sami. Pro děti 
bude připraven bohatý program, 
budou mít po celou dobu zajištěno 
stravování a pitný režim.  

Celou akci zajišťuje spolek Proti 
proudu, z. s. a podílet se bude i na-
še obec. Vše je pro děti zdarma. 

Pokud máte o tuto akci zájem, pro-
sím o nahlášení na obecním úřadě, 

kde vám sdělíme další podrobnosti 

Uzávěrka přihlášek je 22. 8. 2016. 

František Bartoš 
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DĚTSKÝ DEN MIKROREGIONU 

Již 16. ročník této akce, v rámci které se schází žáci, učitelé a zástupci z jednotlivých obcí Mikroregionu Litomyšl-

sko - Desinka, se tentokrát konal v naší obci, konkrétně v areálu bývalé školy v Mladočově. Sem se v pátek 3. 6. 
2016 sjelo 130 dětí, které zde absolvovaly 156 minut pohybových a dovednostních disciplín, takže mnohé končily 
závod hodně unavené a vyčerpané. Disciplíny, které připravil p. Vladimír Mauer, byly náročné a probíhaly za do-

zoru rozhodčích z řad kulturní komise, mysliveckého spolku, sboru dobrovolných hasičů a sportovního klubu. 
Všem moc děkuji, protože v pracovní den bylo třeba cca 35 osob, aby byl zaručen hladký průběh soutěží. Po vý-
borném obědě následovalo slavnostní vyhlášení výsledků a zakončení dětského dne, který měl trochu neobvyklý 
průběh, což ocenili i pedagogové a starostové jednotlivých škol a obcí. 
Za vzornou reprezentaci naší obce děkuji Františkovi Bartošovi, Janovi Pechancovi, Františkovi Zachovi, Veronice 
Lněničkové, Elišce Pechancové, Tereze Faltysové, Tereze Faitové, Vojtěchovi Zachovi, Ondřejovi Kusému a Jiřímu 
Špindlerovi. 

Konečné pořadí (viz tabulky) - hodnocení jako ve škole, čím méně, tím lépe. 
František Bartoš 

KATEGORIE MLADŠÍCH 

UMÍSTĚNÍ NÁZEV OBCE BODY 

1. POŘÍČÍ 32 

2. SEBRANICE 40 

3. LUBNÁ 46 

4. DOLNÍ ÚJEZD 56 

4. VIDLATÁ SEČ 56 

5. OSÍK 63 

6. DESNÁ 69 

7. BUDISLAV 70 

8. ŠIROKÝ DŮL 83 

9. MORAŠICE 86 

10. MAKOV 87 

11. HORNÍ ÚJEZD 94 

12. CHOTĚNOV 109 

KATEGORIE STARŠÍCH 

UMÍSTĚNÍ NÁZEV OBCE BODY 

1. SEBRANICE 48 

2. MORAŠICE 51 

3. POŘÍČÍ 53 

4. LUBNÁ 55 

5. DOLNÍ ÚJEZD 56 

6. DESNÁ 70 

7. ŠIROKÝ DŮL 74 

8. OSÍK 75 

9. MAKOV 80 

10. HORNÍ ÚJEZD 85 

11. VIDLATÁ SEČ 86 

12. BUDISLAV 87 

13. CHOTĚNOV 90 

ÚZEMNÍ PLÁN 

Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům. Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 18. 5. 2016 
Zadání nového územního plánu. Vyzývám všechny občany, pokud mají nějaké záměry se svými pozemky, aby 
toto nahlásili na obecním úřadě a informovali se o průběhu a harmonogramu zpracování nového územního plánu, 
který může do budoucna zjednodušit nebo naopak zkomplikovat realizace případných projektových záměrů. 

František Bartoš 
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SUPER DĚTSKÝ DEN 

Ve dnech 4. a 5. 6. 2016 jsme oslavili svátek Dne dětí společným setkáním dětí a dospělých z naší obce a obcí 
Skotnice a Hlavenec. Jednalo s o již 5. ročník, který proběhl v areálu bývalé školy v Mladočově. Po příjezdu a 
obědě následoval společný nástup a zahájení celé akce. Následně p. Vladimír Mauer odvedl všechny děti do okolí 
areálu a dospělí tak měli dostatečný prostor pro pobavení a sdílení dojmů, vše za perfektního občerstvení, které 
zajišťoval místní myslivecký spolek. Po večeři došlo i na soutěže dospělých týmů a to na téma "Vejce třikrát ji-

nak", kde nejvíce pobavil tzv. vejcomet. Po krátké noci a snídani jsme zasadili společný strom (Javor babyka) 
obcí Poříčí, Skotnice a Hlavenec, čímž jsme celé setkání ukončili a všichni jsme se rozjeli do svých domovů s po-
zváním obce Hlavenec, kde se uskuteční příští ročník. Po oba dny nám přálo počasí, což je základ ke konání tako-
vé akce, které se zúčastnílo více jak sto dětí. 

František Bartoš 

Po 12 letech ukončila svoji činnost v 
informačním centru kadeřnice Jana 
Lorencová z Dolního Újezda. Nově bu-

de provozovat kadeřnictví v Dolním 

Újezdě, tedy ve svém bydlišti. Mockrát 
za tuto činnost děkujeme a v novém 
působišti ji přejeme přinejmenším stej-
ný počet spokojených klientů jako u 
nás. 
Obec Poříčí nabízí uvolněné prostory 
pro zájemce o podobný způsob podni-

kání, případně o takovou činnost, kte-
rou uvolněný prostor umožní. Podlaho-
vá plocha místnosti je cca 20 m2, vytá-
pění je zajištěno plynovými kamny. 
Plyn, elektrická energie a voda jsou 

napojeny na podružná měřidla.  

Případní zájemci si mohou uvedený 
prostor prohlédnout po dohodě se sta-
rostou obce. 

Pavel Boštík 

KADEŘNICTVÍ DEVÁŤÁCI 

Konec školního roku nám opět doběhl do svého konce. Pro některé 
děti to znamená ukončení jedné etapy života strávené na základní ško-
le a započetí nové etapy spojené z dalším vzděláváním na střední ško-

le. Základní školu letos opustili a na budoucí povolání se od září budou 

připravovat tito žáci naší obce: 

František Bartoš - Střední škola technická Litomyšl - Provoz mechani-

zace a služby 

Petr Mlejnek - Střední škola technická Česká Třebová - Truhlář 

Eva Bartošová - Střední pedagogická škola Litomyšl - Předškolní a mi-
moškolní pedagogika 

Josef Patrný - Střední škola technická Česká Třebová - Nábytkář 

Jan Boštík - Střední škola zdravotnická Svitavy - Masér sportovní a 
rekondiční 

Zdeňka Sýkorová - Obchodní akademie Svitavy 

Jiří Šveda - Střední škola technická Litomyšl - Opravář lesnických stro-

jů 

Štěpán Lněnička-Střední průmyslová škola stavební Rybitví—Tesař 

Všem přejeme úspěšné vykročení do další etapy života a krásné prožití 
letních prázdnin. 

Adéla Bartošová 
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ZLATÁ KOSA 

Dne 4. března 2016 družstevní rolníci v naší obci tradičně bilancovali uplynulý rok. Měl celou řadu zvláštností a 
specifik. V rostlinné výrobě se podařilo zopakovat vynikající výnosy obilovin 7,3 t/ha, řepky 4,3 t/ha a máku 1,14 
t/ha. Dlouhotrvající sucho snížilo produkci lučních porostů, víceletých pícnin a silážní kukuřice. Musela být přijata 
řada opatření, aby se alespoň zčásti nahradil nedostatek senáží a nedošlo k narušení zdravotního stavu skotu, 

snížení užitkovosti a omezení provozu bioplynových stanic. Naštěstí nebyl dopad na tržní plodiny, produkci rost-
linné výroby jsme prodali za dobré ceny. Pozitivně se projevuje i dobré směrování investic, vybavenost a sladě-
nost technologických linek je zárukou provedení prací na poli ve vhodné době. Nové stroje jsme dobře využili, 
jejich pořízení mělo efekt. 
Rok 2015 je možné nazvat i rokem evropské mléčné krize. Prodali jsme oproti r. 2014 o 202 tis. l více, ale tržby 

poklesly o 28 mil. Kč, tzn. že jsme mléko prodávali za 7,95 Kč/l o 1,44 Kč/l  hůře. Příčinou je převis nabídky nad 
poptávkou. Není to tím, že by Česko produkovalo hodně mléka, /Německo, Nizozemsko 2 x více v přepočtu na 

ha/,ale sankce vůči Rusku, kdy západní země nemohou do Ruska vyvážet mléčné výrobky, a tak se je snaží 
umístit na našem trhu. Dalším důvodem jsou i nižší vývozy evropských států do Číny a na Střední východ 

v důsledku nestabilní bezpečnostní situace. V chovu dojnic v družstvu se nám daří. Každoročně roste užitkovost, 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DOLNÍ ÚJEZD V ROCE 2015 

Třetí červnová sobota se nesla v duchu již šestého ročníku soutěže v sečení trávy kosou "O zlatou kosu". Do sou-

těže se nám nahlásilo celkem 16 sekáčů - 11 mužů a 5 žen. Za krásného letního počasí byly k vidění úctyhodné 
výkony, stylové oblečení a snaha pobavit se, o což jde v této soutěži zejména. Porota letošního ročníku byla pro-
tentokrát složena z členek kulturní komise naší obce, nechyběl ani uvítací výbor a první pomoc místních žen, ani 

společný příchod sekáčů za stylové písně "Sekáči jdou". Pro všechny sekáče bylo připraveno depo s jejich jmény, 
kam si mohli odložit svoje kosy a připravit se na rozlosování pořadí, v jakém následně předváděli svoje umění. 
Mimo kategorii mužů a žen se nám se svou kosou představil nejmladší sekáč soutěže Fanda Boštík ze Zrnětína, 
kterému patří velký obdiv za jeho odvahu. Fando, děkujeme a jen tak dál! Poděkování patří všem, kteří se zapo-
jili do organizace soutěže, zejména však všem odvážným sekáčům, kteří se umístili v následujícím pořadí. V ka-
tegorii žen si zlato odnesla Jarča Pechancová, stříbrná příčka patřila Lidmile Prokopové, bronzový pohár vybojo-
vala Alena Drobná, čtvrtou příčku obsadila Anna Pechancová a na pátém místě se umístila Alena Zimová. V hojně 

zastoupené kategorii mužů se ze zlatého poháru radoval  Luboš "Ledva" Bartoš ml., shodně bodů s prvním měl 
Václav Bartoš ml., avšak los mu určil místo stříbrné, bronzový pohár náležel Aloisi Kulhavému, bramborový skon-

čil Rudolf Kyncl, páté místo obdržel Jan Bartoš, šestou pozici si vysekal Jiří Rosypal, Václavovi Lněničkovi náležela 
sedmá příčka, osmé místo si odnesl Milan Kladiva, jako devátý se umístil Jarda Zima a na desátém Vojtěch Fal-
tys. 

Adéla Bartošová 
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v uplynulém roce jsme u stáda 2 100 ks krav dosáhli dojivost 10 070 l. Je to odraz dobrého zdravotního stavu, 
kvalifikované obsluhy, způsobu řízení a investic, které do chovu dojnic a souvisejících výrob dáváme.  
V uplynulém roce jsme ve Vidlaté Seči během 8 měsíců vybudovali a uvedli do provozu stáj pro 390 ks dojnic 

s volným ustájením, s dojírnou 2x 16 ks dojnic. Celý provoz využívá teplo a elektrickou energii z bioplynové sta-

nice. Stáj byla pořízena finančním nákladem 56 mil. Kč 
V průběhu roku družstvo ukončilo chov prasat. Dlouhodobě nebyl pro družstvo přínosem, neboť na trhu zásluhou 
dotovaných dovozů vepřového masa poklesly ceny pod úroveň vlastních nákladů. Ruské sankce situaci ještě více 
zhoršily. Oceňujeme ale přístup orgánů Evropské unie a naší vlády, které důsledky politických rozhodnutí alespoň 
částečně kompenzují dotacemi.  
V roce 2015 začalo nové období společné zemědělské politiky s pravidly, která budou platit až do r. 2020. Po 25 
letech se dostává výraznější podpory živočišné výrobě. Dobrý zemědělec vždy měl rostlinnou i živočišnou výrobu. 

Řešil tím úrodnost půdy, její biologickou aktivitu, ulehlost, erozi, osevní postupy, ale i zaměstnanost na venkově 
a utváření krajiny. V našem družstvu nedošlo k významnějšímu snížení chovu skotu, každoročně je 30 % orné 
půdy vyhnojeno organickými hnojivy, Půda je prioritou našeho hospodaření. Vážíme si nájemních/dnes pachtov-
ních/vztahů, v uplynulém roce jsme zvýšili nájemné o dalších 500 Kč/ha zemědělské půdy tj. na 4 000 Kč/ha or-

né půdy a 2 000 Kč/ha luk. Je dobré, že vlastníci si půdy váží, dnes není mnoho vlastníků, kteří by byli ochotni 
půdu prodat i když prodejní cena vysoce převyšuje cenu bonity půdy. Pokud by se někdo rozhodl půdu prodat, 

prosíme, dejte nám o tom vědět, určitě seriozní nabídka nezůstane z naší strany bez odezvy.     
Rok 2015 opět ukázal, že naše výrobní struktura dokáže stabilizovat podnikání družstva v nepříznivých podmín-
kách a zajistit jeho prosperitu.   Děkujeme občanům za pochopení, které mají pro zemědělské podnikání a děku-
jeme i za podporu, které se nám dostává. 

Ing. Václav Klejch 
předseda představenstva 

SETKÁNÍ SENIORŮ 

V pátek 8. dubna 2016 se v areálu bývalé školy v Mladočově uskutečnilo 1. setkání seniorů naší obce, které orga-
nizačně zajišťoval spolek Proti proudu, z. s. ve spolupráci s kulturní komisí obce. V programu bylo počítáno jak s 
občerstvením tak i doprovodným programem.  
V rámci tohoto dne si všichni zúčastnění zahráli na úvod hru BINGO, následovaly vědomostní úkoly sestavených 

týmů, ti odvážní zatloukali hřebíky do špalku, připravena byla i přednáška o včelařství, paní Magda Mauerová si s 
ženami zacvičila cviky odpovídající jejich věku a na závěr proběhl 1. ročník pěvecké soutěže "Mladočovský skři-
van".  
Dle ohlasu a počtu účastníků se akce líbila a tak se patrně můžeme těšit na další setkání v r. 2017. 

František Bartoš 
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 

Dne 26. 3. 2016 jsme v salonku kulturního domu v Poříčí uspořádali druhé kolo druhého ročníku turnaje ve stol-
ním tenise. 
V dlouhodobé části turnaje jsme se rozdělili do dvou skupin. Jednu ze skupin vyhrál Radek Dvořák a druhou Míra 
Mlejnek. Za zmínku stojí, že třetí místo v jedné ze skupin, obsadila Žaneta Šmejdová , která se pro mnohé stává 
neporazitelnou.Ve finálovém turnaji se ji však už tolik nedařilo. 

Vítěz první skupiny, Radek, na závěr obsadil šesté místo, o které se podělil s Honzou Kmoškem.Vítěz druhé sku-
piny, Míra, skončil na třetím místě, když v boji o finále podlehl pozdějšímu vítězi Luboši Bartošovi. 
I přesto, že Luboš svůj první zápas prohrál, ve zbytku soutěže nepoznal hořkost porážky a v napínavém finále 
porazil Jirku Bartoše, který tak obsadil místo druhé.  

Závěrem bych chtěl pogratulovat vítězům a poděkovat všem zúčastněným. Poděkování patří Adéle Bartošové za 
vzornou obsluhu a samozřejmě i obci za zapůjčení prostor. 

Za SK Poříčí 

Jirka Pechanec 

MAMA KLUB POŘÍČÍ 

„Maminko, ještě jednou se pohoupu a pak půjdeme domů!“ Tak nějak podobně se snaží děti umluvit maminky, 
když se Mama klub kolem 11h rozchází. Jakoby toho skotačení ještě nebylo dost. Ale co bychom pro ně neuděla-
ly! Vždyť Mama klub je určen právě dětem a maminkám.  
Scházíme se každé pondělí mezi 8:30h a 11h ve společenské místnosti Kulturního domu Poříčí. Tam je pro děti 

připraven koberec, na něm bazének s míčky a spousta dalších hraček. Hojně a rádi využíváme samozřejmě i při-
lehlé dětské hřiště. Pro maminky je to možnost na chvíli vydechnout, nabrat sílu a k tomu si dát třeba i hrnek 
dobré kávy. A děti mají - kromě zábavy s novými hračkami - jedinečnou příležitost naučit se pohybovat v kolekti-
vu a navíc se seznámit se svými budoucími spolužáky a kamarády. 
Výborné domácí buchty, zdravé zobání, zpívání, nové recepty a nápady kam na výlet – to všechno Mama klub 
nabízí a není to samo sebou. Je to o tom, že vznikla dobrá myšlenka. A za tuto myšlenku je třeba poděkovat jak 
těm, které Mama klub kdysi založily, tak těm, které se znovu ujaly jeho dopoledního pokračování.  

Nutno podotknout, že tohle všechno by nebylo možné bez ochoty maminek pravidelně se scházet a udělat tak 

něco pro ty nejmenší. A nešlo by to ani bez vzájemné spolupráce a potřeby vytvořit pohodovou atmosféru, kde 
se všichni cítí dobře. 
Jsem ráda, že žiji v obci, kde tyto pojmy nejsou cizí. Naopak, vždy, když se jedná o dobrou věc, cítí člověk - jak 
od obce tak od svého nejbližšího okolí - podporu a nezištnou pomoc. A to je myslím i to, co bychom rádi do bu-
doucna našim dětem předali.  
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Blahopřejeme: 

60 let Petr Šlesinger  Poříčí 27 

 Josef Prokop  Mladočov 33 

65 let Anna Mlejnková  Poříčí 104 

70 let Eva Boštíková  Poříčí 55 

 Blažena Hájková Mladočov 32 

75 let Marie Kubátová  Mladočov 34 

 Josef Boštík  Mladočov 4 

76 let Marie Bulvová  Poříčí 13 

78 let Marie Kleinerová Poříčí 30 

79 let František Bartoš Zrnětín 14 

 Růžena Boštíková Poříčí 15 

80 let Vladimír Mach  Poříčí 66 

 Jaroslav Kleiner  Poříčí 30 

81 let Alois Bartoš  Zrnětín 15 

 Václav Lněnička Poříčí 44 

 

Úmrtí: 

Jaroslav Faltys   Zrnětín 7 

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 200 ks. Datum vy-

dání tohoto čísla: 24. 6. 2016. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Rada zpravodaje: František 

Bartoš, Pavel Boštík, Petr Faltys, Marie Rosypalová, Adéla Bartošová. Bezplatné.  

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 

V průběhu měsíce července a srpna, tedy letních prázdnin, 
proběhnou v prostoru autobusové zastávky "pod Mladočovem" 
stavební úpravy. 

Cílem těchto úprav je posunout vlastního zastávku a prostor 

pro autobus tak, aby cestující nastupovali a vystupovali z au-
tobusu v bezpečném prostoru mimo komunikaci. Další výhoda 
bude spočívat v lepším a bezpečném projíždění vozidel touto 
zastávkou, pokud autobus právě stojí na zastávce. V nepo-
slední řade by tyto úpravy mohly zlepšit výhled pro řidiče vozi-
del vyjíždějících z místní komunikace od Vojtíšků. 
Věříme, že po dokončení celé akce se stane tato část obce 

hezčí a hlavně bezpečnou pro cestující autobusem, kterými 
jsou převážně děti dojíždějící do škol. 
Během prací bude zastávka posunuta před dům manželů Pav-
lovičových, bývalé Stodolovo. 

Pavel Boštík 

Děkujeme touto cestou všem, kdo se o Mama klub zasloužili a 
maminky, přijďte mezi nás! 
POZOR! Důležitá informace! V pondělí 11. července 2016 or-

ganizuje Mama klub výlet na Pasíčka. Doprava individuální. 

Sraz je ve 14:30h před Kulturním domem. Prázdninový termín 
je možností i pro starší děti udělat si s rodiči výlet. Kdo by měl 
zájem, může se s dětmi zastavit cestou zpátky v Proseči na 
zmrzlinu. Výlet se bude konat pouze za příznivého počasí! 

Bára Rosypalová  


