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POŘÍČSKÝ
ZPRAVODAJ

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA
LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO
Léto se blíží a na každého z nás čeká
něco výjimečného, na co se každý rok
těší, a na co bude po celý zbytek roku
vzpomínat. Ať už je to krátký výlet po
českých hradech a zámcích, víkend
strávený na slunné Moravě či týdenní
pobyt u vody. Čas prožitý s rodinou nebo s přáteli, návštěva starých osvědčených míst či zcela nový, třeba již dlouho
vysněný cíl. Vždycky je v létě na co se
těšit.
Jediný mráček na tom všem skýtá fakt,
že jakákoliv výprava z domu bývá spojená s organizováním, balením a lehkou
cestovní horečkou. Hlavně na nic nezapomenout. Na stole se povaluje velká
A4 s poznámkami co ještě kam přibalit,
co udělat doma, co v práci, a ve většině případů se celá záležitost neobejde bez mírného stresu.
Navíc si člověk může říct, k čemu to vlastně všechno je, někam se kodrcat, když se pak zase musí vrátit do každodenní rutiny – práce, péče o dům, o rodinu, o děti – a k tomu navíc dohnat, co zameškal. Jestli ono by nebylo
vůbec nejlepší zůstat v klidu doma.
Když si však dáme všechny klady a zápory vedle sebe, vyjde nám, že vystoupit z každodenního kolotoče je občas
příjemné. Poznat neznámá místa, jiné zvyky, nové lidi, nechat se obohatit nevšedními zážitky.
A není to jen o tom, že ochutnáme originální recept na halušky s brynzou, přivezeme si vtipné hlášky strýce Pepina, který s námi každý rok jezdí na Orlík a prohlédneme si o Vánocích foto album, ze kterého je ještě slyšet
smích a voní opečené buřty.
Je to o důležitosti vymanit se z každodenních starostí. I krátký výlet na Kuks v nás nakonec může něco změnit. A
to „něco“ může vydržet i dlouho potom, co se vrátíme domů. A nemyslím tím zrovna ztracené doklady ani vymknutý kotník!
Mám na mysli přesah jedinečného okamžiku, který prožijeme, a který v nás zanechá určitý odkaz. Odkaz toho,
že je vlastně možné prožívat jej každý den.
Přeji nám všem, aby nás letošní léto nabylo na celou zimu a hřejivá vzpomínka na něj se vracela tak často, jak
jen budeme potřebovat. Zkrátka a dobře, krásné léto všem!
Bára Rosypalová

DEVÁŤÁCI
Ani se tomu nechce věřit, ale konec školního roku je opět tady. Pro všechny děti je to radostný okamžik a vyhlídka dvou měsíců volna, pro některé je to navíc období loučení a přemýšlení nad tím, jaké to bude v nové škole,
jací budou noví spolužáci a tak podobě. Se základní školou se loučí a do střední školy nastupují:
Jaroslav Zima - Střední škola technická Česká Třebová - obor Truhlář
Jan Pechanec - Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice - obor Telekomunikace
Jakub Šveda - Česká lesnická akademie Trutnov - obor Lesní mechanizátor
Karolína Vavřínová - Střední škola obchodní a služeb Polička - obor Kadeřník
Všem přejeme krásné prožití letních prázdnin a v nové studentské etapě života jen to nejlepší.
Adéla Bartošová
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

26. 4. 2017
Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle konstatuje, že
obec není nadále schopna svými orgány řádně vykonávat svěřený výkon státní správy podle zákona č.
13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích
(silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších
právních předpisů. Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s
městem Litomyšl, na základě které budou výše uvedenou činnost vykonávat orgány města Litomyšl. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle schvaluje:

Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle přeje všem občanům příjemné prožití letních dnů, krásnou dovolenou
a dětem prázdniny plné sluníčka.

Informace z jednání zastupitelstva
15. 3. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 Rozpočet obce na r. 2017 jako vyrovnaný, na straně
příjmů i výdajů ve výši 6 581 500,- Kč.

 Podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské

 Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2017 –

zbrojnice.

2020.

 Přihlášku obce do soutěže Vesnice roku 2017.
 Znění stanov Svazku obcí Vodovody Poličsko, schvá-

 Prodej obecních pozemků p. č. 266/7, 266/8 a
1950/2, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro žadatele Miroslav
Tomášek, bytem Čistá 363 a Barbora Tomášková,
bytem Borová 349. Současně zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej těchto pozemků.

lené členskou schůzí Sdružení majitelů skupinového
vodovodu Poličsko dne 28. 3. 2017 v Budislavi.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost p. Jaromíra
Romera, bytem Mladočov 29, o úpravu obecního pozemku p. č. 20/2, k.ú. Mladočov a pověřuje starostu
obce k jednání s žadatelem o konečném technickém
řešení uvažované úpravy.
14. 6. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 Finanční dary těmto žadatelům:
 Městská knihovna Svitavy – 2 Kč/obyvatele
 Charita Nové Hrady – 2 000,- Kč
 Charita Dolní Újezd – 10 000,- Kč
 TJ Horní Újezd – 20 000,- Kč

 Závěrečný účet obce za r. 2016 včetně Zprávy o vý-

 SDH Desná – 5 000,- Kč

sledku přezkoumání hospodaření obce Poříčí u Litomyšle za r. 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.

 MS Poříčí – 5 000,- Kč
 SK Poříčí – 5 000,- Kč

 Účetní závěrku obce za r. 2016.
 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy

 Oblastní charita Polička – 3 000,- Kč
 Český svaz včelařů – 2 000,- Kč

venkova č. OŽPZ/17/22418.

 Členské příspěvky mikroregionům takto:

 Smlouvu o poskytnutí dotace z programu Podpora
pořízení územních plánů č. OR/17/21816.

 Mikroregion Litomyšlsko – 25,- Kč/obyvatel

 Smlouvu o poskytnutí dotace č. 7/2017, na financo-

 Mikroregion Litomyšlsko – Desinka – 20,- Kč/

vání akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu
Desinka“.

obyvatel

 Mikroregion Toulovcovy Maštale – 70,- Kč/

 Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského pří-

obyvatel

spěvku Sdružení obcí Toulovcovy Maštale na úhradu
nákladů spojených s realizací projektu „Úprava veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu
Toulovcovy Maštale“.

 Dohodu o převzetí spravovaného území mezi obcí
Poříčí u Litomyšle a TIC Litomyšl s platností do 31.
12. 2017.

 Zahájení kroků k rozpuštění Dobrovolného svazku

 Smlouvu o poskytnutí dotace na r. 2017 na financo-

obcí Sdružení obcí skupinového plynovodu Proseč a
pověřuje starostu, aby na Členské schůzi tohoto
sdružení hlasoval pro ukončení činnosti svazku.

vání akce „Úprava veřejných prostranství
v členských obcích Mikroregionu Toulovcovy Maštale“.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Návrh na změnu
využití pozemků vydáním rozhodnutí o pásmu ochrany
okolo pohřebiště v k.ú. Mladočov.

 Poskytnutí individuální dotace obci Desná na úhradu

Zastupitelstvo obce zamítá žádost o finanční dar žadatelů:

 Odkup nemovitosti bez č. p. na pozemku st. p. č.

nákladů souvisejících s dovážením dětí z Poříčí do
MŠ Desná a zpět.
252 v obci a k.ú. Poříčí u Litomyšle.

 Spolek archaických nadšenců Sebranice

 Zápis do kroniky obce za r. 2016.
 Rozpočtovou změnu č. 1/2017

 Salvia Svitavy

POJĎ SI ZAHRÁT FOTBAL
Jménem Sportovního klubu Poříčí zvu všechny příznivce fotbalu na 30. září 2017, kdy se na víceúčelovém hřišti v
Poříčí uskuteční již 9. ročník fotbalového turnaje, který nese název Svatováclavský fotbálek amatérů. Podrobnější
informace budou včas zveřejněny na internetových stránkách obce Poříčí u Litomyšle (http://
www.obecporici.cz/90-akce/) nebo na plakátovacích plochách v obci. Zájemci však již nyní mohou sestavovat
svoje manšafty, aby byli včas připraveni se přihlásit a na tento termín si nic jiného neplánovali.
Adéla Bartošová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Druhá dubnová neděle letošního roku se
v kulturním domě v Poříčí nesla ve znamení vítání nových občánků naší obce.
Tento okamžik je pro obec a hlavně pro
občánka samotného velice důležitý. Zanedlouho (a věřte mi, že to opravdu nebude
trvat dlouho), až se dítě začne zajímat,
vyptávat se a v rodinném albu narazí na
fotku maminky, tatínka a miminka
v kolébce, ho určitě bude zajímat, kdo že
to tam s maminkou a tatínkem je a co se
ten den dělo a hlavně proč to všechno kolem? A rodiče mu jistě rádi vysvětlí, že
v ten den byl slavnostně přivítán do života
naší obce a je jeho významnou součástí a
ačkoliv si na tento okamžik nebude pamatovat, tak skutečnost, že byl přivítán, že
je o něm zápis v pamětní knize obce a že
má na tento den vzpomínku v podobě fotky, mu bude dávat pocit, že se o něm ví, že někam patří a že je pro budoucí vývoj obce velmi důležitý.
Pod dohledem svých rodičů byli do naší obce přivítáni 4 noví občánci, kterými jsou Josefína Faltysová, Jolana
Flídrová, Martin Fait a Elena Bartošová. Kromě již zmiňovaného zápisu a fotografování nechybělo v úvodu programu přivítání předsedkyní kulturní komise Magdaleny Doležalové a proslov starosty obce Františka Bartoše. Kulturně program obohatily naše děti – Nikola Šmejdová, Emma Doležalová, Filip Flídr, Petr Boštík a Klára Doležalová, za což jim patří veliké poděkování.
Vážení rodiče, přeji Vám a Vašim dětem pevné zdraví, hodně štěstí a nekonečně mnoho radosti a spokojenosti ve
Vašich životech.
P.S.: Pokud vše dopadne, jak má, tak zanedlouho kulturní dům zažije historicky nejpočetnější vítání dalších občánků, ale více již nebudu předbíhat :).
Adéla Bartošová

Josefína Faltysová

Jolana Flídrová

Martin Fait

Elena Bartošová
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v budově bývalé školy v Mladočově konalo 2. Setkání seniorů obce Poříčí, které organizačně zajišťovala kulturní komise obce, společně s nájemcem objektu spolkem Proti proudu.
Doprava do areálu byla zajištěna, stejně jako oběd, občerstvení a zajímavý program, který zakončila kapela Kapka známá z TV Šlágr. Celou akci, jejíž závěr se protáhl do večerních hodin, provázela pravá vesnická, sousedská
a přátelská atmosféra, která je symbolem pro život v naší obci a je pádnou odpovědí na chování „nemocných“
jedinců, kteří se dlouhodobě snaží tuto pohodu narušovat.
Přijměte proto touto cestou pozvání na 3. ročník této akce.
František Bartoš
starosta

ROZLOUČENÍ
Jak nečekaně se rozezněly mladočovské zvony, tak nečekaně smutnou zprávu roznesly…
Zemřel p. Josef Preisler – osobnost, kněz, skromný, blízký, vstřícný člověk. Nesmírně obětavý, oblíbený u všech,
kteří ho znali. Rodák z nedaleké Svratky. Do naší farnosti i obce přišel 1. 10. 1993 z Městce Králové, v době, kdy
byla farnost bez kněze a byly u nás velké obavy i o budoucnost fary. V brzké době navázal kontakty s lidmi a
získal plno přátel. Farnost ožila, upevnily se vztahy, obohatil se duchovní život, pořádaly se koncerty, slavily se
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primice jeho nástupců, kteří jako ministranti v něm viděli veliký vzor. Stal se sousedem, spoluobčanem, uměl
těšit, povzbuzovat, duchovně vést, jakoby s námi žil léta. Přišly i nemoci, tam jsme si uvědomovali, čím pro nás
je. Po každém návratu z nemocnice se s velikou radostí i zápalem pouštěl do naplňování vytyčených cílů. Nikdy
nenaříkal, byl plný optimismu, vědom si své zodpovědnosti i povinností. Jak běžel čas, přibývalo nemocí a my se
začali obávat o jeho zdraví. Nezapomenutelná zůstanou setkání při jeho narozeninách. Ty osmdesáté jsme s ním
společně oslavili v kulturním domě naposledy. Kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu odešel do komunity
v Sebranicích. Častěji odjížděl do Prahy za náročnější léčbou. Naposledy byl hospitalizován v Charitním domě
sester Boromejek v Praze, Řepích, kde 25. dubna 2017 zemřel.
Rozloučili jsme se ním, za účasti velkého množství věřících i kněží, ve svátek sv. Filipa a Jakuba dne 3. května
2017. Dle jeho přání byl uložen v řadě kněžských hrobů u mladočovského kostela, kde podle jeho slov prožil nejlépe naplněnou část svého kněžského života. Doplní řadu těch, kteří zde sloužili, učili, šířili víru, neúnavně napomáhali nejlepšímu naplňování lidského žití.
My se k jeho záslužnému působení i jeho předchůdců budeme vracet v modlitbách, ve vzpomínkách. Odpočinutí
lehké, pane faráři. Děkujeme. S pánembohem.
Josef Boštík

MAMINKY SLAVILY
V neděli 7. května 2017 jsme se sešli k již tradiční
oslavně dne matek, tentokrát v kulturním domě v
Poříčí. Maminky si přišly odpočinout od každodenních starostí a pobavit se.
Dětský sbor ze ZŠ Dolní Újezd, pod vedením pana
učitele Josefa Hájka, nám zazpíval několik hezkých písní. Paní Jindra Klejchová nám předala několik svých zkušeností ze své praxe v kosmetickém salónu a svoji šikovnost předvedla nalíčením
dvou vylosovaných maminek.
Program pokračoval toužebně očekávanou degustací vín z vinných sklepů Kutné Hory, se kterými nás seznámil hlavní sommeliér Ing. Karel Tomášek. Degustace obsahovala 8 vzorků vín - tři
bílá, dvě oranžová, dvě červená a jedno rosé.
Vyčerpávající výklad obohatil unikátní chuť každého vzorku a navnadil naše chuťové pohárky. Vítězným vzorkem se stalo sladké bílé víno Chardonnay, které získalo největší množství hlasů.
Závěr programu patřil místnímu rodákovi Karlu
Herynkovi a jeho dětem, kteří nás očarovali svými
hlasy a nejedno oko nezůstalo suché.
Celé odpoledne nás hýčkali pánové Fanda, Jirka,
Jirka a Radim, kteří nás i provedli tanečním parketem na improvizovanou hudbu.
Tímto všem moc děkujeme a zvláště pak kulturní
komisi za perfektně zvolený termín, kde po nedělní oslavě následoval státní svátek a tudíž den odpočinku :-).
P.S.: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem
(z Kutného Hory) omámen .... :-) :-) :-)
Za maminky - Magda a Žaneta

ODPADNÍ VODY
Upozorňujeme občany na možnost kontroly zneškodňování odpadních vod z bezodtokových jímek ze strany vodoprávního úřadu, případně České inspekce životního prostředí.
Vodní zákon ve svém ustanovení §38, odst. 6 konstatuje, že "kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
je povinen zajišťovat její zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na
výzvy vodoprávního úřadu nebo české inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s
tímto zákonem".
V souvislosti s tímto ustanovením je možné, že po vlastnících nemovitostí, kterých se toto opatření týká, bude
vyžadováno prokázání likvidace těchto vod.
Žádáme tedy každého, koho se toto ustanovení týká, aby provedl taková opatření, kterými prokáže likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek v souladu se zákonem.
Pavel Boštík
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DĚTSKÝ DEN MIKROREGIONU
Celkem 130 dětí z 13 členských obcí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka se dne 2.
června 2017 sešlo v obci Desná, aby poměřily svoje síly v rámci tradičního dětského dne Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka.
Opravdu krásné letní počasí přispělo
k celkově dobré a uvolněné atmosféře celého
dne.
Celkem
12
stanovišť
s nejrůznějšími disciplínami značilo 12 měsíců v roce. Každé stanoviště a s ním spojená disciplína byly tematicky sladěny
s charakterem daného měsíce v roce.
Samozřejmě i naše obec měla své zastoupení. Naši obec letos reprezentovali:
V kategorii mladších (1. – 5. třída): Filip
Flídr, Emma Doležalová, Ondřej Kusý, Tereza Faltysová a Lukáš Kárský.
V kategorii starších (6. – 9. třída): Jan
Pechanec, Eliška Pechancová, Michaela
Kladivová, Veronika Lněničková a František Zach.
Všem vyjmenovaným moc děkujeme za
reprezentaci naší obce a za výsledek, za
který se rozhodně nemusí stydět. Posuďte
sami níže..
Adéla Bartošová
KATEGORIE
MÍSTO

NÁZEV OBCE

KATEGORIE
MÍSTO

NÁZEV OBCE

1.

VIDLATÁ SEČ

1.

DESNÁ

2.

LUBNÁ

2.

MORAŠICE

3.

OSÍK

3.

LUBNÁ

4.

POŘÍČÍ

4.

BUDISLAV

5.

SEBRANICE

5.

SEBRANICE

6.

DESNÁ

6.

CHOTĚNOV

7.

MORAŠICE

7.

HORNÍ ÚJEZD

8.

ŠIROKÝ DŮL

8.

POŘÍČÍ

9.

DOLNÍ ÚJEZD

9.

OSÍK

10.

MAKOV

10.

MAKOV

11.

BUDISLAV

11.

VIDLATÁ SEČ

- bický, Skotnice - kraj Moravskoslezský a Hlavenec - kraj Středočeský přebírali v Luhačovicích Zlaté stuhy za vítězství v soutěži o
vesnici roku jednotlivých krajů. Na tomto místě se právě starostka
obce Skotnice Anna Mužná, starostka obce Hlavenec Jarmila
Smotlachová a náš starosta František Bartoš domluvili na pravidelných setkáních. Hlavní myšlenka spočívá právě ve společné oslavě
dne dětí z těchto vesnic, která letos v termínu 3. - 4. června proběhla v Hlavenci.

12.

HORNÍ ÚJEZD

12.

DOLNÍ ÚJEZD

Pavel Boštík

13.

CHOTĚNOV

13.

ŠIROKÝ DŮL

...z pohledu zúčastněné Kláry Doležalové...

INFORMACE Z FARNOSTI

Ve dnech 3. - 4. 6. 2017 jsme se opět po roce sešli s obcemi Hlavenec a Skotnice, tentokrát v Hlavenci.

Novým duchovním správcem naší farnosti
se stal Páter Jiří Štorek SDB, tel. č. 605
592 120.

Hlavenec pro nás připravil jízdu na parníku po Vltavě. Pak jsme se
jeli ubytovat do kempu ve Lhotce u Mělníka, kde byly připraveny
soutěže, kterým předcházel společný nástup. Navzájem jsme si
předali to, co každý přivezl. Pro děti byly připraveny dárečky ke dni
dětí. Večer jsme opékali buřty a zazpívali si různé písničky. Potom
byla noční stezka odvahy. Druhý den jsme se prošli do skalního
obydlí.

SETKÁNÍ V HLAVENCI
Myšlenka na každoroční setkání dětí z vesnic poměrně daleko od sebe vzdálených
vznikla v r. 2011. Tehdy, mimo jiné, zástupci obcí Poříčí u Litomyšle - kraj Pardu-

Takto společně jsme oslavili den dětí již po šesté. Celé setkání se
nám moc líbilo.
Klára Doležalová
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Dětský den v Hlavenci.

10. ČERVEN 2017, aneb každý si přišel na své
DĚTSKÝ DEN
V sobotu 10. června 2017 se na prostranství u kulturního domu uskutečnila oslava svátku Dne dětí. I když to
zpočátku s účastí nebylo valné, nakonec se do areálu v doprovodu svých rodičů a příbuzných dostavilo více než
60 dětí, pro které byly připraveny různé soutěže, jako tlučení špačků, jízda zručnosti na kole, poznávání sportovních předmětů, míčové hry a disciplíny z oblasti požárního sportu a myslivosti. Za splněné úkoly byly děti odměněny „Poříčskými korunami“, které následně utratily ve stánku s dobrotami. V průběhu odpoledne nás navštívil
koník Monty, zapřažený do vozíku (wagonety) a zájemci tak mohli absolvovat projížďku po naší obci.
Na této akci se krásně projevila pravá vesnická pospolitost, kdy na programu se podílely všechny 3 spolky působící v obci (Sportovní klub, hasiči a myslivci), za což jim nesmírně děkuji a těším se na další vzájemnou spolupráci.
Další poděkování patří Pavlovi Nádvorníkovi i jeho kolegovi Michalovi, kteří zajišťovali projížďky s krásným Montym a pochopitelně děkuji každému, kdo se podílel na organizaci programu, který pokračoval zlatou kosou a večerním promítáním filmu „Špunti na vodě“.
František Bartoš
starosta

ZLATÁ KOSA
Na letošní soutěž o Zlatou kosu připadla sobota 10. června. Povedené počasí, velká účast soutěžících sekáčů a
hojná návštěva v publiku přispěla k pěknému sobotnímu podvečeru. Do klání o "mistra" a "mistryni" v sekání
kosou se do 7. ročníku přihlásilo 18 mužů a 5 žen. Již tradičně akce začala průvodem všech zúčastněných soutěžících, na které čekalo přivítání v podobě pozdravu od žen a které se o naše sekáče celé odpoledne staraly, aby
nepodcenily zejména pitný režim. Jako první se do souboje pustily ženy, kde jedna podruhé předváděly svou
zručnost s kosou. Hodnotilo se pět hledisek, které nakonec určily konečné pořadí, a to styl ošacení, kvalita strniště, broušení kosy, technika sekání a šíře pokosu. Toto vše měla v kompetenci pětičlenná porota v čele s Jarčou
Pechancovou. Mezi ženami brala první místo paní Anna Pechancová, která o pouhý jeden bod porazila Lidmilu
Prokopovou, třetí skončila Alena Zimová. Následně se na řadu dostali muži. Při tak širokém poli sekáčů se dal
předpokládat tuhý boj o vítěze. Nutno podotknout, že se nám mezi soutěžícími objevila poměrně početná skupina
i mladých sekáčů, což je milým překvapením. Po odsekání všech 18ti borců následovalo vyhodnocení této kate -
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gorie. Jednalo se opět o těsné výsledky, kdy na třetím místě skončil Václav Lněnička. Boj o vítěze se ztenčil pouze na dvě jména, respektive jedno příjmení, a to Bartoš. Druhý se nakonec umístil starosta František Bartoš a
vítězem se stal jeho jmenovec Václav Bartoš.
Závěrem je povinností poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, jelikož je to velká starost, aby vše proběhlo
plynule a bez problémů. Velký dík samozřejmě patří sekáčům, kteří našli odvahu a předvedli své umění, bez nich
by to nešlo. Dík také patří všem, kteří se přišli podívat. Letošní Zlatá kosa se opět vydařila, myslím si, že ten,
kdo v sobotu strávil odpoledne u kulturního domu, neprohloupil a zažil pohodové odpoledne.
Petr Faltys

LETNÍ KINO
Posezení s hudbou, večerní zábava... Takové myšlenky se nám honily hlavou jako možnosti zakončení sobotního
kulturně-společenského dne 10. června 2017, kdy proběhl nejdříve dětský den a potom tradiční soutěž „O zlatou
kosu“. Nicméně se nám ani jedna z možností nezdála jako to „pravé ořechové“.
Pak se nám však do rukou dostala možnost promítání večerního letního kina a v podstatě bylo rozhodnuto, protože to bylo něco nového, co tu ještě nebylo. Naším cílem bylo zaujmout co možná nejširší okruh sledovatelů, a
proto jsme hledali takový film, který by se mohl líbit dětem, ale ani by neurazil dospěláky. Zároveň jsme chtěli
něco nového, neokoukaného, i když nějaká ta česká klasika také připadala v úvahu. Nakonec se nám s kapkou
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štěstí podařilo zajistit novou českou komedii Špunti na vodě.
Myslíme si, a dokazuje to i cca 350 návštěvníků, že jsme vybrali dobře, že se film líbil a že byl příjemným zakončením sobotního dne. Sice byla zima, ale kdo chtěl, jistě si ve stánku našel něco, čím se zahřál. Věříme, že jsme
zadělali na novou tradici a doufáme, že nám i nadále zachováte svou přízeň.
Děkujeme všem, kdo přišli. Svou návštěvou jsme nám dali najevo, že chcete podporovat nové věci. Pro nás je to
znamení, že naše práce má smysl a dává nám to novou sílu a odhodlání do další práce, která je bohužel stále
některými značně narušována.
Adéla Bartošová

VESNICE ROKU

KANALIZACE

Naše obec se opět po 6ti letech přihlásila do soutěže o
Vesnici roku 2017 Pardubického kraje.

Po více než 3 letech usilovných prací známe výsledek
našeho snažení o odkanalizování zbývajících částí obce,
kde nebyl kladen odpor této myšlence. A závěr je takový, že naše snaha bude podpořena i finančně. Znamená to, že velká část našich občanů bude mít doživotně
zajištěnou likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem a nebude se muset obávat návštěvy kontrolních
orgánů.

Hodnotící komise nás navštívila 14. 6. 2017 a my měli
2 hodiny na to, abychom jim plně představili naší obec
a život v ní. Děkuji zastupitelům, členům sportovního
klubu a mysliveckého spolku, hasičům, kulturní komisi
a každému, kdo pomáhal při prezentaci obce.
Dne 22. 6. 2017 ve 23:55 hod přišla neuvěřitelná zpráva, že jsme byli oceněni ZELENOU STUHOU, která se
uděluje za péči o zeleň a životní prostředí. Je to obrovské ocenění, jehož význam bude s postupem času ještě
narůstat. Je to ocenění práce nejenom zastupitelů, ale
hlavně všech občanů, kteří to s naší obcí myslí v dobrém a svou prací přispěli k této ceně, za což jim pochopitelně děkuji, stejně tak zaměstnancům obce, jelikož
v tuto chvíli ani nic jiného udělat nemohu.

Již po několikáté v této souvislosti opakuji, že likvidace
splaškových vod je povinností majitelů jednotlivých
objektů, nikoliv povinností obce, která se snažila tuto
možnost zajistit pro co největší počet svých spoluobčanů, pochopitelně v rámci technických možností.
František Bartoš
starosta

Stejné „poděkování“ patří i dvojici „nemocných“, rádoby spoluobčanů, kteří svým chováním narušili návštěvu
komise. Je velice dobré, že toto chování viděli zástupci
z celého Pardubického kraje a mohli si tak udělat svůj
vlastní obraz na tuto dvojici.

INFORMAČNÍ CENTRUM
Oznamujeme občanům provozní dobu Informačního
centra v Poříčí v měsících červenec a srpen:
 PO - PÁ - 13:00 - 18:00 hod
 SO - NE - 13:00 - 17:00 hod
Tel. č.: 461 616 991, 739 630 507.

František Bartoš
starosta

DĚNÍ V TJ HORNÍ ÚJEZD
Fotbalová činnost
Fotbalová sezóna 2016/2017 je minulostí. Jak se v ní dařilo našim družstvům?
Mladší přípravka odehrála svoji soutěž ve společném družstvu s Morašicemi. V okresním přeboru jsme se neztratili, až na pár výjimek jsme dokázali odehrát vyrovnané zápasy se svými soupeři. Vedle mladší přípravky trénuje
i fotbalová školička, tj. děti většinou předškolního věku. Pro školičku se nám podařilo domluvit červnové přátelské utkání v Cerekvici, kde naši nejmenší vyhráli 21:2. O naše nejmenší fotbalisty se starají Mgr. Zdeněk Beneš,
Zdeněk Beneš st. a Jaroslav Chaun. Nejúspěšnějším týmem letošní sezóny byla starší přípravka, která také spolupracuje s Morašicemi. Za celé jaro prohrála pouhé dva zápasy (se Sebranicemi a svitavským béčkem). Tečku za
výborným jarem udělal Pohár OFS Svitavy v Čisté, kde jsme vybojovali 3. místo. Mužstvo svými výkony táhl především Tom Briol a Radek Kusý. Druhý jmenovaný se dokonce stal nejlepším okresním střelcem starších přípravek, když nasázel 101 gólů. U mužstva působí trenérská trojice František Bartoš, Jiří Kučera a Václav Žďára st.
Složité jaro prožilo naše dorostenecké souklubí Dolní Újezd/Horní Újezd. Tým se oproti podzimní části značně
změnil, nejlepší hráče jsme byli nuceni přeřadit do kategorie mužů, navíc nás postihla početná marodka. I tak
kluci zabojovali a nakonec obsadili 11. místo se ziskem 39 bodů. Trenéry týmu byli Jan Sigl a Petr Frank, post
vedoucího mužstva zastávali Roman Chadima a Michal Vanat.
Ani muži nemohou být s jarní části spokojeni. I přes slušnou zimní přípravu se jaro nepovedlo podle představ.
Důvody jsou dva – náš tým je stále velice mladý, mnohdy byli na soupisce čtyři dorostenci. Druhým problémem
je úzký kádr. Vytčený cíl se nakonec splnit podařilo, i když až na poslední chvíli. Bod z posledního zápasu proti
postupovému aspirantovi ze Semanína nám zajistil bétřídní příslušnost i pro příští ročník. Hlavním trenérem byl
Radek Svoboda z Pomezí, kterému pomáhali nejprve Kamil Prokop a v druhé polovině jara Jaroslav Lochman.
Vedoucího družstva dělal Václav Žďára ml.
Přihlášky do nové sezóny už jsou odeslány. V mladší i starší přípravce budeme pokračovat ve spolupráci
s Morašicemi a opět přihlásíme do okresního přeboru mladší i starší přípravku. Velkou radost máme z toho, že se
nám na fotbalovou mapu podařilo vrátit žákovské družstvo. I v tomto případě se jedná o souklubí s Morašicemi.
Naopak jsme vzhledem k nedostatku hráčů museli zrušit dorostenecké souklubí. Nejšikovnější dorostenci se zapojí do přípravy s týmem mužů, ostatní budou působit v dolnoújezdském dresu. Muži se znovu objeví v I. B třídě
Pardubického kraje.
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Nefotbalová činnost
Na jaře se nám podařilo uskutečnit dvě kulturní akce.
V dubnu zahráli rockoví dinosauři Habal a Taipan,
v květnu jsme spolu s kapelou Upside Down pořádali křest
jejich nového CD. Na tomto místě je potřeba konstatovat,
že když člověk vidí v kulturním domě návštěvníky
z druhého konce okresu a z místních přijde pár lidí, tak si
říkám, proč to vůbec děláme.
Intenzivně pracujeme na rekonstrukci střídaček. Oproti
starým plechovým střídačkám nás čeká pořádná změna.
Tento projekt je z větší části financován z dotačních prostředků Pardubického kraje.
Velké znepokojení naopak panuje u ekonomické situace
naší zastřešující fotbalové organizace. Kvůli diletantskému
vedení Fotbalové asociace České republiky a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy nám FAČR v druhé polovině června stále dluží finanční prostředky, které jsme
v loňském roce obdrželi na konci března. Díky našemu
svědomitému hospodaření tento fakt neohrožuje chod naší
TJ, ale jsem přesvědčen, že řadě nejmenších oddílů není
při pohledu na bankovní účet do smíchu.
Radost nám nepřinášejí ani legislativní změny týkající se
naší činnosti. Naučili jsme se hlásit prodej tvrdého alkoholu na celním úřadě, elektronická evidence tržeb se nám
zatím vyhnula. Teď jsme od vlády dostali za úkol hlídat,
jestli nám kolem kabin někdo nekouří. Další omezení se
týká prodeje alkoholu – takže až půjdete po měsíční pauze zase na fotbal, v celé republice by se vám mělo
v bufetech dostat z alkoholu jen desítka nebo víno. Na
dětských akcích by se alkohol neměl prodávat vůbec. Logicky tím ztrácíme další zdroj příjmů do rozpočtu TJ.
V červenci oslaví výročí naše internetové stránky. Již 10
let budeme on-line. Za to patří poděkování všem, kteří za
uběhlou dekádu svými příspěvky obohatili náš web.
Život bohužel přináší i smutné zprávy a jedna z nich nás
zasáhla ve středu 29. března, kdy po dlouhé těžké nemoci
zemřel ve věku 74 let člen a zakladatel fotbalu naší TJ,
pan Josef Čermák z Litomyšle.
Závěrem
Sám za sebe musím říct, že je čím dál těžší dostat každý
rok rozjetý vlak jménem TJ Horní Újezd do cílové stanice,
která leží na konci sezóny. Počet dobrovolníků stále klesá,
dorůstající generace vychovávaná v liberalismu 21. století
nemá vztah k ničemu a podle toho to vypadá. Marně se
vztekám nad tím, že moje generace je zjevně poslední,
které tady na něčem záleží.
Dovolte mi, abych závěrem tohoto článku smekl pomyslný
klobouk před všemi, kteří se zasloužili o to, že sezóna
2016/2017 proběhla. V první řadě se jedná o výkonný
výbor v čele s předsedou Zdeňkem Benešem st. Veliké
poděkování patří všem trenérům a vedoucím mužstev,
kteří fotbalu věnují spoustu volného času a mnohdy i své
vlastní peníze. Rovněž děkuji všem, kteří nám za uplynulý
rok jakkoliv pomohli.
I přes to, že to všechno stojí spoustu sil a času, což málokdo ocení, doufám, že se po krátké letní fotbalové přestávce zase na nějaké akci naší TJ uvidíme.
Mgr. Zdeněk Beneš
sekretář TJ Horní Újezd

UKONČENÍ PRÁZDNIN
Přijměte pozvání na sobotu 26. srpna 2017 do areálu u kulturního domu v Poříčí, kde se uskuteční
zábavné odpoledne ku příležitosti ukončení prázdnin, které bude mít dvě části.
V té první si přijdou na své hlavně děti a organizačně si ji zajistí Áďa Kusá a Verča Lněničková, pochopitelně za vydatné pomoci starších kamarádů. Ta
druhá se zaměří na ty starší a bude mít soutěžní
charakter.
Žádám zájemce, kterým není cizí legrace a dovedou se bavit, aby vytvořili 5ti členné týmy a nahlásili se u starosty obce. Každý tým musí mít minimálně dvě ženy (dívky).
O konkrétním programu této akce, včetně časového harmonogramu, budete včas informováni.
František Bartoš
starosta

KRONIKA
Blahopřejeme
65 let

Marie Zachová

Mladočov 26

Marie Němcová

Poříčí 105

70 let

Stanislava Aubrechtová Poříčí 63

76 let

Marie Kubátová

Mladočov 34

Josef Boštík

Mladočov 4

77 let

Marie Bulvová

Poříčí 13

79 let

Marie Kleinerová

Poříčí 30

80 let

František Bartoš

Zrnětín 14

Růžena Boštíková

Poříčí 15

Vladimír Mach

Poříčí 66

Jaroslav Kleiner

Poříčí 30

Jan Kladiva

Poříčí 79

81 let
88 let

Narození
Martin Mach

Poříčí 136

Jan Krejčí

Mladočov 35

Úmrtí
Žofie Faltysová

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 vydání tohoto čísla: 23. 6. 2017. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Rada zpravodaje: František
Bartoš, Pavel Boštík, Petr Faltys, Marie Rosypalová, Adéla Bartošová. Bezplatné.
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