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POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

Letošní, již v pořadí páté, rozsvícení vánočního stromu před kulturním domem bylo velmi vydařené. Dovolím si 
tvrdit, že za pět let byla nejvyšší návštěvnost na této první vánoční akci obce Poříčí. Všem zúčastněným patří 
velký dík. Mile mě překvapilo, že se v nedělní podvečer dostavily i tváře nejenom z naší obce. 

Letošní program se nijak nelišil od toho minulého, i když jeden zásadní rozdíl tu byl a to bylo příjemné počasí. To 

nám nepůsobilo žádné komplikace a tak se v celé své kráse mohl odehrát krátký kulturní program. Ten začal 
úvodním zamyšlením starosty nad vánočním časem a pokračovala jako již tradičně krátká vánoční báseň Anči 
Faltysové. Následovaly děti z mateřské školky, klidně bych řekl, že se jednalo o sbor, jelikož účinkovalo 21 dětí!!! 
Po zpěvu koled dětí byl na programu opět zpěv, ale již dospělých a to, jako v minulém roce, Báry Rosypalové a 
Petry Bartošové. Obě dámy svým zpěvem potěšily všechny přítomné a následovalo zdobení dětského stromku a 

předání dopisů Poříčskému Ježíškovi. Posledním bodem programu bylo již tradiční „zažehnutí“ obecního smrku. 
Děti si na pomoc přivedly anděla a ten nám do potemnělého večera rozsvítil vánoční strom. 

V tuto první adventní neděli nesměl k tomuto programu chybět teplý vánoční nápoj, svařáček a další pochutiny, 
které dokreslují vánoční pohodu v tento okamžik. 

Určitě je nutné připomenout, že máme u vánočního smrku před kulturním domem také nový betlém, řezbářsky 
ztvárněný od Michala Motyčky z Horního Újezdu, který opravdu stojí za podívání. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem účinkujícím, kteří přiložili ruku k dílu, myslím si, že početná návštěva je 
dostatečným poděkováním těm, kteří nedělní odpoledne a podvečer obětují této akci. 

Přeji Vám příjemné vánoční svátky se všemi blízkými a přáteli a do nového roku potřebou energii a dobrou nála-
du. 

Petr Faltys 
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Bajka vypráví, jak sedlák chytil mladého orla a nechal 
ho žrát se slepicemi, až si na to zvykl. Uvidí to mysli-
vec a pokouší se orla vrátit do přírody. Několik pokusů 
se ale nezdařilo a tady je poslední pokus.  

Myslivec se zklamaně rozhlíží kolem sebe. Nevadí mu 
ani tak to, že prohrál. Především je mu líto orla, který 

se mohl vznést k nebi, ale namísto toho se vrátí opět 
ke slepicím. Usedá na vyhřátou trávu a natáčí svou 
tvář ke slunci. Ucítí jeho teplé paprsky. A tu mu blesk-
ne nápad: Slunce je záchrana. Tomu neodolá. Obrací 
se na sedláka, prosebně říká: "Půjči mi ho ještě na 
jeden pokus!" 

"Je to marné. zbytečně ho budeš trápit!" 

"Ještě jeden pokus," žadoní myslivec. 

Sedlák nakonec přikyvuje a sleduje myslivce, jak na-
táčí orlovu hlavu směrem ke slunci. Jakmile se očí do-
tkne jasný paprsek, vyráží orel mocný skřek. Celé jeho 
tělo se rozechvívá a hlava jako šipka směřuje ke slun-

ci. Velký pták roztahuje křídla a s námahou, ale vytr-

vale směřuje přímo ke slunci, stále výš a výš, aby už 
se nikdy nevrátil.  

Odpradávna srovnávali křesťané Pána Ježíše se slun-
cem. Římané slavili každoročně v prosinci návrat slun-
ce, tzv. slunovrat. Křesťané nechtěli zbožšťovat slun-
ce. Bohem je přece Ježíš Kristus. Proto začali na řím-
ské svátky slunce slavit narození Pána Ježíše, který je 

sluncem světa. Svíce v adventu nám připomínají, že o 
Vánocích se adventní světélka slijí v betlémskou zář, 
která prozáří vánoční noc. Ježíš je světlo, slunce, v 
jehož teple a světle můžeme žít. Podobně jako orel v 

bajce, kde ho slunce vytáhlo z otroctví.  

Milí přátelé, přeji Vám pěkné prožití zbytku adventu a 
celé svátky vánoční. Pana Marie porodila dítě Ježíše 
každému člověku. Pán Bůh Vám všem žehnej. 

P. Jiří Štorek  

Informace z jednání zastupitelstva 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

26. 10. 2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Inventarizační komisi ve složení Jiří Rosypal, Ing. 

arch.Radim Bárta, Jiří Bartoš. 

 Smlouvu o dílo č. 01/2016 na vyhotovení nového 

územního plánu obce mezi Ing. arch. Stanislavem 

Svobodou, Alšova 4, Letovice a obcí Poříčí u Lito-
myšle. 

 Smlouvu, včetně dodatku č. 1, mezi obcí Poříčí u 

Litomyšle a Ing. Davidem Plíštilem, Za Stadionem 
3842, Mělník, na zpracování žádosti o dotaci a ma-
nažerské přípravy projektu „Pořízení traktorového 
nosiče pro obec Poříčí u Litomyšle“.  

 Prodej pozemku p. č. 157/15, k. ú. Poříčí u Litomyš-

le pro žadatele Kamila Celíková, Veysel Celík, bytem 

Desná 126 a současně schvaluje kupní smlouvu na 
prodej tohoto pozemku. 

 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární 

techniku č. OKŘ/ 16/24329 mezi obcí Poříčí u Lito-
myšle a Pardubickým krajem. 

 Kupní smlouvu mezi obcí Poříčí u Litomyšle a p. Pe-

trem Hamerníkem, bytem Pustá Rybná 145, na za-
koupení sklápěcího přívěsu tovární značky BSS, typ 
P 53 S. 

 Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 

„Odkanalizování obce Poříčí u Litomyšle a místní 

části Zrnětín“. 

 Komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení 

nabídek veřejné zakázky „Odkanalizování obce Poří-

čí u Litomyšle a místní části Zrnětín“ ve složení Ing. 
Petr Faltys, Jiří Rosypal a Ing. arch. Radim Bárta. 
Současně schvaluje náhradníky ve složení Jiří Bar-
toš, Vojtěch Faltys a Vlastimil Vostřel. 

Poklidné, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2017  

přeje všem občanům zastupitelstvo obce. 

OREL MEZI SLEPICEMI 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 

„Všude okolo nás dýchá vánoční čas, a my jsme tu s Tříkrálovou sbírkou zas.“ 

Přípravy na Vánoce jsou již v plném proudu, všichni myslíme na to, čím obdarujeme své blízké. Každý dárek při-
náší velikou radost nejen tomu, kdo dostává, ale i tomu, kdo dává. Chtějme myslet nejen na své nejbližší, ale i 

na další potřebné.  

Přispěním do pokladničky tříkrálovým koledníkům pomáháte nemocným a starým lidem, kterým díky Vám může-
me půjčit polohovací postel či jinou zdravotní pomůcku, můžeme je zavést k lékaři, přinést jim nákup, pomoci 
jim s úklidem či hygienou.  

Tím, že nám otevřete své domovy, přinášíte radost také dětem, které Vás navštíví, zazpívají a přinesou požehná-
ní, když symbolicky označí Váš domov písmeny K+M+B.  

Tříkrálová sbírka 2017 se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017. 

Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2017 je odkup sociálního automobilu, nákup kompenzačních pomůcek a 

úhrada některých nákladů pečovatelské a ošetřovatelské služby. 

Moc Vám děkujeme, že každoročně přijímáte a obdarováváte tři krále, kteří Vás ve Vašich domovech navštěvují. 
Dále děkujeme dětem a vedoucím skupinek, že nám pomáháte tuto prospěšnou sbírku uskutečnit. 

Farní charita Dolní Újezd 
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Vzhledem k tomu, že výroba a vydání třetího čísla Poříčského zpravodaje probíhala současně s akcemi, které se 

konaly poslední zářijovou sobotu letošního roku, nebylo možné je již do předešlého vydání zahrnout. Z toho dů-
vodu vám je přinášíme v tomto čísle.  

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM TENISOVÝM TURNAJEM 

FOTBÁLEK PO OSMÉ 

Zúčastnilo se 13 účastníků, bohužel bratři Košňarovi z Budislave se kvůli zdravotním problémům nakonec ne-
mohli zúčastnit.  

Systém turnaje kopíroval rok 2015. Po odehrání základních skupin se vykrystalizovala horní červená skupina, 
která se utkala o postupová místa do semifinálových bojů. První semifinálové utkání proti sobě postavilo Pavla 

Boštíka vs. Romana Kováře a druhý duel odehrál Michal Láf a Lukáš Bartoš. Vítězi utkání se stali Pavel Boštík a 
Michal Láf, kteří se potkali ve finále. Finále opět proběhlo po fotbalovém svatováclavském turnaji a za příjemného 
počasí bylo k vidění kvalitní tenisové utkání s vítězným koncem pro Pavla Boštíka, který ovládl turnaj již potřetí a 
zkompletoval tak hattrick. 

Druhý se tedy umístil Michal Láf, třetí místo obsadil Lukáš Bartoš a bramborová medaile opět zbyla na Romana  

V sobotu 24. 9. 2016 uspořádal Sportovní klub Poříčí již 8. ročník fotbalového turnaje s názvem Svatováclavský 
fotbálek amatérů, který se tradičně uskutečnil na víceúčelovém hřišti v Poříčí.  

Do turnaje se nám letos přihlásilo krásných 8 mužstev, avšak jedno z nich nakonec nedorazilo. V systému hry 
každý s každým se tedy utkalo celkem 7 týmů. Za krásného slunečného počasí turnaj v poklidu probíhal, oboha-

cen o dobré občerstvení všeho druhu. Předtím, než bylo v 17:00 hod odstartováno finálové utkání celoročního 
tenisového turnaje, jehož pořadatelem je obec, přistoupil místopředseda klubu Jiří Bartoš k  zhodnocení a vyhlá-
šení výsledků. Své slovo zahájil poděkováním všem zúčastněným, zvláštní poděkování směřoval k rozhodčím p. 

Šinkorovi a p. Makovskému , kteří byli obdarováni užitečným dárkem a velkým potleskem.  Následně již přistou-
pil k výsledkům samotným. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Jiří Zindulka z Vamos teamu a nejvíce branek na-
střílel Petr Malý z týmu Potrats. Na sedmém místě skončila Kalamita, šesté místo obsadily Břízovy kobyly, páté 
místo náleželo Promovaným inženýrům, bramborová příčka patřila Vamos teamu, bronz vybojovali hoši z Jarošo-

va, ze stříbra se radoval tým Potrats a zlatý pohár po zásluze náležel týmu 2,7 promile.  

Velice si vážíme toho, že turnaj se těší takové oblibě a doufáme, že to tak bude i nadále. Všem děkujeme za pod-
poru a budeme se těšit opět za rok. 

Adéla Bartošová 

24. ZÁŘÍ 2016—DEN VĚNOVANÝ SPORTU A DĚTEM 
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Kováře, který se na 4. místě umístil i v roce 2015. 5. místo obsadil 
Šplíchal Karel, 6. místo patří Lubošovi Bartošovi a 7.-11. místo shod-
ně obsadili: Mlejnek Míra, Pechanec Jirka, Bartoš Jirka, Bartoš Marek 

a Fulík Jan. 

Závěrem bych rád nalákal na jubilejní 10. ročník tenisového turnaje, 
kde bych byl rád za hojnou účast, jelikož se bude hrát o zajímavé 
ceny. Sportovní přátelé, neváhejte a přihlaste se na rok 2017. 

Petr Faltys   

V sobotní odpoledne 24. 9. 2016 se 
uskutečnilo rozloučení s prázdninami. 

Pro děti byla připravena stezka s 10ti 
stanovišti. Letošním tématem tohoto 

rozloučení byly letní olympijské hry. Na 
stanovištích si děti mohly vyzkoušet 
olympijské disciplíny a otestovat svoje 
olympijské znalosti.  Po splnění  disciplín 
si všichni účastníci odnesli odměnu v 
podobě sladkostí. Pro děti, které si vy-
soutěžily nejvíce bodů, byly připraveny 

sportovní odměny.  

Ve starší kategorii  se na prvním místě 
umístila Míša Kladivová, na druhém mís-
tě Eliška Pechancová a na třetím místě 
Vojta Faltys. V mladší kategorii byl nejú-
spěšnější Jirka Černohubý, na druhém 

místě Lucka Boštíková a na třetím místě 
Šimon Flídr. 

Děkujeme rozhodčím na stanovištích, 
Verče Lněničkové  a Adéle Kusé za orga-
nizaci celého rozloučení s prázdninami a 
doufáme, že jim nadšení a elán pro tuto 

věc vydrží i nadále. 

ROZLOUČENÍ S 
PRÁZDNINAMI 

KALÍŠEK POŠESTÉ 

Listopad je u nás v Zrnětíně již tradičně 
spojen s lampiónovým průvodem zakon-
čeným ochutnávkou domácích likérů. 
Akce je vždy stejná a přeci pokaždé ně-

čím nová. Tentokrát nás nepříjemně za-
skočilo deštivé počasí.  Vše ale vynahra-
dila vytopená pergola a v ní velký sorti-
ment domácích likérů. Z deseti soutěž-

ních vzorků nakonec porota udělila nej-
víc bodů nápoji s názvem „Bouře v rou-
ře“ a těsně za ním se umístil likér „Už je 

to tady“.  

Co nám přinese rok 2017 nikdo netuší, 
ale do kalendáře si opět můžeme zaškrt-
nout 16. listopad a těšit se, jaké origi-
nální názvy a chutě nám připraví. (A bu-
deme se divit, jak ten rok opět rychle 

utekl.) 

Marie Rosypalová 

MAMAKLUB 

Aktivity Mama klubu s létem neskončily. Maminky se nadále schází ve společenské místnosti kulturního domu 
každé pondělí od 9h do 11h, aby si s dětmi pohrály, zazpívaly a společně probraly novinky u šálku dobré kávy. 
Místo hraní na hřišti se děti v adventním čase chodí dívat na Betlém a mimo jiné také chystají s maminkami růz-
né akce. 

Na podzim připravil Mama klub výrobu halloweenských svícnů spojenou s lampiónovým průvodem. Hojná účast 
na tvoření i průvodu byla pro organizátorky tou nejlepší odměnou a všem dětem a rodičům, kteří přišli, za to pat-
ří velký dík. 

Po dvakráte se také maminky s dětmi sešly v odpoledním čase na pečení a zdobení perníčků. Nejprve na výrobu 

perníkových svícnů, které pak ve třetím adventním týdnu roznášely našim nejstarším občanům (nad 70 let). Vě-
říme, že koleda našich nejmladších s přáním radostných Vánoc a malou pozorností udělala všem obdarovaným 
radost. Pevně doufáme, že tato myšlenka, za níž stojí Petra Bartošová, se stane v naší obci tradicí. 

Druhé pečení perníčků bylo spojené s první adventní nedělí, kdy se v Poříčí u kulturního domu rozsvěcel Vánoční 
stromeček. Děti válely těsto a vykrajovaly, maminky pekly a všichni pak společně zdobily. Celá akce probíhala v 
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hřejivé atmosféře blížícího se adventu a perníčky přišly v neděli rozhodně k chuti. 

V sobotu 18. 2. 2017 se pořádá již tradiční dětský karneval, na který jsou všichni srdečně zváni. Téma karnevalu 
ještě upřesníme, ale děti už se můžou těšit na tanec, soutěže a pěkné ceny. 

Jsme rádi, že v naší obci vznikají dobré nápady a je tu prostor pro jejich realizaci. Mít k dispozici společenskou 

místnost vybavenou hračkami rozhodně není samozřejmostí, a proto je stále chuť se scházet. Budeme rádi, když 
přijdete mezi nás! 

Přejeme všem krásné svátky vánoční a hodně zdraví a pohody do nového roku. 

Bára Rosypalová 

Kdo to klepe? Bílý pán.  

Mikuláš dnes přišel k nám. 

Anděl a čert přišli s ním, 

zjistit, jestli nezlobím. 

Čertíka se nebojíme, 

protože my nezlobíme. 

Když tak jenom trošinku, 

tatínka a maminku. 

Počátek prosince každého roku je pro děti obdobím rozporuplných 
pocitů, protože se návštěvy Mikuláše a jeho doprovodu obávají, ale 
zároveň toužebně očekávají nadílku. I v naší obci více jak padesát 

dětí přivítalo u sebe doma Mikuláše s andělem a čerty, a proto tento 

pocit také jistě zažívaly. 

Milé děti, nezapomínejte na to, co jste Mikulášovi slíbily a snažte se 
svoje sliby dodržovat, ať Vás při příští návštěvě může Mikuláš jenom 
chválit.  

Adéla Bartošová 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN 

Znovu touto cestou informuji občany, že 
v r. 2017 bude zahájeno zpracování no-
vého územního plánu obce Poříčí u Lito-
myšle. Pokud máte nějaký nápad, myš-

lenku nebo představu, jak využívat po-
zemky v k. ú. Mladočov a Poříčí u Lito-
myšle, prosím Vás, abyste mě kontakto-
vali. 

František Bartoš 

TIBET 

Jsem moc ráda, že přijali mé pozvání pan Yixi Tudan a jeho partner-
ka Hana Činčarová. K nám do Poříčí přijeli se svým synkem Františ-
kem popovídat si s námi o životě v Tibetu. 

Paní Hana v Tibetu v rámci svého studia dlouho pobývala a tam se 

se svým partnerem také seznámila. Yixi pochází z malé vesnice po-
ložené asi 3 500 m. n m.  

Jejich povídání bylo velmi poutavé, autentické, seznámili nás jak s 
obyčejným životem Tibeťanů tak s rafinovanou snahou čínské politi-

ky tuto kulturu vytěsnat. Názorným příkladem je například fakt, že 
u nich doma mají již 4 televize, které dostali zadarmo od čínské vlá-
dy, jen aby mohli sledovat čínskou propagandu. 

Měli bychom na hosty další dotazy, ale čas rychle běžel a po dvou 
hodinách už s námi malý František začínal ztrácet trpělivost. 

BÍLÝ PÁN 

Dovoluji si vás jménem obce Poříčí u Li-
tomyšle, kulturní komise a dalších spolků 
naší obce pozvat na nejbližší akce: 

 Tak jako o minulých vánočních prázd-

ninách, tak i letos pronajala naše obec 
plavecký bazén v Litomyšli. Konkrétně 
ve středu 28. 12. 2016 v době od 8:00 
do 9:30 hod. Vstup hradí obec, dopra-
va je individuální. 

 Myslivecký spolek Poříčí u Litomyšle 

pořádá v sobotu 14. ledna 2017 tradič-

ní Myslivecký ples. K tanci a poslechu 
zahraje Vepřo, knedlo s Dádou. Těšit 
se můžete na vyhlášenou mysliveckou 

kuchyni a bohatou tombolu. Našim 
nejmenším patří srdečné  pozvání na 
neděli 15. ledna 2017 na tradiční dět-
ský karneval se zábavným programem 

a příjemnou atmosférou.  

 Obec Poříčí a kulturní komise vás sr-

dečně zvou na 13. ples obce Poříčí u 
Litomyšle, který se uskuteční v pátek 
17. února 2016. K tanci a poslechu 
zahraje skupina Rytmik, připravena 
bude výtečná kuchyně a chybět nebu-

de ani zajímavá a hodnotná tombola. 

Na páteční ples navážeme v sobotu 18. 
února 2016 dětským karnevalem, kte-
rý zorganizuje Klub maminek a o jehož 
tématu se dozvíte na webových strán-
kách obce nebo vyhlášením v rozhlasu.  

 Stalo se již tradicí, že období jarních 

prázdnin si zpestřujeme zájezdem do 
skicentra v Deštném v Orlických ho-
rách. V této tradici hodláme pokračo-
vat, nicméně pro zpestření se zvažuje 
varianta navštívit jiné horské středisko 
i s možností přespání. O přesném ter-

mínu a průběh zájezdu budete včas 

informováni prostřednictvím rozhlasu 
nebo na webových stránkách obce.  

Adéla Bartošová 

POZVÁNKY 
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SKLEP 

Jak jste si jistě mnozí všimli, před sklepem u křižovatky k Zrnětínu byla osazena přes potok lávka. Autorem tech-
nického řešení je Ing. arch. Radim Bárta. Vlastní zhotovení provedl Jan Rosypal a Miroslav Chadima. Materiál, 
tedy modřínové dřevo, dodala obec Poříčí. Tento sklep koupila obec od bratrů Sýkorových, kteří ho zdědili po 
svých rodičích.   

V tomto místě před potokem směrem ke křižovatce stával dům řezníka Peřiny, ke kterému patřil zmiňovaný 
sklep. Dům byl zbourán v šedesátých letech minulého století a sklep je jediným pozůstatkem tohoto řeznictví.  

Jedná se o stavbu, která byť z vnějšku nevypadá příliš zajímavě, je docela prostorná. Šířka 2,6 m a délka 8 m je 
předělena dvěma příčkami, z nichž ta první za vstupem je již novější a měla patrně bránit vniknutí vyšší teploty 
do vlastního sklepa.  

Stěny sklepa jsou vystavěny z pískovce, klenba je zaklenuta opukou, stav konstrukcí není natolik špatný, aby po 
úpravách nemohl sloužit dalších mnoho let. Nad vstupem do sklepa je vytesán letopočet 1886, jedná se tedy o 

stavbu, která je uvnitř poměrně zajímavá a má svoji historii.  

Zastupitelstvo obce nemá v tuto chvíli konkrétní představu, jak sklep do budoucna využít. Jedna z možností je 
použít prostor sklepa jako muzeum našemu významnému rodáku a jednomu z vůdců selských bouří na Litomyšl-
sku Matějovi Abrahamovi. O další nápady a případné návrhy využití prosíme Vás, spoluobčany, abychom toto 
místo v centru obce hezky upravili a využili a stalo se tak součástí prostoru, kde je umístěn památník obětem 
válek a bezpráví. Případné návrhy a podněty podávejte místostarostovi Pavlovi Boštíkovi.  

Pavel Boštík 

Je již tradicí, že vám v každém posledním 
vydání Poříčského zpravodaje přinášíme 
termíny plesů v nadcházejícím roce. 
Nikterak tomu nebude ani v tomto čísle. 

Přijměte pozvání okolních obcí na spole-
čenské akce počátku roku 2017. 

Lubná (Skalka): 

 7. 1. 2017 - První ples 

 21. 1. 2017 - ples KDU-ČSL 

 28. 1. 2017 - ples TJ Sebranice 

 3. 2. 2017 - ples SDH Lubná 

 25. 2. 2017 - Dětský karneval 

Sebranice (kulturní dům) 

 13. 1. 2017 – Farní ples 

 21. 1. 2017 – Dětský ples 

 11. 2. 2017 – Hasičský ples 

 19. 2. 2017 – Dětský karneval 

Budislav (Krčma) 

 21.1.2017 - Školský ples 

 22.1.2017 - Dětský karneval 

Desná 

 28. 1. 2017 - karneval SDH Desná v 

KD Horní Újezd od 13:30 hod. 

 28. 1. 2017 - ples SDH Desná v KD 

Horní Újezd od 20:00 hod. 

 

Horní Újezd (kulturní dům) 

 4. 2. 2017 - Obecní ples 

Jen jsme si stihli ještě domluvit setkání na sobotu 4. února. 2017. Bude to akce pro děti, kde se budou učit při-
pravovat tibetské jídlo, psát tibetským písmem a další. Podrobnosti akce budou ještě upřesněny. 

Na závěr bych ráda dodala, že nám s našimi hosty bylo dobře a těším se, že se ještě u nás v Poříčí sejdeme. 

Marie Rosypalová 

PLESOVÁ SEZONA 

ROČNÍ ABECEDA ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE 

SDH DESNÁ 

Milí čtenáři, 

ráda bych se s Vámi i letos podělila o trošku z činnosti SDH Desná, 
jehož členy jsou i děti z Poříčí a Horního Újezdu. 

 A - Aktivita. Také během letošního roku jsme byli velmi aktivní 

v naší činnosti. 

 B - Bruslení. Jako vloni, tak i letos, pořádáme bruslení nejen pro 

děti, ale pro všechny členy, a to  28. 12. 2016 od 10.00 do 11.30 
hodin. 

 C - Cílevědomost. Snažíme se děti motivovat k co nejlepším vý-

konům, ale zároveň je povzbudit, když se náhodou  něco nepoda-
ří.  Kdo zná děti, ví, jak moc vše na soutěžích  prožívají.  

 D - Dotace. Bez nich by to nešlo. Letos jsme měli v tomto ohledu 
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S nástupem nevlídného počasí se každoročně fotbalové 
soutěže ukládají k zimnímu spánku. My jsme v nich na 
podzim měli čtyři celky – mladší a starší přípravku 
(společná družstva s Morašicemi), dorost (společné 

družstvo s Dolním Újezdem) a muže. A jak si jednotlivé 
týmy vedly? 

Mladší přípravka pod vedením Zdeňka Beneše ml., 
Zdeňka Beneše st., Jaroslava Chauna a Pavla Havlíka 
prožila podzim, kdy především sbírala zkušenosti. I tak 

se nám podařil vyhrát jeden turnaj – a zrovna domácí. 
Máme radost, že chodí i mladší děti, tj. děti, které ještě 

nehrají turnaje, ale poctivě trénují (tzv. fotbalová ško-
lička). Výsledkově se nad míru dařilo starší přípravce, 
kterou vedl František Bartoš, Jiří Kučera a Václav Žďá-
ra st. Ze svých osmi turnajů jich šest vyhrála, jednou 
skončila druhá a jednou třetí. Tady se nám vyplácí 
koncepční práce v kategorii přípravek, která v mnoha 

jiných oddílech chybí. V říjnu se nám podařily uspořá-
dat ukázkové tréninky přípravky pod vedením tzv. léta-
jících trenérů, což jsou nejlepší mládežničtí trenéři Par-
dubického kraje. Bohužel nám citelně chybí družstvo 
žáků, kde by mohli naši nadějní fotbalisté dále hrát.  

PODZIM V TJ HORNÍ ÚJEZD 

poměrně úspěšný rok, podařilo se nám získat dotace 
na činnost z MŠMT, Pardubického kraje a OSH, dále 
pak dotace na náš tábor. 

 E - Energie. Práce s dětmi a mládeží nás všechny 

stojí mnoho času a energie, a to nejen při tréninkách 
ale také při přípravě podkladů na sou těže, tábor a 
všechny aktivity. Děti nám to ale vracejí stejnou mě-
rou, nabíjejí nás spoustou pozitivní energie. 

 F - Fakt dobrá parta. K tomu není co dodat :-).   

 G - Gravitace. Působí i na nás, proto jsme se ani 

letos nevyhnuli několika zraněním. 

 H - Horní Újezd.  Do kulturního domu v Horním 

Újezdě jsme byli letos nuceni přesunout náš dětský 
karneval i ples. Myslím si, že to byla změna 

k lepšímu ve všech ohledech. Náš karneval se opět 
může pyšnit hojnou účastí. Pro letošní rok jsme vy-
brali téma Cirkus a myslím, že se celá akce moc vy-
dařila. 

 I - Inovace. Magické slovo používané snad všude… 

I my obnovujeme zastaralý „vejchyst“ a pořizujeme 
nové vybavení (např. dětské helmy, rozdělovač a 
sací koš). 

 J - Ještě je co zlepšovat.  Jak na straně nás ve-

doucích, tak na straně dětí.  A je to dobře, dokud je 
co zlepšovat, je vidět, že se něco děje a že na sobě 

pracujeme. 

 K - Krajské kolo hry Plamen. Po několika letech 

se podařilo našemu družstvu starších žáků opět pro-
bojovat na kraj. Letos se konal 11. 6. ve Skutči. Náš 
tým starších se zde umístil na 11. místě. Pro většinu 
členů týmu to byla premiéra a určitě cenná zkuše-
nost pro příště. 

 L - Letní pobyt. O letních prázdninách pravidelně 

pořádáme minitábor pro děti a mládež. Letos jsme 

opět tábořili v našem oblíbeném areálu v Borovnici. 
Téma tábora bylo Z pohádky do pohádky, ale pro-

gram se velmi přizpůsobil aktuální situaci a přáním 
dětí, kterých s námi jelo přesně 26. Letošní tábor byl 
hodnocen dětmi i vedoucími jako doposud nejvyda-
řenější. 

 M - Makáme! Nejen při trénincích, pro zlepšení na-

šich výkonů, ale snažíme se i pro sbor při brigádách 
jako je sběr kamení a jedování myší. 

 N - Novinky. Hlavní novinkou jsou dva noví trenéři 

našich dětí a to Verča Renzová pro starší a Pepa Plch 
pro mladší. Novinky o naší činnosti můžete najít na 
webových stránkách SDH Desná, na facebooku, ne-
bo na nástěnce u hasičárny.  

 O - Okres Plamen. Okres se letos konal v krásném 

areálu vojenské školy, jako tradičně poslední víkend 
v květnu. Bohužel některá organizační opatření vy-
volala mnoho kontroverzních názorů. Soutěže se 
účastnilo družstvo starších žáků a dokonce dvě druž-
stva mladších žáků.  Mladší „áčko“ mělo zlaté ambi-
ce, bohužel po nepovedené štafetě obsadili nepopu-

lární 4. místo. Pro tým „B“ složený z malých dětiček 
to bylo hlavně sbírání zkušeností, přesto obsadili 
pěkné 21. místo. Družstvo starších doslova vybojo-
valo bronzové medaile a tím i postup na kraj. 

 P - Pohárovky. Letos jsme se zúčastnili pohárových 

soutěží v Přívratě, Poličce a Kamenci. Závodů 
v Poličce jsme se účastnili dokonce se třemi družstvy 

mladších žáků. Nejlépe, na 15. místě se umístilo 
družstvo „B“. Starší se účastnili pouze závodu jed-

notlivců (nejlepší  Žanďa Renzová – 8. místo).  

 R - Rocksprosťáci. Naše nová „kapela“, která vznik-

la spontánně na táboře v Borovnici a určitě by si za-

sloužila ještě další vystoupení, např. na plese. 

 S - Stále nás přibývá. Za letošek přibyly 3 děti a už 

je nás celkem 33. 

 T - Trénují i dorostenky a dorostenci. Dorostenky 

mají po dlouhé době zase družstvo a na okrese 
v Jevíčku se umístily na pěkném 3. místě. Martin 
Kusý, který závodil za starší jednotlivce, také vybojo-
val bronzovou medaili a postup do krajského kola.  

 U - Úprava mašiny. Velmi bychom ji uvítali. 

 V - Vývoj. Snažíme se jít kupředu v přístupu 

k dětem i disciplínám a vymýšlet nové způsoby tré-
nování a provádění disciplín. 

 Z - Závěrem… bych chtěla poděkovat všem, kteří 

s námi trénují a jakkoli nám pomáhají. Samozřejmě 
nesmím zapomenout poděkovat starostovi sboru a 
výkonnému výboru, starostům obcí Desná, Poříčí a 
Horní Újezd za podporu naší činnosti.  

Chtěla bych všem popřát klidný zbytek tohoto roku 
vydařený start roku 2017. 

Věra Rosypalová  
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Vrátit Horní Újezd na mapu žákovského fotbalu bude 
jeden z hlavních úkolů nového výboru, který bude 
zvolen na volební valné hromadě na začátku roku 

2017. Poděkovat je potřeba Jiřímu Famfulíkovi, který 

vede přípravku v Morašicích. 

Naše dorostenecké souklubí s Dolním Újezdem půso-
bí v krajském přeboru. Družstvo vede Jan Sigl, Petr 
Frank, Michal Vanat a Roman Chadima. V polovině 
soutěže se počet získaných bodů zastavil na čísle 28, 
což znamená 5. místo v tabulce. Na jaře tak druž-
stvo bude usilovat o umístění na bedně. Za zmínku 

stojí výkon nejlepšího střelce týmu Michala Kopecké-
ho, který branky soupeřů zatížil 23 přesnými trefa-
mi.    

Podzimní část I.B třídy mužů pro náš tým znamenala 

především hodně starostí s málo početným kádrem. 
Skládání soupisky bylo mnohdy zapeklitým oříškem. 

Po polovině soutěže se podařilo nasbírat 15 bodů, 
pětkrát se vyhrálo, osmkrát jsme odcházeli ze hřiště 
s prázdnýma rukama. V tabulce jsme se umístili na 
9. místě. Po podzimní části skončila u týmu mužů 
trenérská dvojice Zdeněk Bednář – Jaroslav 
Lochman. Oběma trenérům děkujeme za mnohaleté 
působení u mužstva. Novým trenérem se měl stát 

Pavel Švec, který v minulosti působil například ve 
Svitavách, Litomyšli, Kamenné Horce či Čisté. Ne-
smírně aktivní člověk, se kterým byla radost spolu-

pracovat. Když jsme měli naplánovanou téměř celou 
zimní přípravu, přišla mi od něj zdrcující zpráva o 
nově objevených zdravotních problémech a náhle 
jsme si všichni uvědomili, že život není jen o fotbale. 

V době uzávěrky tohoto článku se nový trenér mužů 
stále hledal. Vrcholem zimní přípravy bude tradiční 
herní soustředění v Boskovicích, které se uskuteční v 
termínu 10. – 12. března 2017.    

Činnost naší tělovýchovné jednoty je v poslední do-
bě limitována především malým počtem lidí, kteří 

jsou ochotni ve svém volném čase zdarma něco dě-
lat pro jiné. Alfou a omegou všeho je kouzelná for-

mulka „nemám čas“, kterou v poslední době slýchám 
ze všech stran. Zbyla skupina statečných (z níž dvě 
desenské rodiny se tomu věnují bez nadsázky každý 
den), která si nějakým záhadným způsobem trochu 
času dokáže udělat a díky tomu se tady přeci jenom 

na hřišti nebo v kulturáku občas něco děje. Kéž by 
se po valné hromadě něco změnilo… 

Blíží se konec roku a já musím poděkovat: 

- všem členům výboru, speciálně předsedovi Zdeň-
kovi Benešovi st. – je za vámi vidět kus práce 

- všem trenérům – děláte to zadarmo ve svém vol-

ném čase a kolikrát za to neslyšíte ani „děkuji“, tak 

alespoň díky tímto způsobem 

- všem hráčům – bez vás by to nemělo smysl 

- všem sponzorům – bez peněz to nejde 

- obecním úřadům Horní Újezd, Poříčí, Desná, Budi-
slav – vážíme si zázemí, které pro nás obec Horní 
Újezd vybudovala, vážíme si toho, že můžeme pou-

žívat umělku v Poříčí, vážíme si vaší finanční podpo-
ry 

- a všem ostatním, kterým není Tělovýchovná jedno-

Blahopřejeme: 

60 let  Kosť Milan  Poříčí 42 

  Stráníková Eva  Poříčí 102 

76 let  Prokopová Lidmila Poříčí 2 

89 let  Faltysová Žofie  Zrnětín 7 

 

Narození: 

Flídrová Jolana  Poříčí 128 

Fait Martin  Poříčí 124 

 

Úmrtí: 

Pechancová Anna Mladočov 8 

KRONIKA 

ta lhostejná.  

Závěrem mi dovolte, abych popřál všem občanům Poříčí 
klidné prožití svátků vánočních a mnoho spokojenosti do 

roku 2017. Těším se na další setkávání s vámi na akcích 

naší TJ. 

Mgr. Zdeněk Beneš 

sekretář TJ Horní Újezd      

PODĚKOVÁNÍ 

Většina z vás patrně zaznamenala personální změnu v 
obchodě u Machů, která souvisí se změnou vlastníka to-
hoto objektu.  

Pan Zdeněk Mach, který obchod vlastnil a provozoval 

(zpočátku se svým bratrem Vladimírem) od ledna r. 
1992, se rozhodl tuto činnost ukončit.  

Chtěl bych mu touto cestou, jménem svým i jménem 
vás, spoluobčanů, poděkovat za nabízené služby v ob-
chodu s potravinami.  

Všichni víme, i ze svého nejbližšího okolí, že udržet tuto 
službu na malých obcích je složité a komplikované. O to 

více vyniká dlouholetá spolehlivost p. Zdeňka Macha, za 

kterou ještě jednou děkuji a přeji mu v jeho nové životní 
etapě jen to nejlepší.  

František Bartoš 


