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ZPRAVODAJ

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA
VÁNOČNÍ ČAS
Vánoční atmosféra je již v plném proudu všude kolem nás.
Neustále a denně nám to připomínají v rádiích, kde odpočítávají, kolik že dní to zbývá do
Štědrého dne. V televizi běží
pořád dokola reklama, která
nás upozorňuje na to, abychom
určitě nezapomněli našim nejbližším pořídit elektroniku za ty
nejlepší
ceny,
protože
"měkouši" prý vážně nejsou v
kurzu. Ve večerních zprávách
nám pro jistotu odvysílají davy
lidí mihotajících se na vánočních trzích nebo obchodních
centrech. Jak kdybychom to
nevěděli! Už aby to bylo za námi! Musíme ještě chvilinku vydržet, protože to nejkrásnější
nás teprve čeká a proto si važme toho, že se nyní máme na
co těšit a že to krásné teprve
přijde.
Nebude to dlouho trvat a to pravé kouzlo Vánoc nás naplno pohltí. Už se vidím doma na pohovce, krásně nazdobený stromeček, v ruce hrníček voňavého vánočního nápoje, k tomu praskající dřevo v krbu a nějaká pěkná česká pohádka. Vidina štědrovečení večeře je také blízko, stejně tak jako setkání s rodinou a přáteli, která v nás
zanechávají hřejivou stopu. Kéž bychom se na Vánoce dočkali třpytivé sněhové pokrývky, aby si děti mohly hned
vyzkoušet boby, které jim Ježíšek pod stromeček nadělil. Atmosféra Vánoc je kouzelná, važme si té chvilky, kdy
můžeme na chvíli vypnout, věnovat se sobě a rodině a prožijme ji, jak nejlépe to jde.
Přeji vám všem pokojné a radostné prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších, hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v novém roce.
Adéla Bartošová

VESNICE ROKU
Dovolte mi malé ohlédnutí, a to nejenom za letošním ročníkem této soutěže, který byl pro naší obec velmi úspěšný, a to udělením ocenění "Zelená stuha ČR 2017".
Soutěž vesnice roku má za sebou 23 ročníků a u příležitosti celostátní konference Venkov 2017 pozval hejtman
našeho kraje, p. Martin Netolický, do Dříteče všechny starostky a starosty obcí, kteří stáli nebo ještě stojí v čele
obcí, které v minulosti obdrželi toto významné ocenění. Tímto setkáním chtěl p. hejtman poděkovat za reprezentaci Pardubického kraje. Podobná akce potom proběhla v hlavním sále Valdštejnského paláce (sídle Senátu Parlamentu ČR) v Praze, kde se 6. prosince 2017 uskutečnilo slavnostní setkání vítězů soutěže "Vesnice roku 2017",
kterého jsem se zúčastnil společně s panem místostarostou Pavlem Boštíkem.
Věřte, že je velice dojemné, příjemné a potěšující slyšet v těchto historických prostorách jméno naší obce, zvláště ve spojení s reprezentací České republiky v soutěži Entente Florale Europe 2018. Cílem soutěže vesnice roku
je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji své obce a svého domova. Já osobně jsem patřičně hrdý, že mohu žít v naší obci, která se zařadila do společenství oceněných. Ať již zlatá stuha v r. 2011 nebo
letošní zelená jsou důkazem toho, že původní myšlenka soutěže má u nás konkrétní podobu, a to především díky
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Vám, Vám občanům naší malé, ale patřičně hrdé obce.
Ze srdce Vám za všechno děkuji a současně Vás prosím, abyste v této práci pokračovali tak, aby generace, které
přijdou po nás, měly na co navazovat a my jim tak ukázali cestu, po které by mohly jít při správě a rozvoji naší
obce.
Váš starosta
František Bartoš

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Svátek Tří králů je spojován se slavností Zjevení
Páně a církev ho na Západě a Východě oslavuje
6. ledna. Tři králové představují mudrce Kašpara,
Melichara a Baltazara, kteří se vypravili do Betléma
uctít právě narozeného Ježíše a přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Bible nám neříká, kolik bylo
u lůžka Ježíše mudrců, ani jejich jména, ta jim byla
přisouzena dle středověké legendy.
Kašpar přinesl Ježíši zlato, které symbolizovalo královskou důstojnost. Melichar kadidlo, které se používalo a používá při bohoslužbách, Baltazar přinesl
myrhu - symbol Ježíšova lidství.
Podle různých výkladů představují tři králové tři
období lidského života. První z králů je zobrazován
jako mladík, druhý jako muž a třetí jako stařec.
Tříkrálová sbírka 2018 se uskuteční v sobotu
6. ledna 2018.
Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2018 je
opět nákup nových kompenzačních pomůcek
k ulehčení péče o naše blízké v domácím prostředí
a úhrada některých nákladů pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Všem dětem a vedoucím skupinek děkujeme, že
nám pomáháte tuto prospěšnou sbírku uskutečnit.
Rovněž děkujeme Vám všem, že každoročně přijímáte a obdarováváte tři krále, kteří Vás ve Vašich domovech navštěvují.
Farní charita Dolní Újezd
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Poklidné, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2018
přeje všem občanům zastupitelstvo obce.
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
27. 9. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 Darovací smlouvu č. OŽPZ/17/23760 mezi obcí
Poříčí u Litomyšle a Pardubickým krajem, současně zastupitelstvo obce schvaluje přihlášku obce
Poříčí u Litomyšle do evropského kola soutěže
Entente Florale Europe 2018.

 Kupní smlouvu č. S 1040/17 a smlouvu o zřízení
služebnosti č. 953/56/2017.

 Prodej obecních pozemků p.č. 266/9 a 1950/3,
k.ú. Poříčí u Litomyšle pro žadatele Vlasta a Petr
Štindlovi, bytem T. Novákové 64, Litomyšl a současně schvaluje kupní smlouvu na prodej těchto
pozemků.

 Smlouvu o dílo č. 574 217 mezi obcí Poříčí u Litomyšle a firmou Delta s.r.o. Lubná. Předmětem
smlouvy je II. etapa opravy místní komunikace
p.č. 180, k.ú. Poříčí u Litomyšle.

MIKULÁŠ
Mikuláš, anděl a čert neodmyslitelně patří k české kultuře
a lidové tradici. Připomínají nám, že začíná krásné období
vánoční.
Když se řekne Mikuláš, každý z nás si vybaví podvečer 5.
prosince. I v naší obci jste mohli v tento den Mikuláše se
svými společníky potkat. Moudrého Mikuláše v zlatavém
plášti, s bílými vousy, s berlí, která je mu oporou a s košíkem dobrot pro děti. Laskavého anděla celého v bílém,
s velkými bílými křídly a černí, peklem "vonící" čerti, kterým řinčely řetězy kolem pasu.
Tato skupina zvonila u domovních dveří a za hezkou básničku nebo písničku děti obdarovala nějakou tou dobrotou
nebo sladkostí.
Milé děti, buďte celý následující rok hodné, protože se ani
nenadějete a bílý pán se svým doprovodem se na vás
opět přijde podívat.
Přísloví: " Na svatého Mikuláše, už je zima celá naše"
Adéla Bartošová

 Smlouvu o podmínkách zřízení stavby Odkanalizování obce Poříčí u Litomyšle a místní části Zrnětín mezi obcí Poříčí u Litomyšle a SÚS Pardubického kraje. Předmětem smlouvy je poplatek za
uložení inženýrských sítí v silničním pozemku dle
sazebníku náhrad a nájemného za zvláštní užívání silnic Pardubického kraje.

 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí
Poříčí u Litomyšle a firmou Gas Net, s.r.o., na
uložení plynárenského zařízení do pozemku p.č.
776/2, k.ú. Poříčí u Litomyšle.

 Smlouvu o poskytnutí dotace č. OŽPZ/17/23898
mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Pardubickým krajem.
26. 10. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 Program zasedání zastupitelstva obce.
 Smlouvu o dílo mezi obcí Poříčí u Litomyšle a firmou PP-GROUP.cz s.r.o., na realizaci akce Prodloužení splaškové kanalizace Poříčí u Litomyšle,
Budislav.

 Smlouvu o podmínkách provedení stavby Obnova

ZRNECKÝ KALÍŠEK 2017
Šestnáctého listopadu, jak velí nová tradice, sešli se Zrnečáci s lampiony ve stodole u Bartošů, aby si společně
užili pár pěkných chvil a po procházce setmělou osadou
při mihotavém svitu barevných světýlek usedli v teple
zrnecké pergoly a okoštovali letošní úrodu domácích likérů. A opět to stálo za to. Příští rok zase nashledanou!

silničního tělesa silnice III/359 Poříčí u Litomyšle
mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Pardubickým krajem.

Radim Bárta

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

 JUDr. Pavla Nádvorníka, bytem Poříčí u Litomyšle
– Zrnětín 34, jako přísedícího u Okresního soudu
v Ústí nad Orlicí.

 Nákup traktoru Zetor 7745.
 Rozpočtovou změnu č. 3/2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Námitku neplatnosti přijatých usnesení na zasedání zastupitelstva obce Poříčí dne 19. 7. 2017.

Milí přátelé, chci Vám popřát pěkný advent a Vánoce. Advent je připomínkou, že Pán Ježíš přišel, ale také odešel vystoupil k Otci svému a Otci našemu. A zase přijde apoštolům slíbil "Jak mě vidíte odcházet, zas přijdu".
Vánoce jsou připomínkou narození Pána Ježíše. Co je
úžasné, že ho porodila Pana Maria každému z nás.
Přeji vám i sobě přijmout Pána Ježíše za vlastního. Andělé
poslali pastýře hledat Ježíše. Když dítě Ježíše našli, velice
se radovali. Přeji velikou radost i Vám.
Váš duchovní správce P. Jiří Štorek
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VÁNOČNÍ STROM

Letos připadlo rozsvícení obecního vánočního stromu na 3. prosince a pokud se nepletu, tak poprvé jsme měli
bílou zasněženou neděli. Jako vždy jsme na začátek adventu připravili krátký kulturní program, který se nesl v
duchu předchozích let. Tudíž po zahájení programu měl krátký proslov pan starosta, následovalo pár veršů od
Anči Faltysové. Po tomto úvodu se nám představila se svým příjemným zpěvem vánočních koled a písní Barbora
Tomášková. Pro ty, kteří nevědí o koho jde, tak se s ní za pár chvil budete setkávat častěji, jelikož je to budoucí
obyvatelka naší obce. Po tomto vystoupení přišly na řadu naše děti. Předvedly nám pár básniček a písniček, následně si ozdobily malý vánoční smrček, odevzdaly dopisy Poříčskému Ježíškovi a posledním úkolem bylo najít
anděla. Anděla děti přivedly, on pak vystoupal po schůdkách ke stromku a zhruba o půl šesté byl slavnostně rozsvícen náš obecní vánoční strom. Za zmínku stojí říci, že v podstatě rozsvěcíme tři obecní stromy najednou, jeden u kulturního domu, druhý u hospody Podhájek a třetí v Zrnětíně, což zřejmě nemá mnoho obcí v našem okolí.
Asi jste si všichni všimli, že před kulturním domem u vánočního stromu "vyrostl" žulový stůl se čtyřmi židlemi.
Zejména pro tuto akci slouží stůl jako perfektní a důstojné zázemí. Další využití se v průběhu času určitě najde.
Přátelé, děkujeme za hojnou účast, která tuto akci provází každým rokem. Nevím přesně kolik se nás sejde, ale
za vše mluví tato čísla. Vypilo se 56l vánočního nápoje a svařáčku, 2l teplé medovinky a snědlo se téměř 20l
zelňačky.
Na závěr je nutné poděkovat celému týmu, který se o tuto akci postaral, děkuji
také všem vystupujícím a všem, kdo přiložili ruku k dílu.
Přeji Vám klidné vánoční svátky v okruhu
svých blízkých, do nového roku Vám přeji
dostatek času na své okolí, potřebné porozumění a životní nadhled.
Petr Faltys
Já ještě dodám, že v průběhu večera jste
měli možnost ochutnat vynikající a krásně nazdobené perníčky, které nám místní
děti za dohledu rodičů napekly a naservírovaly.
Všem dětem za ně moc děkujeme!
Adéla Bartošová

STAVEBNÍ ČINNOST V LETOŠNÍM ROCE
Nejvýznamnější stavbou v letošním i příštím roce je odkanalizování zbývající části obce Poříčí a místní části Zrnětín.
V současné době jsou provedeny hlavní stoky v Zrnětíně a prodloužení kanalizačního potrubí směrem na „Obora“,
kde dojde také k napojení domků v katastru Budislav.
Celá stavba, včetně rozšíření a zastřešení čistírny odpadních vod, bude dokončena do června příštího roku. I když
klimatické a povětrnostní podmínky umožňují provádět zemní práce, přináší sebou tato činnost různé potíže a
omezení občanům v okolí dotčených stavbou. Za tyto problémy se omlouváme a věříme, že s příchodem jara se
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postupně všechny plochy dotčené stavbou vyčistí, urovnají a komunikace opraví. V Mladočově se pro nesouhlas
některých občanů s výstavbou kanalizace toto provádět v dohledné době nebude. Pro všechny občany však platí
povinnost likvidovat splaškové vody v souladu se zákonem.
Mezi další drobné akce provedené v letošním roce patří oprava či prodloužení opěrné zdi u hřbitova v Mladočově.
V tomto místě stála totiž mohutná lípa, po jejímž skácení bylo nutné zabezpečit svah novou opěrnou zdí.
Vlastní hřbitovní zeď vpravo od zvonice bude opravena a zakryta stříškou v první polovině příštího roku. Důvodem je poškození zdiva a betonové hlavy vlivem zatékající dešťové vody a také sjednocení pohledu s levou části
hřbitovní zdi.
V Poříčí na tzv. Aleji, tj. komunikace mezi bytovkami a střediskem ZD bylo položeno cca 40m silničních obrub. Na
opravu a dokončení této cesty je zpracována projektová dokumentace a vlastní realizace opravy se bude provádět po dokončení výstavby RD v této části a také podle finančních možností obce. Cílový stav opravy spočívá v
provedení parkovišť pro osobní auta v počtu 23 míst, rozšíření komunikace o pojízdný chodník, doplnění silničních
obrubníků a doplnění živičných povrchů včetně výsadby doprovodné zeleně. Na této komunikaci při vjezdu z
hlavní silnice směrem ke středisku ZD byla provedena oprava povrchu a také výškově upraveny vpustě pro odtok
povrchových vod.
Část prací byla také provedena na sklepu, který sloužil pro bývalé Peřinovo řeznictví (dům stál vpravo od mostku
mezi řekou a silnicí). Práce spočívaly v úpravě čelního pískovcového zdiva a jeho statického zajištění a také v
přípravě budoucí plošinky na čelní straně sklepu. V příštím roce budou práce pokračovat tak, aby stavba doznala
svoji vnější podobu, tzn. provést zastřešení, venkovní schodiště na plošinku, přístupový chodník, osazení vchodových dveří a výsadba doprovodné zeleně.
V závěru letošního roku koupila obec pozemek pod tzv. Mrázovým křížem, který stojí na stežníku, tj. cesta pro
pěší z Poříčí do Mladočova. Opět v příštím roce dojde k odbornému ošetření dvou lip, které jsou bezprostředně
poblíž kříže. Pokud se naskytne možnost čerpat dotaci na drobné sakrální stavby, obec požádá a následně zajistí
provedení opravy. Vzhledem k velikosti tohoto kříže se bude patrně jednat o vyšší náklad (odborné a cenové posouzení je objednáno).
Tímto nákupem obec sleduje zejména záchranu a opravu této zájmové stavby, na kterou předchozí vlastník neměl dostatek finančních prostředků.
Pavel Boštík
místostarosta

SPORTOVNÍ KLUB POŘÍČÍ
UKONČENÍ SPORTOVNÍ HODINKY
V pátek 29. září 2017 se uskutečnilo zakončení
tzv. sportovní hodinky, která probíhala od května
do září tohoto roku.
Pro děti, které se scházely za účelem sportovních a
pohybových aktivit, byla připravena šipkovaná po
naší obci. Na této trase bylo připraveno 9 stanovišť, u kterých děti plnily různé, převážně pohybové, úkoly. Ten, kdo daný úkol zvládl nejlépe, obdržel písmenko, které si musel schovat až na závěr
šipkované. Z posbíraných písmenek děti nakonec
společně složily tajenku - SPORTOVEC.
Trasa vedla od Kulturního domu v Poříčí směrem
na "Zaves", pokračovala k místu zvané "U buku",
dále směrem dolů k novostavbám pod Zrnětínem,
odtud kolem areálu zemědělského družstva zpět
dolů do Poříčí. Zastaveníčko bylo u Informačního
centra, kde na děti čekalo překvapení. Aby měly
pěknou vzpomínku na tento den, tak společnými
silami zasadily strom - tureckou lísku.
Od informačního centra děti pomalu pokračovaly
po "Aleji" směrem ke kulturnímu domu, kde složily
zmiňovanou tajenku. Ale to nebylo vše! Na prostranství u víceúčelového hřiště byl schován poklad s odměnami, které si děti musely samy najít.
Chvilinku jim to dalo, ale nakonec našly vše. V
truhlách s poklady byly připraveny odměny pro
všechny děti, které se sportovní hodinky účastnily.
Na první třech místech byli navíc odměněni nejlepší sběrači razítek za jejich docházku. A kdo to byl?
S 11 návštěvami se na třetím místě umístili Honza
Kusý a Matyáš Kárský, stříbrnou příčku s 12 návštěvami obsadili Pavel Vostřel, Ondra Kusý, Verča
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Lněničková a Eliška Pechancová a z prvenství s 13 návštěvami se radovali Marťa Boštík, Fanda Boštík a Míša Kladivová.
Po vyhlášení následoval táborák a opékání špekáčků.
Pokud se nám podaří dát dohromady tým, který by měl chuť si sportovní hodinku zopakovat a hlavně pokud bude
zájem ze strany dětí, budeme se snad scházet i příští rok.
SVATOVÁCLAVSKÝ FOTBÁLEK AMATÉRŮ
Poslední zářijovou sobotu se pod taktovkou Sportovního klubu Poříčí uskutečnil 9. ročník fotbalového turnaje
v malé kopané, který již tradičně nese název Svatováclavský fotbálek amatérů. Slovem provázel předseda Eman
Hanyk, který turnaj zahájil přivítáním hráčů a seznámením s průběhem turnaje. Navíc společně se Standou Šinkorou z Horního Újezdu zastával roli rozhodčího. Do turnaje se nám nahlásilo celkem 5 týmů, které vzájemně
poměřily svoje síly. Ačkoliv to bylo méně, než v letech minulých, nic nebránilo tomu užít si příjemný sportovní
zážitek.
Přátelská atmosféra, pěkné počasí, dobré zázemí, žádné zranění - to vše přispělo k dobrému průběhu celého dne.
Pravidla stanovila systém hry každý s každým a v případě nerozhodného výsledku následovaly tři pokutové kopy,
popř. náhlá smrt do úplného rozhodnutí. Po odehrání a zhodnocení všech 10ti zápasů se přistoupilo k vyhlášení
výsledků.
Vítězem turnaje se stal místní Bříza team, který neokusil hořkost porážky. Z druhého místa se radoval tým Kalamita, třetí skončil Vamos team, bramborová příčka náležela SDH Desná a poslední skončil tým mladších a dorostenců Vyšehrad.
Vyhodnocen byl i nejlepší střelec a nejlepší brankář. Dle rozhodčích předvedl nejlepší brankářský výsledek Pavel
Drobný z Bříza teamu a nejvíce branek do sítě soupeřů poslal Honza Kmošek, rovněž z Bříza teamu.
Poděkování patří všem hráčům za účast, rovněž děkuji oběma rozhodčím a všem ostatním, kteří se podíleli na
organizaci celého dne.
Doufáme, že nám zachováte svou přízeň i nadále a těšíme se na jubilejní 10. ročník v příštím roce, který se opět
uskuteční v závěru září.
Za SK Poříčí

MAMAKLUB
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Na podvečer 25. října 2017 připravil Mamaklub tvoření pro děti a lampionový průvod. Děti si nejdříve na sále kulturního domu vytvořily podzimní dekoraci – hříbky a ježka s jablíčky. Po setmění si rozsvítily své pestrobarevné
lampiony a za doprovodu pohádkových písniček společně prošly trasu lemovanou hořícími svíčkami po části Poříčí. Po příchodu na prostranství ke kulturnímu domu si děti pochutnaly na sladké odměně a buřtu z ohýnku. A rodiče také nepřišli zkrátka – čekal na ně lahodný svařák.
Díky příjemnému počasí a dobré náladě nikdo z dospělých nespěchal domů, a děti se tak mohly vyřádit na hřišti
a naladit se na nadcházející podzimní prázdniny.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto hezkého podzimního večera.
Monika Flídrová
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SETKÁVÁNÍ
Setkávání v Mamaklubu už patří mezi zaběhlé poříčské
aktivity.
Od září se maminky s dětmi schází každé středeční dopoledne od 9:00 – 11:00 hod v kulturním domě. Děti si společně pohrají a maminky si příjemně zpestří den. Jsme rádi, že dětí v naší obci přibývá, a proto doufáme, že se nás
bude scházet čím dál tím více.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a zdraví do
nového roku!
Eva Bartošová a Petra Faltysová

VOLBY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Dovolte mi, abych Vás seznámila s výsledky říjnových
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v naší obci:
Z celkových 41 okrsků v rámci správního obvodu Litomyšl, pod který patří i naše obec, jsme obsadili s volební
účastí 79,72% druhé místo za obcí Jarošov. Z celkových
360 zapsaných voličů přišlo volit 287 voličů, přičemž 3
hlasy byly neplatné. Občané naší obce volili takto:

 Starostové a nezávislí - 81 hlasů
 ANO 2011 - 51 hlasů

K volebním urnám půjdeme ještě v říjnu r. 2018 kdy
proběhnou volby do obecních zastupitelstev, které
by pro náš obvod Svitavy měly být spojeny s volbami do Senátu Parlamentu ČR.
Adéla Bartošová

ZVEME ...
Dovoluji si vás jménem obce Poříčí u Litomyšle, kulturní komise a dalších spolků naší obce pozvat na
nejbližší akce:
1. Na čtvrtek 28. 12. 2017 je od 8:30 do 10:00 hod
zamluven pro naši obec krytý bazén v Litomyšli.
Vstupné hradí obec, doprava je individuální.

 KDU - ČSL - 47 hlasů
 Česká pirátská strana - 20 hlasů
 ODS, Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
(SPD) - každá strana po 19 hlasech

 KSČM - 12 hlasů
 ČSSD, TOP 09 - každá strana po 11 hlasech
 Strana zelených, Strana svobodných občanů - každá
strana po 4 hlasech

 Řád národa - vlastenecká unie, ROZUMNÍ - stop migraci ..., ODA, Referendum o Evropské unii, Strana
práv občanů - každá strana po 1 hlase
Volba prezidenta republiky 2018
Od voleb si dlouho neodpočneme, neboť již v lednu si
půjdeme k volebním urnám zvolit prezidenta České republiky na příštích 5 let.
Po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním
dokladem bude voličům umožněno odvolit ve společenské místnosti v Kulturním domě v Poříčí, a to v pátek 12.
ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu 13. ledna
2018 od 8:00 do 14:00 hod. Případné druhé kolo volby
prezidenta se uskuteční o 14 dní později, tj. v pátek 26.
ledna a v sobotu 27. ledna 2018 na stejném místě a v
totožných časech.
Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v
jehož stálém seznamu voličů jsou zapsáni, mohou obecní
úřad požádat o vydání voličského průkazu, a to buď písemně nebo osobně. Písemná žádost musí být obecnímu
úřadu doručena nejpozději do pátku 5. ledna 2018 do
16:00 hod, pro případné druhé kolo nejpozději do pátku
19. ledna do 16:00 hod. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Osobně lze obecní úřad
požádat nejpozději do středy 10. ledna 2018 do 16:00
hod, pro případné druhé kolo volby nejpozději do středy
24. ledna 2018 do 16:00 hod.
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2. Myslivecký spolek Poříčí u Litomyšle pořádá
v sobotu 20. ledna 2018 tradiční 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 21. ledna 2018 na tradiční dětský karneval se zábavným
programem a příjemnou atmosférou.
3. Obec a kulturní komise Poříčí u Litomyšle vás srdečně zvou na 14. ples obce Poříčí u Litomyšle,
který se uskuteční v pátek 16. února 2018.
K tanci a poslechu zahraje skupina Rytmik, připravena bude výtečná kuchyně a chybět nebude
ani zajímavá a hodnotná tombola. Na páteční ples
navážeme v sobotu 17. února 2018 dětským karnevalem, který zorganizuje Mamaklub a o jehož
tématu se dozvíte na webových stránkách obce
nebo vyhlášením v rozhlasu.
4. Stalo se již tradicí, že období jarních prázdnin si
zpestřujeme zájezdem do skicentra. Ti, co jezdí
pravidelně, ví, že navštěvujeme skicentrum v
Deštném v Orlických horách. V této tradici hodláme pokračovat, nicméně v tuto chvíli ještě není
jisté, zda zůstaneme věrni tomuto středisku nebo
zkusíme jiné. O přesném termínu a průběhu budete včas informováni prostřednictvím rozhlasu
nebo na webových stránkách obce.
Adéla Bartošová

ROZLOUČENÍ
Rozloučili jsme se s nejstarším občanem naší obce
panem Jaroslavem Dvořákem ze Zrnětína, který zemřel 19. 11. 2017 ve věku 96 let.
V našem zpravodaji jsme o jeho životě psali už při
mnoha příležitostech, ale protože se dožil opravdu

požehnaného věku, ještě si připomeneme jeho životopis.

PLESOVÁ SEZÓNA V OKOLÍ

Narodil se 24. března 1921 v Zrnětíně. Měl nelehké
dětství, starší sourozenci i tatínek brzy zemřeli, a on
od 2 let žil jen s maminkou v chudé chalupě. V době
2. světové války byl nuceně nasazen v Německu odkud se mu podařilo při bombardování utéct. Po válce
ještě musel na povinnou vojenskou službu a po vojně
živil sebe i maminku. Vystřídal několik zaměstnání,
vždy si sehnal práci i v době krize.

Přijměte pozvání okolních obcí na společenské akce počátku roku 2018:
Lubná (Skalka):
5. 1. 2018 – První ples
20 .1. 2018 – ples KDU-ČSL
27. 1. 2018 – ples TJ Sebranice
2. 2. 2018 – Hasičský ples

V křesťanské organizaci Orel se seznámil se svou budoucí manželkou Marií Dosedělovou. V roce 1948 se
vzali, vychovali 3 děti a prožili spolu téměř 65 let společného života. Po smrti manželky žil sám ve své rodné chalupě pouze s pejskem, který se stal jeho opravdovým přítelem.

Sebranice (kulturní dům)
12. 1. 2018 – Farní ples
27. 1. 2018 – Dětský ples
3. 2. 2018 – Hasičský ples
Budislav (Krčma)
3. 2. 2018 - Školský ples
4. 2. 2018 - Dětský karneval

Měl rád svoji rodnou ves, přírodu, les, zahrádku. Pokud mu síly stačily, staral se o své kytičky na zahrádce. Byl členem KDU a sboru dobrovolných hasičů, a až
do poslední chvíle se zajímal o politiku. Zúčastnil se
ještě posledních voleb. Rád poslouchal rádio Proglas i
televizi Noe.

Horní Újezd (kulturní dům)
27. 1. 2018 - karneval SDH Desná od 13:30 hod.
27. 1. 2018 - ples SDH Desná od 20:00 hod.
3. 2. 2018 - ples obce Horní Újezd

Kromě několika posledních měsíců, kdy už musel zůstat v péči lékařů, žil plnohodnotný život.

Adéla Bartošová

Marie Rosypalová

DVOUHRY PO DESÁTÉ
Jak probíhal letošní jubilejní desátý ročník tenisového turnaje v Poříčí v singlu?
Rok 2017 se zapíše jako jeden z nejkvalitnějších turnajů. Poslední roky byly
slabší na účastníky, ale letos se nahlásilo
18 tenistů, kteří byli rozlosováni do 3 základních skupin. Nutno podotknout, že
zde byl poměrně velký počet přespolních,
což přispělo ke kvalitě turnaje. Po odehrání základních skupin bylo všech 18
tenistů rozděleno do "horní" a "dolní"
skupiny, kde se hrálo systémem "každý s
každým". Do "horní" skupiny postupovali
hráči z 1.-3. místa základních skupin a
zbytek byl přesunut do "dolní" skupiny.
Po odehrání všech zápasů v nadstavbové
části se vykrystalizovala finálová dvojice
z horní skupiny, což byl Milan Jůza z Dolního Újezda a poslední roky tradiční finalista poříčák Pavel Boštík. Finálový zápas
přinesl velmi kvalitní tenis, o čem také hovoří zápas, který rozhodoval až třetí set, kdy nakonec Milan porazil Pavla. Třetí v pořadí skončil Josef Holomek.
Letošní turnaj byl DESÁTÝ, což jsme pojali jako drobnou oslavu tohoto úspěchu a pro první tři byly připraveny
hodnotné ceny. I "dolní" skupina měla motivační cenu pro prvního ze skupiny a tím byl malý soudek poličského
moku, který nakonec připadl Lukášovi Bartošovi. Myslím, že letošní turnaj byl opravdu povedený, bylo sehráno
velmi mnoho vyrovnaných duelů, přibyly zde zcela nové tváře a tak člověka napadá myšlenka, zda by nebylo
dobré v nejlepším přestat. Nicméně, toto rozhodnutí necháme až po novém roce a včas budeme informovat, zda
bude pokračovat tenisový turnaj v Poříčí.
Kompletní výsledky tenisového turnaje 2017:
1. Jůza Milan
2. Boštík Pavel
3. Holomek Josef
4. - 9. - Baumruk Tomáš, Tutko Marek, Němec Jan, Láf Michal, Petr Ondřej, Holomek Tomáš
10. Bartoš Lukáš
11.-18. - Bartoš Marek, Mlejnek Míra, Faltys Petr, Pechanec Jiří, Fulík Jan, Bartoš Jiří, Kmošek Jan, Kovář Roman
Petr Faltys

8

ZÁJEZD
Na sobotu 25. 11. 2017 připravila kulturní komise obce zájezd do Kutné Hory, kde v programu byla komentovaná
prohlídka města a ochutnávka vín v
klášteře sv. Voršily, kde jsme byli uvítáni p. Lukášem Rudolfským, majitelem firmy Vinné sklepy Kutná Hora.
Následně jsme se přesunuli ke chrámu
sv. Barbory, kde začínala prohlídka
historické části Kutné hory. A jelikož
paní průvodkyně byla opravdovou
znalkyní, dozvěděli jsme se mnoho
zajímavostí ze života tohoto města.
Procházku jsme zakončili opět v klášteře sv. Voršily, kde bylo připraveno občerstvení, včetně profesionální degustace vín s výkladem, která se protáhla do pozdních večerních hodin, takže domů jsme se vrátili až po půlnoci.
František Bartoš
starosta

TRAKTOROVÝ NOSIČ
KONTEJNERŮ
V rámci Operačního programu
životní prostředí byl za účelem
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem zakoupen nový
traktorový nosič a 4 kontejnery.
Současně byl pořízen na základě
rozhodnutí zastupitelstva obce
starší traktor Zetor 7745.
Cílem výše uvedeného je usnadnění práce při úklidu a údržbě
obce.
František Bartoš
starosta

PODZIM V TJ HORNÍ ÚJEZD
Podzimní polovina fotbalové sezóny utekla jako voda a nastal čas zimní přestávky. Celkem čtyři naše družstva
(přípravky a žáci ve společných týmech s Morašicemi) pravidelně nastupovala v mistrovských soutěžích. Jak si
vedla?
Naše nejmenší, mladší přípravku, zastihl podzim v dobrém rozpoložení. Po letech slabších výsledků jsme mohli
zažít dost příjemných pocitů z dobře zvládnutých zápasů. Podařil se nám dokonce vyhrát turnaj okresního přeboru v Březové. Největší úspěch jsme si nechali na listopadový turnaj v krásné svitavské hale Na Střelnici, kdy se
nám podařilo tento turnaj vyhrát. Za sebou jsme nechali soupeře z měst jako Žďár nad Sázavou, Svitavy, Moravská Třebová. Kluky je potřeba pochválit za tréninkovou docházku.
Na loňský úspěšný ročník navázala starší přípravka. I po odchodu dvou nejlepších hráčů patří náš tým opět ke
špici okresního přeboru. Soutěž je mnohem vyrovnanější, což je pro fotbalový růst našich hráčů jen dobře. Ze
sedmi turnajů jsme ani jednou neskončili na chvostu tabulky, nejhorší umístění bylo 3. místo – bohužel zrovna
na domácím turnaji. Celkem pětkrát jsme skončili druzí a vítězný byl pro nás turnaj v Borové.
Po delší pauze se povedlo znovu zakreslit na fotbalovou mapu žákovské mužstvo. V této kategorii se nám ve spolupráci s Morašicemi sešlo velké množství hráčů. Přestože máme poměrně mladý a málo zkušený tým, ve dvanáctičlenné tabulce jsme obsadili slušné 9. místo se ziskem 13 bodů, skóre 30:44. Tým zdobí dobrá účast na trénincích.
Nejméně radosti zažili na podzim muži. Po odstoupení Radka Svobody po pátém kole tým vedlo trenérské provizorium, v základu nastupují sice talentovaní hráči, ale stále ještě věkem dorostenci (Havlík, Kladiva) a tři kluci
ročníku 1998, kteří skončili v dorostu na konci června (Kusý Martin, Vanat, Kulhavý). V létě odešli dva hráči základní sestavy (Lněnička, Faltys), další dva hráči ze základu byli po velkou část podzimu zranění (kapitán Kusý
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Marek, Prokop P.). Ze 13 zápasů jsme vydolovali čtyři body, což nám do jara velkou šanci na záchranu v krajské
soutěži nedává.
Závěrem musím poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že Tělovýchovná jednota Horní Újezd přežila i rok 2017.
Především se jedná o členy výkonného výboru, o všechny trenéry, hráče, sponzory i příznivce. Za náš spolek mi
dovolte popřát příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ SDH DESNÁ
Sbor dobrovolných hasičů v Desné má ve svých řadách kolem
40 dětí mladších 18 let. Většinu členů tvoří děti z Desné, ale
jsou mezi námi také děti z Poříčí a Horního Újezda.
Jako každý rok, i v letošním roce, jsme absolvovali na úseku
dětí a mládeže několik tradičních pravidelných akcí. Patří k nim
například dětský karneval, který probíhá na konci ledna v kulturním domě v Horním Újezdě. Tématem Superhrdinové a
princezny jsme snad udělali radost všem dětem. Děti se bavily
při různých sportovních i dovednostních disciplínách. Nakonec
musely najít princeznu, za což byly odměněny dárkovým balíčkem. Nechybělo ani vyhlášení nejlepších masek a židličkovaná.
Karnevalu se zúčastnilo přes 40 dětí. V zimních měsících následovala příprava v naší multifunkční hale. Starší žáci a dorostenky trénují téměř nepřetržitě. Před sezónou jsme ještě
dobili baterky na výletě v Tongu v Hradci Králové, který jsme
si všichni moc užili. Prvním závodem sezóny byla dvoudenní
soutěž ve Svatém Jiří, kterou jsme s družstvem mladších žáků
pojali jako přípravu na okresní kolo. Na těchto závodech se
nám dařilo. Terezka Faltysová vybojovala bronzovou medaili v
jednotlivcích a celkově jsme obsadili páté místo. Ještě před
okresem děti plnily odznaky odbornosti, které jsou nyní povinné pro celoroční činnost dětí a mládeže. Na okresním kole hry
Plamen, které se letos konalo v Litomyšli, se dařilo zejména
starším žákům. Mladším se nevyhnula zranění, přesto jsme
dokázali postavit dvě družstva, která obsadila 9. a 20. místo.
Starší vybojovali stříbrné příčky a tím i postup na krajské kolo
v Mladkově. V závodě jednotlivců se našim děvčatům opět zadařilo, kdy Terka Faltysová za mladší obsadila 2. místo stejně
jako Jitka Nádvorníková za starší a Káťa Kusá brala bronz. Na
pohárové soutěži v Poličce vše probíhalo podle podobného scénáře. Mladší se umístili na 10. a 20. místě, starší opět získali
stříbrné medaile. V jednotlivcích se opět ukázaly naše holky –
už známá jména: Terka Faltysová 3. místo v mladších. Za
starší žákyně byly desenské barvy zastoupeny hned 4x v první
desítce: Kristýna Kršková 10. místo, Jitka Nádvorníková 5.
místo, Katka Kusá 3. místo a Žaneta Renzová se stala vítězkou. Gratulujeme k tak krásným výkonům!
Na krajském kole v Mladkově, které se konalo 16. června
2017 starší žáci obsadili celkové 11. místo. Nutno říci, že tým
starších byl doplněn několika mladšími žáky, proto výkonově
nemohli stačit soupeřům.
Následovalo také okresní kolo dorostu v Moravské Třebové,
kde naše dorostenky po velké snaze a velmi napínavých závodech nakonec skončily na nepopulárním 4. místě a nepostoupily na kraj.
Sotva dětem začaly prázdniny, nás vedoucí čekalo nejvíc povinností dopřipravit letní pobyt. Opět jsme byli v Borovnici,
kde nám naprosto vyhovuje zázemí i prostředí. Tématem letošního pobytu byli Indiáni. Každý den děti plnily různé zkoušky, aby je šaman na konci mohl jmenovat bojovníky kmene.
Některé z dětí začaly plnit také odznak specializace kuchaře.
Řekla bych, že každý rok je náš pobyt lepší a lepší. Všichni
jsme se skvěle bavili a těšíme se na příští rok.

Na konci prázdnin a začátku září jsme objeli
ještě pohárové závody v Dolní Dobrouči, Kamenci a Zderazi. Do Kamence jely pouze starší
žákyně na jednotlivce – Žanďa Renzová získala
bronzovou medaili s časem 13,07s. A Jíťa Nádvorníková byla 16. Ve Zderazi jsme byli pouze
s mladšími žáky, za vydatného deště se naše A
umístilo na 12. místě a B na místě 17. Před
podzimním kolem 1. 10. jely starší žákyně ještě na závody jednotlivců do Hlinska, kde je
velká konkurence a kde se opět zadařilo Žanetce a s časem 13,15 obsadila stříbrnou příčku. Káťa Kusá s časem 14,08 byla šestnáctá.
Rozdíl v čase je necelá vteřina je to rozdíl čtrnácti míst.
Podzimek se konal 7. 10. v Hartmanicích. Zázemí dvou velkých stanů při zimě a dešťových
přeháňkách moc nevyhovovalo počtu cca 500
dětí, které se závodů účastnily. I letos jsme
postavili 3 hlídky mladších žáků, které obsadily
8., 28., a 34. místo. Starší měli medailové ambice, ale zbytečnými chybami skončili až na 13.
místě. Podobně i dorostenky, které byly čtvrté,
což je na jaře bude hodně mrzet.
Po sezóně jsme nechali opravit dětskou mašinu
a moc se těšíme, jaké s ní budeme příští rok
podávat výkony.
Ráda bych poděkovala úplně všem, kteří podporují naši činnost, zejména starostům obcí
Desná, Poříčí a Horní Újezd, starostovi SDH
Desná Dušanu Flídrovi a celému výkonnému
výboru SDH Desná. Dále také rodičům, kteří
vozí děti na tréninky či soutěže, nebo nám pečou dobroty.
Závěrem přeji všem pokojné Vánoce a mnoho
zdraví do nového roku.
Věra Rosypalová

KRONIKA
Blahopřejeme
60 let

Jiří Rosypal

Zrnětín 13

Jiřina Romerová

Mladočov 29

65 let

Vojtěch Faltys

Poříčí 107

77 let

Lidmila Prokopová

Poříčí 2

Narození:
Tomáš Chadima

Poříčí 133

Jana Seifertová

Mladočov 8

Jakub Rosypal

Zrnětín 13

Úmrtí:
Jaroslav Dvořák

Zrnětín 21
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