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 POŘÍČSKÝ 

  ZPRAVODAJ 

Ten příběh se začal psát před pár lety. Začal do-

pisem Ježíškovi, který píší děti, aby si ukrátily 

čas čekání na vánoční nadílku, kdysi s tímto ná-

padem určitě přišel vynalézavý tatínek nebo věč-

ně uspěchaná nervózní maminka, zkrátka potře-

bovali zabavit děti a odrazit tak jejich ustavičné 

dotazy typu Co mi přinese Ježíšek?. „Co mu na-

píšeš nebo namaluješ, dopis dáme za okno a 

Ježíšek si ho v pravý čas vyzvedne. Neboj se, že 

by se k němu psaníčko nedostalo, Ježíšek je všu-

dypřítomný a má navíc spoustu pomocníčků 

v andělských hábitech a peříčkových křídlech. 

Přesně ta malá pírka, která potkáváš ve všedních 

dnech na ulici nebo je vidíš sem tam snášet se 

z nebe. Ta dávají znamení lidem, že tady jsou, 

připraveni pomoci, třeba s vánočním přáním…“ 

A rozzářená dětská očka už dychtivě hledají pa-

pír, pastelky a neváhají svěřit svá nejtajnější 

přání dopisu pro Ježíška. Na druhý den není po 

písmenkách ani památky, zato pod stromečkem 

dostávají přání svou reálnou podobu.  

Nejinak tomu bylo i v případě dvou věčných dětí, 

věkem už sice dávno překonaly hranici dospělos-

ti, ale uvnitř byly stále dětmi věřícími možná stá-

le víc na zázraky, a proto těžce snášely často 

nudnou a nepříjemnou realitu všednosti, vždycky 

si ji ti dva naštěstí uměli zkrášlit, třeba jen drob-

nostmi, ale uměli. V čas adventu usedali ke své-

mu psaníčku a spiklenecky po sobě pokukovali, 

jak moc dobře se známe, uhodneme svá přání, 

umíme si je splnit? Byla to taková příjemná hra 

s tajemstvím.  

Dívka druhý den nemohla dospat, těšila se na 

obsah dopisu, který bude moci své drahé polo-

vičce splnit. Správně tušila, že to tentokrát nebude vůbec snadné a že na jeden dárek nezbydou 

prostředky, mrzelo ji to, ale věděla, že udělala pro splnění „vánoční objednávky“ vše. Lítost rázem zdánlivě za-

plašila vánočními přípravami a oba si nakonec naplno užívali upřímnou a příjemnou atmosféru Štědrého dne.  

Po letech se onen Dopis pro Ježíška opět objevil dívce před očima. Měla ho po celou dobu schovaný ve skříňce 

s tajnostmi a opět jí oživil dávnou dobu štěstí. Štěstí, které žila a doufala, že tomu tak bude napořád, ale nic není 

napořád, i když si něco přejeme strašně moc, splnit se to nemusí, to už věděla moc dobře. Tehdejší Vánoce byly 

pro mladý pár poslední společné, do jejich života vstoupili jiní lidé a jejich společná cesta se rozdělila, ale pořád o 

sobě věděli, a přáli si pro toho druhého jen to nejlepší. 

A protože v životě fungují náhody, které nám ukazují směr, jednoho dne svedlo tohle neuvěřitelné kouzlo dávné 

přátele opět k sobě. Čas se jim podepsal do tváře, předal jim poznání a oni se nezlobí na nic a na nikoho, vědí, 

že to tak muselo být, museli si projít kus cesty sami, nebo s někým jiným, jinak by teď nebyli spolu. Pochopili, že 

je vše tak, jak má být. 

A Dopis pro Ježíška? Ten letos splní i tenkrát nesplnitelné. Už nadešel ten pravý čas a navíc – JSOU  PŘECE  

VÁNOCE.:-) 

Jaroslav Švihel 

 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 

Eliška Švihlová 
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30. 10. 2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry hodnoticí 

komise k veřejné zakázce malého rozsahu „Výstavba 

nové požární zbrojnice v Poříčí u Litomyšle“. 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí účastníků dle pro-

tokolu o hodnocení nabídek, a výběr dodavatele Sta-

vební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyš-

le 117, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou 

cenou. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby zajistil infor-

mování účastníků o výsledcích zadávacího řízení. 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem ve znění předloženém v rámci 

podané nabídky a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Zastupitelstvo obce dále schvaluje: 

• Inventarizační komisi pro provedení inventarizace za 

rok 2019 ve složení Petr Faltys, Jaroslav Švihel, Jana 

Zachová a František Bartoš. 

• Prodej obecního pozemku p. č. 157/14, k. ú. Poříčí u 

Litomyšle pro Františka Herynka, bytem Poříčí u Lito-

myšle – Zrnětín 2 a současně schvaluje kupní smlou-

vu na prodej tohoto pozemku. 

• Zpracování a podání žádosti o dotaci z POV 2020 na 

opravu místní komunikace p. č. 1916/13 a p. č. 

1916/32 – I. etapa.  

Zastupitelstvo obce schvaluje, že obec Poříčí u Litomyš-
le souhlasí s dofinancováním rozdílu mezi celkovou ce-
nou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdro-
jů k projektu „Výstavba požární zbrojnice v Poříčí u Li-
tomyšle“ v rámci dotačního programu Účelové investič-
ní dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, 
výzvy Ministerstva vnitra ČR JSDH_V3_2019 Stavba 
nebo rekonstrukce požární zbrojnice, který bude reali-
zovat obec Poříčí u Litomyšle, IČ: 00579611, 
z vlastního rozpočtu. 

20. 11. 2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Nájemní smlouvu na provozování obchodu 

s potravinami č.p. 12 v obci Poříčí u Litomyšle mezi p. 

Hanou Pechancovou, bytem Poříčí u Litomyšle 59 a 

Obcí Poříčí u Litomyšle. 

• Kupní smlouvu mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a p. Ha-

nou Pechancovou, bytem Poříčí u Litomyšle 59, na 

odkoupení zařízení nezbytně nutných pro provoz ob-

chodu s potravinami v č.p. 12, Poříčí u Litomyšle 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. O – 35/2019 o zajištění 

svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního 

odpadu. 

• Cenu vody na r. 2020 ve výši 33,18,- Kč / 1 m3 bez 

DPH. 

• Dohodu o spolupráci při zajištění výkopových prací na 

veřejném pohřebišti Mladočov mezi Obcí Poříčí u Lito-

myšle a p. Milanem Pražanem, Paseky 520, Polička. 

Poklidné, láskou a porozuměním naplněné vánoční 

svátky, prožité v kruhu svých nejbližších, hodně zdraví, 

štěstí a úspěchů v roce 2020 přeje všem občanům 

zastupitelstvo obce. 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu Pardubického kraje na r. 2019 na spolufi-

nancování výstavby nové požární zbrojnice v Poříčí u 

Litomyšle. 

11. 12. 2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Rozpočtové provizorium na r. 2020. 

• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním po-

platku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů. 

• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním po-

platku ze psů. 

• Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním po-

platku za užívání veřejného prostranství. 

• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním po-

platku z pobytu.  

• Rozpočtové opatření č. 4/2019. 

• Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 – 2022. 

• Cenu za stočné na r. 2020 ve výši 35,- Kč bez DPH / 

m3. 

Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle, příslušné podle 

§ 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-

ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního záko-

na, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a násle-

dujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. y zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-

dějších předpisů 

a) se seznámilo s předloženým návrhem územního 

plánu Poříčí u Litomyšle a s jeho odůvodněním, 

b) ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, 

že návrh územního plánu Poříčí u Litomyšle není 

v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem, 

s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotče-

ných orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, 

c) rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá 

z odůvodnění územního plánu Poříčí u Litomyšle, 

d) se rozhodlo vydat územní plán Poříčí u Litomyšle 

formou opatření obecné povahy č. 1/2017, 

e) tímto ruší Územní plán Poříčí u Litomyšle vydaný 

obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004 (nabytí účin-

nosti vyhlášky 1. 1. 2005) a jeho změnu č. 1 vyda-

nou formou opatření obecné povahy č. 1/2009, 

(nabytí účinnosti 22. 5. 2009). 
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V závěru roku unikne bilancování uplynulého jen málo-
kdo. Letošní datum 2019 se obracelo k významnému 
30letému výročí sametové revoluce. Ani naše obec ne-
byla výjimkou a k připomenutí listopadových událostí 
roku 1989 posloužila alespoň forma krátké hudební 
vzpomínky na dobové hity, jež tvořily typickou kulisu 
pracovních či víkendových dnů.  

Obec Poříčí u Litomyšle čeká s oslavami na nadcházející 
rok, kdy si připomene památný den, který ji vyznačil na 
mapách i v povědomí lidí jako samostatnou obec a vy-
vázal ji tak ze střediskové obce Dolní Újezd.  

Jak dokládá kniha pana Františka Kučery, bylo Poříčí 
obnoveno do své podoby před rokem 1976. A to na 
základě ankety, v níž lidé zvažovali, zda ponechat Poří-
čí, Zrnětín a Mladočov ve střediskové obci Dolní Újezd, 
nebo mu vrátit svébytnost. Pouze jediný hlas netoužil 
po změně. Většina občanů tak jednoznačně předurčila 
vývoj obce. Poříčí u Litomyšle se od 1. září 1990 začalo 
formovat do stávající podoby. 

Nadcházející rok 2020 bude pro Poříčské důležitým 
mezníkem historie, slavně si připomenou založení sa-
mostatné obce, zavzpomínají, zcela jistě budou bilanco-
vat. Srovnávat úspěchy a neúspěchy, které jdou 
s výročím vždy ruku v ruce. 

Jaroslav Švihel 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 

Někteří z vás jste již jistě zaznamenali nové webové stránky obce Poříčí u Litomyšle, které najdete na známé 

webové adrese www.obecporici.cz. Spuštěny byly v druhé polovině listopadu, a kromě adresy prošly změnou 

grafickou, designovou a částečně i obsahovou. Do záhlaví stránek jsme přidali přímé prokliky na sekce, které 

jsou z našeho pohledu nejvíce vyhledávány. Do středu webových stránek jsme umístili aktuální informace, které 

by měli návštěvníka upozornit na aktuální dění v obci, nadcházející akce apod. V levé části zůstaly zachovány 

sekce, na které jste byli zvyklí z předchozího webu, nicméně drobnou úpravou také prošly, byly doplněny nebo 

upraveny dle aktuálního stavu nebo zákonných požadavků. Například jsme přidali informace o významných oce-

něních obce a novější fotografie z obce, přibyly i dosud neznámé historické fotografie. V blízké době budou ještě 

jedna či dvě sekce přidány. Určitě neváhejte a nové webové stránky si prohlédněte. Jsou uzpůsobeny rovněž pro 

prohlížení v mobilních zařízeních. 

Adéla Hurychová 

  
 
 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE 

 

OBCHOD 

Od 1. 12. 2019 letošního roku se provozovatelem ob-
chodu s potravinami v Poříčí č. p. 12 stala naše obec, 
která si tento objekt pronajala od paní Hany Pechanco-
vé, které tímto jménem vás občanů děkuji za dosavad-
ní zajištění této základní služby. Stejné poděkování tak 
patří i paní Ivetě Čechové, která se stala zaměstnan-
kyní obce a nadále bude v tomto obchodě prodávat. A 
zapomenout nemohu na paní Annu Pechancovou a pa-
ní Marii Boštíkovou, které ochotně souhlasily 
s eventuálním zastoupením na pozici prodávající. Ko-
nečné rozhodování však mělo v této otázce zastupitel-
stvo obce, které po několika diskusích a finančních 
rozborech jednohlasně schválilo nájemní smlouvu, 
zejména s vědomím zachování obchodu s potravinami 
v naší obci. Záleží tak trochu teď na každém z nás, jak 
budeme nabízených služeb využívat.  

František Bartoš, starosta 

 

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA 

V sobotu 23. listopadu 2019 se rozezněl sál kulturního 
domu hudbou kapely H.I.T., která dostala příležitost 
zahrát na Kateřinské zábavě. Zatančit si, popít nebo 
jen posedět s kamarády přišlo přes 120 lidí. Kulturní 
komise pro ně připravila studené i teplé občerstvení a 
členové Sportovního klubu se postarali o alkoholické i 
nealkoholické nápoje. Všem pořadatelům děkujeme a 
budeme se těšit na další zábavu v příštím roce. :-)  

 

HASIČI 

Asi jste mnozí zaregistrovali, že dlouho připravovaná a 
avizovaná stavba nové požární zbrojnice byla zahájena 
a na podzim příštího roku by měla být slavnostně uve-
dena do provozu. Financování bude probíhat za podpo-
ry dotace z Ministerstva vnitra prostřednictvím Gene-
rálního ředitelství HZS ČR a individuální dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje, za což pochopitelně 
poskytovatelům děkujeme (dohromady 40% celkového 
rozpočtu). Zbývajících 60% bud pokryto z rozpočtu 
naší obce. 

V letošním roce bylo zakoupeno 6 nových zásahových 

obleků pro požární jednotku obce a jistě dobrou zprá-
vou je skutečnost, že žádost obce o dotaci na nové 
požární auto, byla také kladně vyhodnocena, takže 
v nové požární zbrojnici by tak mohl parkovat i nový 
požární automobil. 

Z výše uvedeného je patrné, že zastupitelstvo obce si 
je vědomo významu SDH i požární jednotky obce a 
snaží se zajistit důstojné podmínky pro jejich činnost.  

František Bartoš, starosta 

http://www.obecporici.cz
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V letošním roce jsme oslavili 10 let od doby, kdy jsme začali provozovat areál s chatkami pro rekreační ubytování 
u pískovny (v minulosti Vertexu). Již na začátku bylo naší vizí areál zvelebit a nabídnout jej pro pobyty a dovole-
né rodin s dětmi, v návaznosti na místní přírodní podmínky a nedaleké Toulovcovy Maštale. V areálu byly společ-
né toalety a sprchy, zvlášť mužské a ženské, a tedy jsme museli nejprve vybudovat na chatkách koupelny 
s toaletou. K tomu jsme přidali kuchyňský pult s dřezem a vylepšili interiéry chat. Nejdéle nám pak trvalo všech-
ny chatky a střechy očistit a natřít. Ubytování tak dnes plně slouží našim hostům, což jsou většinou rodiny 
s dětmi, případně manželské či partnerské páry. Během zvelebování areálu jsme se zaměřili také na výsadbu 
rostlin, keřů, či stromků, které dotváří celkové prostředí a zlepšují atmosféru pobytu. Pro společné posezení jsme 
vybudovali altán a renovovali ohniště. V sousedství altánu jsme zbudovali zázemí pro hry dětí – houpačky, 
skluzavku, apod. Renovací prošla také společenská chata. 

Jsme rádi, že máme možnost působit v tak krásném místě, jakým je obec Poříčí, v obci, která má úžasný vztah 
k životnímu prostředí, neustále se rozvíjí a je pro nás v určitém směru i inspirací. Děkujeme tímto za vstřícnost, 
nezištnou pomoc a spolupráci panu starostovi Františku Bartošovi. Naše poděkování patří rovněž sousedům za 
trpělivost a toleranci k našim hostům a díky zasíláme rovněž zastupitelstvu obce a všem občanům za možnost 
bezproblémově naše zařízení provozovat.  

Přejeme všem poklidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 mnoho úspěchů, zdraví a 
štěstí. Báječný nový rok 2020 všem v Poříčí!     Jan a Milan Matoušovi s rodinami 

  
 
 

PODZIM V MAMKLUBU 

  
 
 

10 LET ZVELEBOVÁNÍ CHATOVÉ OSADY U PÍSKOVNY 

Mamaklub v Poříčí pořádá každoročně na podzim několik akcí pro místní děti. Letos tomu nebylo jinak, bohužel 

hned první akce se nám nevydařila. Kvůli špatnému počasí jsme museli zrušit drakiádu, která se v loňském roce 

poprvé konala "U Buku". Doufám, že příště nám už počasí bude přát. 

Jako každý rok pořádáme začátkem listopadu lampiónový průvod. Letos se konal v sobotu 2. listopadu. Odpoled-

ne jsme zahájili tvořením v kulturním domě, kde se sešli rodiče s dětmi a společnými silami vytvořili výrobky, 

které jsme si pro ně nachystali. Tento rok jsme si připravili tvoření i pro ty nejmenší děti, které si vytvořily a oz-

dobily pomocí houbiček a temper ježečka a dýni. Pro starší děti jsme připravili o trochu složitější výrobek, a to 

strašidýlko vyrobené ze zavařovací sklenice, vycpané slámou a senem. Jak můžete vidět na fotkách, výrobky se 

nám všem moc povedly. Kolem páté hodiny se obec ponořila do úplné tmy a my jsme za doprovodu pohádko-

vých písniček a rozsvícených lucerniček u domů mohli vyrazit na tradiční okruh kolem obce. Na konci nás čekalo 

drobné občerstvení, něco teplého na zahřátí a malý dáreček pro děti.  

V pátek 28.11. jsme se v hojném počtu sešli v kulturním domě, kde jsme společně upekli a ozdobili perníčky, 

které se pak rozdávaly na nedělním rozsvícení vánočního stromku. Letošní poslední akce mamaklubu se stala již 

tradicí a jde o výrobu drobných dárečků, které se v předvánočním čase rozdávají starším občanům pro radost a 

potěšení. Závěrem bychom rády poděkovaly všem, kteří se účastní a pomáhají při organizovaní našich akcí.  

Za mamklub bychom Vám chtěly popřát krásné Vánoce plné klidu, pohody a šťastný nový rok. Jako každý rok se 

těšíme a zveme všechny maminky s dětmi každou středu dopoledne od 9 do 11 hod do Kulturního domu v Poříčí. 

Petra Faltysová 
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PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

Sešli jsme se jako vždy s předstihem 

v listopadové době, dokud nás doma 

ještě nehoní nějaký ten malý vánoční 

úklid a chuť péct cukroví. Letos nás 

byl opravdu krásný počet a někteří 

milí lidé dorazili poprvé. To muselo 

udělat radost především organizátor-

kám paní Magdě a Žanetě, které při-

cházejí s novými nápady a o vše se 

starají, za což jim patří velké poděko-

vání. 

Tvořily se věnce z papíru, který si pak 

každý ozdobil podle své fantazie a svícínky ze samotvrdnoucí hmoty. Vše bylo doprovázeno hlavně radostí z vý-

robku a nádechem předvánočního naladění. Když ve Vás vznikne jen maličká chuť, nenechte ji uhasnout a přijďte 

si něco vyrobit. Myslím, že je moc fajn zkoušet nové věci, a přitom se setkávat s lidmi z naší obce a okolí. Nové 

milé tváře jsou vždy vítány. 

Jana Zachová 

  
 
 

SPORTOVNÍ KLUB 

Fotbálek 

V sobotu 21. září 2019 jsme uspořádali v pořadí 11. ročník fotbalového turnaje s názvem Svatováclavský fotbá-

lek amatérů. Jako tradičně se uskutečnil na víceúčelovém hřišti v Poříčí za příjemného teplého a slunečného po-

časí s nádechem započatého podzimu.  

Oproti loňskému roku, kdy do turnaje nastoupilo historicky nejvíce týmů, jsme se letos museli naopak „spokojit“ 

s historicky nejmenším počtem týmů, a to 4. Nicméně ani tento fakt nás neodradil od toho, abychom turnaj 

uspořádali, jelikož má svou tradici a pevné místo v kalendáři Sportovního klubu i obce a jak se lidově říká – není 

každý den posvícení. V 10:00 hod přivítal předseda klubu Jiří Bartoš týmy Mladíci s kapitánem Fandou Bartošem, 

Vamos team s kapitánem Jakubem Kladivou, Bříza team s kapitánem Lukášem Pechancem a Kalamita 

s kapitánem Pavlem Havlíkem. Za daného počtu týmů nezbývalo nic jiného než hrát systémem každý s každým 

na dvě kola. 

Po 12ti odehraných zápasech a vyhodnocení turnaje se na 4. místě umístil tým Mladíci, kde nejvíce gólů nastřílel 

kapitán Fanda Bartoš. Bronzovou příčku z turnaje si odnesl Bříza team s nejlepším střelcem celého turnaje Voj-

tou Lněničkou, který poslal do branek soupeřů celkem 9 gólů. Stříbro vybojoval Vamos team, kde si každý hráč 

dal alespoň jednu branku a vítězem turnaje se stal tým Kalamita, kde shodně nastříleli 4 branky Petr Vajrauch a 

Vojtěch Havlík. Nejlepším brankářem byl vyhodnocen Eman Hanyk z týmu Mladíci, který toto prvenství se svými 

spoluhráči náležitě oslavil.  

První poděkování směřuji p. Stanislavovi Šinkorovi z Horního Újezdu, který všechny zápasy spravedlivě odpískal 

a my si velice vážíme toho, že tak činí již několik let.  Dále děkuji všem hráčům za účast a všem členům sportov-

ního klubu, kteří obětovali svůj volný čas a pomohli s organizací a zajištěním hladkého průběhu turnaje. Věřím, 

že příští rok bude do počtu přihlášených týmů o kousek veselejší a těším se na 12. ročník fotbálku, který se 

uskuteční v sobotu 26. září 2020, na který vás jménem celého sportovního klubu srdečně zvu. 

Adéla Hurychová 
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Turnaje ve stolním tenise 

Ráda bych vás jménem Sportovního klubu Poříčí pozvala na dva nadcházející turnaje 

ve stolním tenise, které máme v plánu uspořádat v r. 2020. 

Ten první se uskuteční hned první sobotu v novém roce, tj. 4. ledna 2020 

v Kulturním domě v Poříčí. Termín přihlášení je do pátku 27. 12. 2019. 

Druhý turnaj uspořádáme v sobotu 14. 3. 2020 rovněž v prostorách kulturního domu 

a přihlásit se do něho můžete do 6. 3. 2020. 

Do obou turnajů se můžete přihlásit u p. Jiřího Pechance, tel. 604 593 466, kde ob-

držíte i další informace. Srdečně zveme všechny příznivce tohoto sportu a těšíme se 

na hojnou účast stejně jako v minulých letech.  

Systém a začátek turnaje se bude odvíjet od počtu přihlášených hráčů.  

Adéla Hurychová 

Den 5. prosinec každého roku je již neod-

myslitelně spjatý s Mikulášem, andělem a 

čerty. Nejinak tomu bylo i letos a tak se tato 

skupinka po setmění objevila v prvních do-

mácnostech, aby potom pokračovala po své 

pouti po celé obci. Některé děti byly pochvá-

lené za to, jak jsou během roku hodné, ně-

které musely být pokárané a slíbit, že se 

polepší, no a ty opravdu zlobivé jsou zpravi-

dla odnášené do pekla. Vzhledem k tomu, že 

následující den se všechny děti z naší obce 

dostavily do školky nebo školy, je patrné, že 

tato varianta nenastala. To však nezname-

ná, že se čerti nemohou v průběhu roku vrá-

tit, pokud budou některé děti opravdu zlobit, 

protože… čert nikdy nespí.  

Mikulášovi, andělovi a čertům děkujeme za 

jejich návštěvu a těšíme se zase za rok. 

František Bartoš, starosta 

  
 
 

MIKULÁŠ 

První neděle adventní je v naší obci ve zna-

mení rozsvícení obecního vánočního stromu 

před kulturním domem. Jedná se o společen-

skou událost, která patří do kulturního před-

vánočního programu v obci. Podle návštěv-

nosti, která je každým rokem vysoká, si do-

voluji říci, že rozsvícení má i do budoucna 

pevné místo v celoročním programu. Jako 

každý rok před samotným úkonem andělské-

ho rozsvícení byl krátký program, který se 

nelišil od těch let předchozích. Ale přece jed-

na změna se tu našla. Náš obecní smrk stří-

brný dostal požehnání od pátera Jiřího Štorka 

a nově se nám na kamenném stole u stromu 

objevil adventní věnec. 

I díky vlídnému počasí, na rozdíl od předcho-

zího roku, byla přátelská a pohodová nálada 

cítit všude kolem. Atmosféra byla provoněna svařeným vínem, vánočním nápojem, zelňačkou a dalšími pochuti-

nami. Myslím si, že začátek adventu je touto akcí příjemně zpestřen.  

Děkuji všem, kteří přidali ruku k dílu a pomohli s uspořádáním této akce, nebudu jmenovat jednotlivě, nicméně 

dík patří opravdu všem i Vám, kteří jste se dostavili v neděli podvečer ke kulturnímu domu. 

Věřím, že příští rok se opět v hojném počtu potkáme na začátku adventního období. Do toho letošního zbytku 

předvánočního času Vám přeji vše dobré, vzájemné porozumění, klid a hodně chvilek s vašimi nejbližšími. 

Petr Faltys  

  
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Jak jsme již dříve informovali, záměrem letošní, již v lednu 2019 proběhlé, sbír-

ky byl nákup nového automobilu pro ošetřovatelskou službu – pro sestřičky, 

které jezdí za pacienty do terénu. Naší charitě se vrátí cca 65 % z celkové vy-

brané částky. Více informací o tomto rozdělení najdete na našich nových webo-

vých stránkách www.dolniujezd.charita.cz.  

Již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky proběhne v sobotu 11. ledna 2020. Záměr 

na využití prostředků z této sbírky bychom chtěli použít na nákup kompenzač-

ních pomůcek a úhradu nákladů spojených s provozem našich služeb. Část fi-

nančních prostředků (cca 40.000,- Kč) převedeme do roku 2021, kdy bychom 

chtěli touto částkou dofinancovat projekt na nákup nového automobilu pro pe-

čovatelskou službu.  

Prosíme opět o Vaši podporu, služební auta stárnou, velice často řešíme jejich 

opravy, náklady stoupají. A bez aut bychom nezajistili pomoc našim pacientům 

a uživatelům v terénu. Naše automobily můžete vidět ve službě i ve večerních 

hodinách, o víkendech a svátcích. 

Při organizaci sbírky se neobejdeme bez pomoci dětí i dospělých, kteří chtějí jít 

koledovat. Prosíme o účast i děti starší patnácti let a dospělé, kteří jsou ochotni 

dělat vedoucího skupinky, zejména při nepříznivém počasí, ať nemusí být vysí-

láni jen malí koledníci.  

Tímto děkujeme všem, kteří jsou do této prospěšné akce zapojeni (koledníci, vedoucí skupinek, rodiče kolední-

ků, koordinátoři v jednotlivých obcích, starostové obcí, kněží a mnoho a mnoho dalších…) a také Vám všem, 

kteří otevřete dveře svých domovů a přijmete tuto vzácnou návštěvu.  

Dovolte nám také popřát za celý kolektiv pracovníků Farní charity Dolní Újezd klidné prožití vánočních svátků a 

do nového roku především hodně zdraví a Božího požehnání.  

Farní charita Dolní Újezd 

  
 

NOVÉ VYHLÁŠKY 

V souvislosti se změnami v legislativě muselo zastupitelstvo naší obce přepracovat a následně schválit nové 
obecně závazné vyhlášky: 

• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů – tento poplatek platí každá fyzická osoba přihlášení v obci a fyzická 
osoba, která má ve vlastnictví stavbu učenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
přihlášená žádná fyzická osoba. Na r. 2020 činí tento poplatek 670 Kč a je splatný do 30. 4. příslušného roku. 

• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů – tento poplatek platí držitel psa, což je pro účely tohoto 

poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Poříčí u Litomyšle. Sazba poplatku za kalen-
dářní rok činí 100 Kč za jednoho psa a 150 Kč za druhého a každého dalšího psa. I tento poplatek je splatný do 
30. 4. příslušného roku.  

• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu (dříve poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za re-
kreační nebo lázeňský pobyt). Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat po-
platek od poplatníka, což je osoba, která v obci není přihlášená. Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý 
den pobytu. 

• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – tento poplatek se vybírá za 
zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných sta-
veb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje, služeb apod. A dle specifikace užívání veřejného prostranství 
se určuje i sazba poplatku. 

Plné znění všech výše uváděných vyhlášek najdete na www.obecporici.cz 
František Bartoš, starosta 

http://www.dolniujezd.charita.cz
http://www.obecporici.cz
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Přijměte pozvání na nadcházející společenské akce, 

které se uskuteční koncem letošního a počátkem příští-

ho roku. 

• 28. 12. 2019 – v době od 8:00 do 9:30 hod je pro 

naši obec zamluven krytý bazén v Litomyšli. Vstupné 

hradí obec, doprava je individuální. 

• 30. 12. 2019 – Předsilvestrovský ohňostroj – na 

prostranství před kulturním domem v Poříčí bude od 

18:00 k vidění ohňostroj. Přijďte společně s námi 

oslavit blížící se konec roku. 

• 18. 1. 2020 – Myslivecký ples, od 20:00 hod 

v Kulturním domě v Poříčí, myslivecká kuchyně, tom-

bola, k tanci a poslechu hraje Vepřo knedlo s Dádou. 

• 19. 1. 2020 – Dětský karneval, od 14:00 hod 

v Kulturním domě v Poříčí. 

• 6. 3. 2020 – 16. ples obce Poříčí u Litomyšle, od 

20:00 v Kulturním domě v Poříčí, bohatá tombola, 

výtečná kuchyně, k tanci a poslechu hraje Rytmik. 

• 7. 3. 2020 – Dětský karneval, od 14:00 hod 

v Kulturním domě v Poříčí. 

Adéla Hurychová 

POZVÁNKY 

Dovolte mi jménem okolních obcí pozvat vás na nad-

cházející plesy a karnevaly: 

Lubná 

• 4.1.2020 - Ples SDH 

• 11.1.2020 - Dětský karneval 

• 18.1.2020 - Ples KDU 

• 25.1.2020 - Ples TJ Sebranice 

Sebranice 

• 10. 1. 2020 – Farní ples 

• 18. 1. 2020 – Dětský ples 

• 7. 2. 2020 – Hasičský ples 

• 23. 2. 2020 – Dětský karneval 

Budislav 

• 1. února 2020 - Školní ples, pořádá obec Budislav a 

SRPŠ 

• 2. února 2020 - Dětský karneval, pořádá škola a 

SRPŠ 

Adéla Hurychová 

PLESY V OKOLÍ 

  
 
 

NOVINKY Z DESENSKÉ ŠKOLIČKY 

ČERTÍK 

My se čerta nebojíme, 

protože my nezlobíme. 

Někdy jenom trošinku, 

tatínka a maminku. 

„Zazvoní nám zvoneček…

kouzlo Vánoc“ … 

A je to zase tady…přiblížil se 

konec dalšího kalendářního 

roku. Je tu advent, čas, kdy se 

připravujeme na nejkrásnější 

svátky v roce. 

Advent ve školce nám netradič-

ně začal velikou nemocností 

dětí, se kterou jsme se potýkali 

řadu dní. Trochu nás to zasko-

čilo, protože počet dětí pod 

deset bývá ve školce na Desné 

něčím zcela výjimečným. A to 

máme vytvářet čertíky, andíl-

ky, mikuláše, přáníčka a dáreč-

ky na vánoční besídku. Máme 

se učit básničky, tanečky, pís-

ničky, abychom ukázali všem 

našim rodičům a známým, co jsme se naučili. Ale i tak se do toho pustíme, jen s pár dětmi, které jsou ještě zdra-

vé. Vše nám jde pomalu zdlouhavě, snad vše zvládneme včas. 

A tu zazvoní zvoneček. A už vchází Mikuláš, andělíček a neposedný čertík. Nastalo dopoledne 5. prosince a nás 

jako každý rok navštívila tato vzácná návštěva. Mikuláš krásně promlouvá k dětem. Z knihy předčítá, co komu 

jde (za to ho moc pochválí) a také každému poví, v čem by se měl polepšit. Všichni dostanou nadílku a samozře-

jmě čertík nikoho neodnese. 

A co ještě ve školce o adventu podnikáme??? Vystupujeme na rozsvěcení vánočního stromu v Poříčí, pořádáme 

vánoční tvořivou dílničku, těšíme se na divadélko JOJO v naší školičce, zpíváme na Desenském jesličkování a po-

řádáme velkou vánoční besídku v kulturním domě v Poříčí. Pak ještě nadělování dárečků pod školkovým strome-

ček a návštěva seniorů v Desné. 

Je toho dost - hodně příprav a stresu, který by k tomuto období neměl patřit. Pro všechny je ale odměnou po-

tlesk a pochvala rodičů, známých i běžných občanů z Desné a Poříčí. 
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Na závěr děkujeme Obci Desná, Obci Poříčí a všem zaměstnancům obou zmíněných obcí. Firmě Bavo Poříčí, za-

městnancům MKS Desná za drobné opravy. Děkujeme rodičům za dary v podobě papírů, zbytků látek, drobných 

pomůcek a za dary do školní kuchyně. 

Poděkování patří i všem zaměstnancům školy za dobře odváděnou práci a za vytváření příjemného prostředí pro 

výchovu a vzdělávání vašich dětí.  

Klidné prožití svátků vánočních v kruhu nejbližších a hodně zdraví do Nového roku 2020!!!               

Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy, Foto: Nikola Vyskočilová, DiS., učitelka MŠ 

  
 
 

PODZIM V TJ HORNÍ ÚJEZD 

Sobotní rozlučkou dorostu, až na malé výjimky, skončila podzimní fotbalová sezóna, která byla v několika ohle-
dech výjimečná. Poprvé jsme společně s Morašicemi obsadili soutěže ve všech kategoriích - mladší přípravka, 
starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost a muži. Poprvé a pravděpodobně také naposledy jsme odehráli 
všechny domácí zápasy na našem hřišti (Morašice přestavují kabiny a ty by na jaře měly být již v provozu). Mla-
dší přípravka, mladší žáci a starší žáci všechny své mistrovské zápasy vyhráli, starší přípravka odehrála také vý-
borný podzim, muži s 20 body také uhráli své, snad jen několik vysokých porážek dorostu nám kazilo náladu. Za 
všechny tyto výsledky patří velké poděkování všem hráčům, trenérům, vedoucím mužstev, pořadatelům a rodi-
čům. 

Na našem hřišti se na podzim odehrálo 25 mistrovských zápasů, 4 turnaje přípravek a ještě několik přátelských 
zápasů. Znamená to mnohokrát posekat hřiště, mnohokrát nalajnovat hřiště, mnohokrát uklidit kabiny, mnoho-
krát nakoupit zboží do bufetu a ten bufet provozovat. Na 25 mistrovských zápasů je třeba 25 hlavních pořadate-
lů. 

To všechno ve svém volném čase, zadarmo a ještě za to někdy dostat vynadáno od nespokojených jedinců. Kaž-
dý z nás, kdo si tento článek přečte, se v něm asi najde, takže nám všem mnohokrát děkuji. 

Díky štědrým sponzorům – Taurus Trans, Stavební sdružení Boštík, ZD Dolní Újezd, obecním úřadům obcí Horní 
Újezd, Poříčí, Desná a Budislav, díky dotaci z MŠMT a Pardubického kraje, díky našemu bufetu a divákům, kteří 
ho hojně navštěvují, jsme vše zvládli i finančně a i na příští rok snad nějaké peníze zbydou. Abych na někoho 
nezapomněl, neuvedl jsem záměrně žádné jméno, ale myslím, že všichni víme, o kom tento článek je. 

Článek píšu 18. listopadu, den po 30. výročí změny režimu v naší republice. Jsem rád, že my se nemusíme bát 
vyjít ven, jít na hřiště, jít do kulturáku na zábavu, na divadlo. Je však také naší ostudou, že máme takovou vládu 
a takového prezidenta, kteří mají strach vyjít mezi normální lidi a kytice k pomníkům pokládají raději brzy ráno 
nebo vůbec, aby nemuseli slyšet pravdu. Chovejme se tak a příště volme tak, ať se nemusíme stydět. 

Zdeněk Beneš st. 

Mladší přípravka 

Po odchodu hráčů ročníku 2010 do starší přípravky se staly nejstaršími hráči děti narozené v roce 2011. Tento 
ročník máme velice kvalitní, a tak už třetí sezónu v řadě patříme k absolutní špičce v okresní soutěži. Letošní 
podzim byl výjimečný. Všech sedm turnajů jsme vyhráli a díky velkému počtu dětí jsme mohli na některé turnaje 
brát i dva týmy. Nezřídka jsme dávali dvojciferný počet gólů a některé naše zápasy snesly opravdu přísné měřít-
ko. Osu týmu tvoří naši Šimon Flídr a Fanda Flídr a morašičtí Marťa Famfulíková, Dáda Válek a Vojta Huryta. 

Kromě výsledků nás těší i dobrá tréninková účast a hlavně zápal, s kterým většina dětí na fotbal chodí. To vše je 
zásluha několika faktorů, díky vedení TJ v čele se Zdeňkem Benešem st. máme moderní zázemí a kvalitní materi-
ální vybavení, můžeme se opírat o podporu a důvěru rodičů a to nejdůležitější – máme trenéry, kteří dětem bez 
nároku na jakoukoliv odměnu věnují stovky hodin svého času. Jedná se o Mgr. Zdeňka Beneše, Pavlu Kyselovou, 
která vede fotbalovou školičku, Zdeňka Beneše st. a Jaroslava Chauna. 

Podzimní část jsme si prodloužili tréninky v tělocvičně v Lubné a na plánu máme také dva halové turnaje. 

Mgr. Zdeněk Beneš 

Starší přípravka 

V této části letošní sezóny jsme opět pokračovali ve spojení s kluky z Morašic, což se ukazuje jako dlouhodobě 
výhodné pro oba týmy. 

O prázdninách přešlo do kategorie mladších žáků 7 hráčů ročníku 2008, které nahradili kluci z mladší přípravky 
ročníku 2010. Nastalo tak období sehrávání týmu a hledání vhodných postů pro jednotlivé hráče. Všichni měli 
chuť do fotbalu, výbornou tréninkovou a zápasovou docházku, a tak se, dle mého názoru, podařilo vytvořit dobrý 
pospolitý tým, a to jak na hřišti, tak i v kabině a výsledky tak odpovídaly snažení a momentální výkonnosti jed-
notlivých hráčů. 

Odehráli jsme 7 turnajů s bilancí 3x první místo, 3x druhé místo a 1x třetí místo. Nastoupili jsme k 19 zápasům, 
z toho 12 x vyhráli, 4 x remizovali a 3 x jsme odešli poraženi. I když nás čeká ještě hodně práce a stále bude co 
zlepšovat, patří klukům pochvala a poděkování za výkony a přístup k fotbalu. 

Poděkování také patří všem trenérům a vedení TJ Horní Újezd a také všem rodičům za dovážení kluků na trénin-
ky a zápasy, za praní dresů a za pečení bábovek, které se nakonec ukázaly jako rozhodující faktor při vyrovna-
ných zápasech. :)  

František Bartoš 

Mladší žáci 

Mladší žáci v souklubí HÚ/Morašice na podzim sehráli 10 soutěžních zápasů. Všech deset bylo vítězných s celko-
vým skóre 55:6. Mohlo by se zdát, že to byla jasná záležitost, ale opak je pravdou. Začátek sezóny jsme pálili 
ostrými a v pěti odehraných zápasech jsme vstřelili 38 branek a pouhé 3 jsme obdrželi. Šestý zápas jsme sehráli 
s naším největším rivalem ze Skutče a byla to opravdu bitva. Po osmi minutách jsme prohrávali už 0:2, ale ani to 
naše kluky a holky nepoložilo a v deštivém počasí předvedli nádherný obrat, a tak jsme si ze Skutče odvezli  
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Blahopřejeme: 

60 let  Vlastimil Smrž  Mladočov 23  79 let Lidmila Prokopová Poříčí 2 

70 let  Václav Stráník  Poříčí 102   

75 let  Zdeňka Švihlová Poříčí 75  Narození: 

76 let  Božena Kovářová Poříčí 68  Izabela Kolomazníková  Poříčí 48 

  Josef Hájek  Mladočov 32  Úmrtí: 

  Josef Klusoň  Poříčí 78  Miroslav Abraham  Poříčí 72 

těsnou výhru 3:2 a osamostatnili se na čele tabulky právě před Skutčí. Zbylé 4 zápasy nás zastihli tak trochu v 
„krizi“ (vyjma dvou povedených poločasů). Nedařila se nám kombinace, navíc „došel střelný prach“ a tak se víc 
bojovalo, než hrálo. A možná právě proto si těch výher moc cením. Když to nešlo fotbalově, tak to tam vždy ti 
naši kabrňáci tak nějak „dotlačili“ :). Je to prostě dobrá parta a musím říct, že nás, nebo tedy mě určitě, asi ni-
kdy nepřestanou překvapovat :). Velké dík patří starším hráčům za to, jak „přijali“ ty mladší, nově příchozí. A 
těm mladším za velký přínos pro celý tým. Moc děkuji také rodičům za praní dresů, za pomoc s dopravováním 
hráčů na zápasy a na tréninky. Děkuji, bez Vás by to nešlo. A s Vámi, kteří zavítáte na jarní zápasy, se těším na 
viděnou a zároveň děkuji za podporu.  

Jirka Kučera 

Starší žáci 

Do letošní podzimní části jsme nastoupili se soupiskou čítající 11 hráčů. Počet slibný, ale téměř každý zápas byl 
doplňován hráči z mladších žáků, největší problém jsme měli na pozici brankáře, kterou ve většině případů zastal 
brankář mladších, Lukáš Němec. Tréninky probíhali odděleně dvakrát týdně, povětšinou s hojnou či plnou účastí. 
V soutěži jsme odehráli 9 utkání, ve kterých jsme neztratili ani bod a díky tomu nám právem náleží první místo 
tabulky se skórem 49:6, jednoduše řečeno to znamená 5,4 vstřelených a 0,6 obdržených branek na zápas.  Na 
střeleckou listinu se zapsalo 10 hráčů. Nejvíce branek vsítil Jána (25), což ho řadí na dělené první místo střelecké 
tabulky soutěže.  V brance se celkem vystřídalo 5 hráčů (Jána, Kučera, Němec, Odehnal, Žďára), ze kterých nej-
více odchytáno má Němec, který v 6 utkáních za svá záda pustil pouze dva góly. 
Poděkování patří všem hráčům, rodičům a všem ostatním pomocníkům. Těšíme se na Vás opět na jaře. 

David Severa 

Dorost 

Po několikaletém půstu se družstvo dorostu dalo znovu dohromady a během podzimního tažení se ho zúčastnilo 
22 hráčů, včetně čtyř žákovských posil, které nám několikrát vytrhly trn z paty. Tréninky probíhaly společně kaž-
dý pátek v Horním Újezdě a účast na nich se s zhoršujícím počasím postupně snižovala. 

V hlavní soutěži jsme odehráli 11 zápasů, ve kterých nám osud přidělil 10 bodů a posadil nás celkově na 9. mís-
to. Na domácím hřišti jsme neodehráli vyloženě špatný zápas. I za nepříznivého stavu mohl těžko někdo něco 
namítat proti bojovnosti a snaze s výsledkem něco udělat. Body nás stálo hlavně neproměňování šancí. Ale 
vzhledem k tomu, že několik hráčů doposud nehrálo velký fotbal, lze nad drobnými individuálními a charakterní-
mi vadami přimhouřit oko. Co se nám dařilo doma, tak jsme cestou ven jaksi poztráceli. Z ekonomického hledis-
ka byly naše venkovní zájezdy dost nevýhodné. Až na výborně zvládnutý zápas ve Vraclavi a úvodní nezdar v 
Králíkách jsme si odevšad přivezli dardu. Přitom, až na pár výjimek, se s většinou ze soupeřů dal hrát vyrovnaný 
fotbal. Můžeme však hovořit o velikém štěstí, že nám los tyto zápasy přiřkl venku. Během zimy je jen na nás, 
aby naši diváci byli během jara svědkem lepšího fotbalu, než podzimní kopané venku. 

Z individuálních statistik lze uvést několik jmen, i když je fotbal kolektivní sport. 

• 100% účast na zápasech (včetně dvou přáteláků): Pavel Beneš, Radovan Flídr, Jan Pechanec, Martin Tmej   

• Střelci (včetně přáteláků): 8x Jan Pechanec, 7x Vojtěch Opletal, 6x František Bartoš, 4x Jiří Šturc, 2x Radovan 
Flídr, Tomáš Briol, 1x Emanuel Hanyk, František Lněnička, Jakub Nádvorník, 

• Zlí muži (žluté karty): 2x František Bartoš, 1x Tomáš Briol, Radovan Flídr, Emanuel Hanyk, František Lněnička, 
Jakub Nádvorník, Vojtěch Opletal, Jan Pechanec, Pavel Beneš (trenér) a Luděk Bureš, který v ten den vůbec 
nebyl na zápase. 

Emanuel Hanyk a Jaromír Loskot si svoji porci gólů rozdělili spravedlivě, každý tahal míč ze sítě 28x. 

Všem hráčům, rodičům, fotbalovým nadšencům a ostatním pomocníkům děkujeme za podzimní část sezóny. 
Užijte si Vánoce, zbytek roku a v tom novém zase na fotbale. 

Pavel Beneš a Martin Štancl 

Muži 

Muži v rámci podzimní sezóny okresního přeboru ročníku 2019/2020 odehráli 13 zápasů. Z toho 8 se odehrálo na 
domácím hřišti. Důvodem byla rekonstrukce kabin v Morašicích a rekonstrukce hřiště v Opatově. V domácích zá-
pasech se mužům celkem dařilo. Zápasy nebyly rozhodně na góly skoupé. Největší gólový příděl si od nás odvezl 
Opatov 5:1. Velice překvapivé bylo vítězství 3:1 nad Bystrým, které je aktuálním lídrem tabulky. Ovšem ne 
všechno se dařilo, prohra s Borovou 4:1 mezi to rozhodně patří. Tím se dostávám k venkovním zápasům. Účast 
hráčů na těchto zápasech byla mizerná, leckdy sehnat 11 hráčů byl velký problém. V Jevíčku to muže stálo mini-
málně remízu. Podzimek zakončili v Boršově remízou 1:1. 

Roman Chadima 

Poříčský zpravodaj - periodický tisk územně samosprávného celku. Vydává Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570 

01 Litomyšl, IČO:00579611, tel. 461 638 231, e-mail: starosta@obecporici.cz. Vychází 4x ročně, v nákladu 220 ks. Datum vy-

dání tohoto čísla: 16. 12. 2019. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Zpravodajská rada: František 

Bartoš, Petr Faltys, Adéla Hurychová, Jaroslav Švihel. Bezplatné.  

KRONIKA 


