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POŘÍČSKÝ
ZPRAVODAJ

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA
Poklidné, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, prožité v
kruhu svých nejbližších, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2021
přeje všem občanům zastupitelstvo obce.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V R. 2020

TAK TROCHU JINÝ ROK

V letošním roce není přáno společenským aktivitám
z dobře známých důvodů. Ale rozsvícení vánočního
stromu se v posledních letech těšilo velkému zájmu
a tak jsme alespoň v tomto roce u něho nechali
zaznít koledy a zapálili jsme první svíci na adventním věnci bez dalšího kulturního programu. Pro
děti byl a stále je připraven malý stromek, který je
možné libovolně zdobit vánočními ozdobami.
Věřme, že v následujícím roce se život vrátí do
běžných kolejí a my budeme moci společně opět v
první adventní neděli za velké účasti nás všech rozsvítit náš obecní vánoční strom.
Dovolte mi, abych jako každý rok Vám spoluobčanům mohl popřát klidné Vánoce ve společnosti těch
nejbližších, do nadcházejícího roku Vám přeji dostatek energie, zdraví, pohody a životního nadhledu.
Petr Faltys

S nástupem roku 2020 by asi nikdo nečekal, že začátek
magických 20. let se nebude odehrávat v bezstarostném
užívání si blahobytu, který 21. století v mnohém přináší a
bez kterého už si málokdo dovede život představit. Ale
opak je pravdou. A tak asi netřeba sáhodlouze připomínat,
že od poloviny března téměř všude vzaly plány za své. Život se obrátil jiným směrem, než bychom čekali, a nezbývalo nic jiného, než abychom odolali panice a přijali nová
pravidla. V podstatě se celý rok odehrává v „covidovém
zakletí“, které nám ukazuje věci podstatné a ty naprosto
malicherné. Ocitli jsme se v situaci nedobrovolné izolace
od našich stereotypů a jsme nuceni čelit vlastnímu zrcadlu,
které nám možná mnohdy nabízí nechtěnou tvář. Více než
kdy jindy se ukazuje tolik potřebná síla vzájemné pomoci,
nadhledu a humoru…
Naší obci se ale nakonec i přes všechna úskalí covidu podařilo uskutečnit alespoň zlomek plánovaných kulturních
akcí, které se setkaly s kladnou odezvou. V březnu jsme se
například dočkali svého „plesování“, 6. 3. si uspořádali bál
dospělí a následující den patřil našim nejmenším, i ti si
karnevalovou veselici náležitě užili. Následovala tříměsíční
„izolace“ od zábav a „normálna“ všeho druhu, ale v červnu
nastaly svobodnější chvíle a svoji příležitost dostal i Dětský
den, který udělal radost snad všem věkovým kategoriím.
Léto se pak odehrávalo v optimistickém duchu a nechyběly
ani tradiční prázdninové radovánky, kterým bývá pravidelně vyhrazen poslední srpnový víkend. Zde se dospělí velice
rádi vrací do bezstarostných her dětského světa a děti zase rády naberou sílu při vydatném aktivním odpočinku
před neúprosnými školními povinnostmi.
O měsíc později jsme pak měli možnost sejít se při slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice a připomenout si
tak i nemalé zásluhy našich hasičů, jejichž řady se obohacují o nový mladistvý elán. „Hasičská tradice“ obce má i v
tomto případě své schopné pokračovatele, za což jsme
více než rádi. Jistě víte, že mělo následovat ještě jedno
velkolepé připomenutí slavných dnů obce, ale bohužel na
tolik očekávanou oslavu 30 let od znovuosamostatnění obce Poříčí ze známých důvodů již nedošlo, uvidíme, zda pro
ni bude příznivější situace v roce následujícím.

Foto: Klára Vostřelová

Pokud jste dočetli až sem, pak zajisté nabýváte správného
dojmu, že naše obec v žádném ohledu nezahálí a umí si
vyčlenit tolik potřebný čas na společné rodinné chvíle zábavy a na sousedská setkání. Zkrátka používá zdravou
životní strategii. Jen tak dál.
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Výše uvedené řádky měly splnit celoroční bilancování, které je běžnou součástí závěru každého roku. Letošní rok
přinesl spoustu zkušeností, odhalil pravdu o každém z nás, zcela posunul význam slova pozitivní a nesmazatelně
se do našich myslí zapíše jako rok jiný, zkrátka rok covidový…

Přejeme Vám všem krásně prožité Vánoce a do nového roku zdraví, lásku, štěstí, klidnou mysl obohacenou o humor, nadhled a v neposlední řadě ty správné lidi kolem sebe.
Jaroslav Švihel

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

25. 11. 2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s:

•

Podáním žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy budovy
obecního úřadu Poříčí u Litomyšle“ z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210E, Rekonstrukce a přestavby veřejných budov
z Ministerstva pro místní rozvoj.

•

Podáním žádosti o dotaci na akci „Obnova místních komunikací v obci Poříčí u Litomyšle“ z podprogramu 117D8210
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210A,
Podpora
obnovy
místních
komunikací
z Ministerstva pro místní rozvoj.

•

Podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce chodníků
v obci Poříčí u Litomyšle“ z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

•

Podáním žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na r.
2021 na realizaci akce „Oprava místní komunikace p. č.
1916/32, 1916/13 a 269/1 – II. etapa“.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

•

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
IV-12-2020158/VB/2 a dohodu o umístění stavby „Poříčí u
Litomyšle, parcela 70/3 – knn.

•

Individuální dotaci obci Desná, která souvisí s pokrytím
nákladů na dovážení dětí z obce Poříčí u Litomyšle do mateřské školy v Desné.

•

Zpracování PD na výstavbu nového obchodu a pověřuje
místostarostu obce Radima Bártu k předložení cenové nabídky za zpracování této dokumentace.

•

Zpracování PD ke stavbě „Chodník na Aleji II“ a pověřuje
Petra Faltyse předložením cenové nabídky za zpracování
této dokumentace.

•

Inventarizační komisi ve složení Jiří Bartoš, Jana Zachová,
Jaroslav Švihel a František Bartoš.

•
•

Rozpočtovou změnu č. 3/2020.
Smlouvu o dílo č. 43220 mezi Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou DS Delta Lubná s.r.o. na realizaci akce „Oprava místní
komunikace p. č. 1916/32 a 1916/13 – I. etapa“.

Staré přísloví praví, že „připraveným štěstí přeje“ a troufám si říci, že tímto se řídí zastupitelstva naší obce od r. 1990. Je třeba se neustále
dívat dopředu a spíš si stanovovat úkoly a cíle,
které se momentálně mohou jevit jako nesplnitelné.
I v tomto duchu rozhodlo zastupitelstvo obce o
zpracování projektové dokumentace na výstavbu
nového obchodu s potravinami, který by měl
vyrůst v těsné blízkosti nové hasičské zbrojnice.
Více k tomuto zatím napsat nemohu, jelikož
jsme na začátku jednoho „zdánlivě“ nesplnitelného úkolu, stejně jako tomu bylo v případě již
zmiňované hasičského zbrojnice. Každopádně si
je zastupitelstvo obce vědomo nezbytného významu obchodu s potravinami v naší obci, kde
momentálně žije 520 obyvatel a věřte, že v jisté
části svého života jej může potřebovat každý
z nás. Letošní „covidový“ rok je toho důkazem.
Další projektovou dokumentací, která se bude
zpracovávat, je chodník, který propojí lokalitu
„Alej“ s novou hasičskou zbrojnicí, čímž bude
jasně definován pohyb chodců v této relativně
„hustě“ obydlené lokalitě. Momentálně nevíme,
jak a kdy budou tyto projekty realizovány, každopádně víme, že bez tohoto prvního kroku by
nebyly nikdy.
František Bartoš, starosta

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ AKCE
Vzhledem k neuspokojivému vývoji covidové epidemie a s tím souvisejících opatření nejsme
schopni momentálně plánovat jakékoliv kulturně
– společenské akce. Nejvíce ohrožená se momentálně jeví plesové sezóna, což v našem případě může znamenat absenci tradičního mysliveckého a obecního plesu. V případě obratu této
situace k lepšímu vás budeme pochopitelně informovat.
František Bartoš, starosta

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA ZAZNÍ!
Možná nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci
přinést do Vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát, zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě.
Od 1. do 24. ledna 2021 bude zpřístupněna virtuální (online) koleda – na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz můžete sledovat sbírku online, na tomto odkaze také bude ONLINE kasička pro finanční
dary.
Naši charitu, pokud to je ve Vašich možnostech, můžete podpořit zasláním částky na účet číslo 66008822/0800
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u České spořitelny, zadejte prosím variabilní symbol 77705002, aby částka byla přidělena přímo
dolnoújezdské charitě. Tuto online koledu doplníme
dle aktuální situace v obcích jednou z následujících
variant:
1) buď umístěním pokladniček na vyhrazených místech (např. obecní úřad, kostel, místní obchody).
Na těchto místech by byly k rozebrání kalendáříky, cukry a posvěcené křídy k nadepsání nápisu
K † M † B † 2021 na dveře pro požehnání Vašich domovů. Tuto variantu bychom ještě podpořili mobilní kasičkou na telefonické objednání,
nebo
2) omezeným koledováním přímo ve Vašich domovech za dodržení ochranných opatření, kdy by
Vás navštívil jeden král� a požehnal Vašemu domu. Ale to by se nynější situace ohledně koronaviru skutečně musela uklidnit.
O tom, která z nich bude realizována, Vás budeme informovat ke konci roku prostřednictvím obecního rozhlasu,
letáků a na našich webových (www.dolniujezd.charita.cz) a facebookových stránkách (@farnicharitadolniujezd).
ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM! DĚKUJEME VÁM!
Případný výtěžek bychom rádi využili na nákup nového automobilu pro pečovatelskou službu. Bohužel naše vozidla nám stárnou a my se za našimi uživateli do jejich domácností potřebujeme dostat. Výtěžek této sbírky bychom chtěli doplnit i finanční částkou ze sbírky 2020, čímž vás chceme informovat, jak využijeme letošní sbírku.
Z peněz, které nebudou převedeny do roku 2021, je financován nákup kompenzačních pomůcek a provozní náklady služeb.
Sledovat můžete i Tříkrálový koncert v neděli 10. ledna 2021 od 18 hod. na ČT 1.
Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce, v novém roce 2021 Boží požehnání, hodně štěstí, lásky, a hlavně pevné zdraví!
Farní charita Dolní Újezd

SVOZ ODPADU

KOMUNIKACE „ALEJ“ V POŘÍČÍ DOZNALA ZMĚN

Svoz komunálního odpadu a dalších komodit
zajišťuje v naší obci firma Technické služby
Hlinsko, s. r. o. na základě smlouvy na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění
komunálního odpadu. Jedním z ustanovení
této smlouvy je skutečnost, že svozová firma
může jednotkovou cenu za výše uváděné
služby meziročně zvýšit o tolik procent, kolik
bude činit míra inflace vyjádřená přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských
cen vyhlášená Českým statistickým úřadem
k 30. 9. předcházejícího roku, což pro r. 2020
znamená hodnotu 3,3%. V praxi to znamená
693 Kč na trvale nahlášenou osobu. Zastupitelstvo naší obce však rozhodlo, že cena pro
občany (670 Kč) zůstane pro r. 2021 stejná.
Již zmiňované navýšení bude uhrazeno
z rozpočtu naší obce.

Jak jste si mnozí mohli všimnout asi nejfrekventovanější místní
komunikace v Poříčí, zvaná Alej, doznala změn, které se týkaly
zvýšení bezpečnosti.

Využívám této příležitosti a chtěl bych vás
poprosit, abyste věnovali více pozornosti pořádku v okolí sběrných míst, kde jsou umístěné kontejnery na sklo, plast a papír. Tyto
kontejnery mají dva vhazovací otvory a pokud je již jeden zaplněn, neznamená to, že je
plný celý kontejner, stačí udělat pár kroků a
využít druhý otvor. Obdobný problém je
s plastovými lahvemi. Mnohdy jsou zanechané v plastových pytlích vedle poloprázdného
kontejneru. Přitom stačí pytel otevřít a lahve
individuálně naházet do kontejneru.

Hlavní změna spočívá ve vybudování pojížděného nebo jinak
řečeno, pojízdného chodníku, který v této lokalitě opticky odděluje pěší provoz od automobilové dopravy. Chodník není klasicky vyvýšený nad úroveň vozovky, ale jedná se o stejnou výškovou niveletu chodníku a komunikace a to zejména z důvodu
nedostatečné šířky komunikace a velkému počtu přilehlých
vjezdů k rodinným domům. Tato "anomálie" není nic neobvyklého, toto řešení je obvyklé v obytných zónách, kde se mísí pěší
provoz a automobily. Také proto jsou na protější straně komunikace postupně budovány parkovací zálivy pro osobní automobily tak, aby nebylo nutné parkovat auta na nově vybudovaném
chodníku. Parkovací zálivy ještě nejsou vytvořeny na horní části
komunikace od čp. 110 po bytovky, ale to pravděpodobně bude
realizováno v příštím roce. Zálivy jsou rovnoměrně navrženy po
celé délce kolem chodníku tak, aby byl dostatek parkovacích
míst pro návštěvy v celé lokalitě a jsou dostatečně prostorné,
aby se nechalo zaparkovat komfortně a nebyl omezen průjezd.
Pokud bude obec úspěšná s podáním žádosti o opravu povrchu
na této komunikaci, tak by v příštím roce mohla být položena
finální vrstva a tím by naše "Alej" dostala finální podobu, tak
jak si ji přejeme již několik let.
Poslední tzv. třešničkou na dortu, by bylo vysázení vhodné doprovodné zeleně, keřů a stromků tak, aby byla lokalita atraktivní a příjemná pro život. Děkujeme dotčeným obyvatelům za
trpělivost při budování chodníku a věřím, že chodník bude sloužit dobrému účelu.
Petr Faltys

Děkuji za pochopení.
František Bartoš, starosta
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SVATÝ MIKULÁŠ
Stejně jako v minulých letech,
tak i letos, navštívili naši obec
sv. Mikuláš s andělem a čerty.
Exkluzivně vám přinášíme, co o
dětech z naší obce říkali:
„Všechny děti byly po celý rok
moc hodné a v okamžiku, kdy
se jim čerti procházeli po obýváku, moc šikovné a statečné",
pronesl sv. Mikuláš.
„V ten večer jsme také slyšeli
spoustu
pěkných
básniček,
mnoho nádherných písniček a
viděli krásná vystoupení na hudební nástroje", říkal anděl, který všechny vzorné děti odměnil
drobným balíčkem.
Jediní, kdo z večera neměli moc
radost, byli čerti, protože se
vraceli do pekla sami a navíc s
prázdným pytlem.
Veronika Lněničková

PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE
I když momentálně není možné stanovit vývoj daňových příjmů pro r. 2021, bude naše obec pokračovat
v přípravách k realizaci projektů, které povedou ke zkvalitnění života občanů.
Je zpracovaný projekt na akci „Rekonstrukce chodníků v obci Poříčí u Litomyšle“. Pokud obdrží obec dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury, která se momentálně zpracovává, budou opraveny chodníky podél komunikace II. třídy č. 359. V projektu se počítá s výměnou obrub, položením nové dlažby a vybudováním bezbariérových napojení mezi chodníky a přechodovými komunikacemi.
Dalším projektem, který je zpracován a je vydáno stavební povolení, je „Rekonstrukce budovy obecního úřadu“.
Zde momentálně opakujeme žádost o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a pokud budeme úspěšní, tak se budova obecního úřadu z r. 1949 dočká výrazných změn. Stávající vnitřní schodiště bude nahrazeno
venkovním, čímž dostane tato budova naprosto jinou vnější podobu. Vzniknou samostatné prostory pro účetní a
starostu, zasedací místnost zastupitelstva a nezbytný archiv. Modernizována bude provozovna pošty, o kterou
zastupitelstvo obce dlouhodobě bojuje. A hodlá v tom pokračovat tak, aby tato „státní“ služba, kterou zde občané
mají možnost historicky využívat, zůstala zachována nadále a snad jednou pro vždy definitivně. Své klubovny
zde získají místní spolky myslivců a sportovního klubu (hasiči již mají možnost využívat novou budovu hasičské
zbrojnice). Nové sociální zařízení je samozřejmostí.

Patrně mnozí z vás zaregistrovali, že v těchto dnech byl dokončen „pojízdný chodník“ (informujeme o něm na
jiném místě zpravodaje) v lokalitě „Alej“, začínající u bytovek a končící u Stavebního sdružení Boštík, s. r. o.
V této celé lokalitě, která je již úplně zastavěna, zbývá položit povrch z obalované živice. O toto momentálně
obec usiluje v další žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Technologický postup, který je
jednou z nezbytných příloh žádosti, počítá s dokončením povrchů komunikace od nové hasičské zbrojnice směrem k „Aleji“ a následně podél nově zbudovaného chodníku směrem ke stavebninám. Pokud se toto vše podaří,
bude obec v období příštího roku připravovat projekt na výsadbu zeleně v této lokalitě, pochopitelně ve spolupráci s občany, kteří zde vlastní své nemovitosti.
Pokud jste dočetli tyto řádky až sem, tak se prosím vraťte na úvod tohoto článku, kde zmiňuji vývoj daňových
příjmů. Pokud vstoupí v platnost vládní návrh o zrušení superhrubé mzdy, podpořený většinově Parlamentem ČR
a doplněný o zvýšení slevy na poplatníka, nebude mít naše obec ani prostředky na spolufinancování případných
dotací, o kterých se zmiňuji. V té nejhorší predikci daňových příjmů může v rozpočtu obce v příštím roce chybět
až 1 400 000 Kč, což nebude mít za následek jenom chybějící prostředky na financování případných dotací, ale i
dopady na podporu spolkových činností, působení neziskových organizací a charit a v neposlední řadě i na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, které naše obec dlouhodobě organizuje.
Samosprávy si byly vědomy, že letošní „covidový“ rok musí mít dopady na financování měst a obcí, ale nepočítaly, že toto vše bude ještě umocněno „nezodpovědným“ chováním naší stávající vlády. Omlouvám se, že končím
toto psaní trochu pesimisticky, ale využil jsem své pozice starosty a zároveň považoval za svoji povinnost vás
informovat o realitě těchto dní, myšleno o realitě dopadů rozhodnutí naší vlády na financování měst a obcí.
František Bartoš, starosta
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

PODZIM V TJ HORNÍ ÚJEZD

Ve dnech 2. – 3. 10. 2020 se na území celé ČR konaly
volby do krajských zastupitelstev. V našem kraji, Pardubickém, přišlo v celkem 877 volebních okrscích
k volebním urnám 40,87 % oprávněných voličů. To
z něj činilo v pořadí třetí kraj s největší volební účastí,
předstihl nás jen kraj Zlínský a Královehradecký. Celorepubliková volební účasti činila 37,95 %, což určitě
není mnoho.

Letošní podzimní část fotbalových soutěží proběhla ve
zkrácené podobě. Soutěže se rozběhly, ale postupně
se přidávala různá opatření, až byly 12. října soutěže
pozastaveny. V návaznosti na mimořádná opatření
Vlády ČR začal platit od 22. října úplný zákaz fotbalových aktivit a 27. října byl soutěžní ročník 2020/2021
do konce kalendářního roku 2020 ve všech amatérských fotbalových soutěžích přerušen. Jak si naše jednotlivé týmy vedly, se dozvíte níže.

Výsledky voleb v Pardubickém kraji:
19,61% - ANO 2011
14,76% - 3PK pro prosperující Pardubický kraj
14,10 % - ODS a TOP 09
13,41% - Koalice pro Pardubický kraj
12,68 % - Česká pirátská strana
7,9% - Starostové a nezávislí
4,85 % - Svoboda a přímá demokracie
4,01 % - KSČM
0-4% - ostatní volební strany a hnutí
Dle počtu hlasů sice zvítězilo hnutí ANO 2011, ale po
koaličních jednáních došlo k vytvoření koalice, kdy strany 3PK pro prosperující Pardubický kraj, ODS a TOP 09,
Koalice pro Pardubický kraj a Starostové a nezávislí
podepsaly koaliční smlouvu, získali společně 27 mandátů z celkových 45 a odsunuli tak ANO 2011 a Českou
pirátskou stranu do opozice.

V druhé polovině listopadu zatím stále nevíme, kdy se
ke sportu budeme moci vrátit. Co bude s nehranými
zápasy, o tom bude rozhodovat vedení OFS Svitavy.
Pevně doufáme, že se epidemiologická situace zlepší,
abychom mohli naši činnost obnovit, protože jak je
známo, sport a pohyb posiluje organismus, imunitu i
psychiku.
Mgr. Zdeněk Beneš
Fotbalová školička
Naši nejmladší věkovou kategorii, fotbalovou školičku,
navštěvuje přibližně 15 dětí. Setkávali jsme se na pravidelných trénincích vždy v pondělí a čtvrtek. Tréninky
byly plné nejen fotbalových her a cvičení, při kterých
se děti zábavnou formou učí, jak pracovat s míčem.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří v nás našli
důvěru a děti k nám na trénink přivedli. Dále mé poděkování patří Zdeňku Benešovi st. za pomoc při vedení tréninků. Pevně doufám, že se epidemiologická
situace zlepší a brzy se všichni ve zdraví opět potkáme.

Při ustavujícím zasedání zastupitelstva Pardubického
kraje dne 26. 10. 2020 bylo zvoleno nové vedení krajské samosprávy. Složení rady kraje pro období 2020 –
2024 je následující:
• hejtman – Martin Netolický (3PK), zodpovědný za
finance a hospodaření kraje,
• 1. náměstek hejtmana - Michal Kortyš (ODS + TOP
09), zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost,
• Náměstek hejtmana – Roman Línek (Koalice pro
PK), zodpovědný za investice a kulturu,
• Náměstkyně hejtmana - Michaela Matoušková
(STAN), zodpovědná za zdravotnictví.

Pavla Kyselová
Mladší přípravka
Po odchodu superúspěšného ročníku 2011 do starší
přípravky převzali štafetu opor týmu o rok mladší spoluhráči a ani ti nezklamali. Letos nemáme tak početný
kolektiv jako v loňské sezóně. Postupem času se povedlo najít ideální sestavu. Máme za sebou slušný
podzim. Jednak panuje spokojenost s tréninkovou docházkou, jednak můžeme být spokojeni s odehranými
turnaji. Těch jsme odehráli celkem šest, jednou jsme
skončili poslední, čtyřikrát druzí a poslední turnaj
v Morašicích jsme vyhráli. Turnaje v Čisté a
v Litomyšli se kvůli covidové stopce již nestihly uskutečnit. Soutěži dominují týmy z Opatova a Němčic.

Členové rady kraje:
• Josef Kozel (3PK), zodpovědný za školství,

• Miroslav Krčil (3PK), zodpovědný za venkov, životní
prostředí a zemědělství,

• Alexandr Krejčíř (ODS+TOP 09), zodpovědný za ma-

Mgr. Zdeněk Beneš

jetek, sport, cestovní ruch, informatiku a eGovernment,
• Ladislav Valtr (ODS + TOP 09), zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace,
• Pavel Šotola (Koalice pro PK), zodpovědný za sociální
péči a neziskový sektor.

Starší přípravka
Do kategorie starší přípravky pro soutěžní ročník
2020/2021 spadají hráči a hráčky narozené v letech
2010 a 2011. Otazníků, které provázely zahájení této
části sezóny, bylo relativně hodně, zejména s ohledem
na covidovou epidemii. Jednu jistotu jsme však měli a
tou bylo dostatečné množství hráčů. K podzimním turnajům nastoupili z týmu Horního Újezda Matyáš Bulva,
Fanda Flídr, Jan Kvapil, Kryštof Tomšíček, Josef Rosypal, Šimon Flídr, Štěpán Řejha, Matouš Zach a Sára
Vomočilová. Z týmu Morašic to byl Dan Válek, Vojta
Huryta, Martina Famfulíková, Matěj Kovář, Michal Kovář a Vojtěch Štěpán. Právě dostatečný počet hráčů a
dobrá účast na trénincích a zápasech je základem
dobrých výsledků. Když k tomu připočteme i fotbalovou šikovnost a chuť do fotbalu, kterou tento tým
opravdu má, tak výsledkem byl výborný fotbalový
podzim, který však přerušila vládní opatření kvůli koronaviru, což nás letos mrzí dvojnásob. Stihli jsme tak

V naší obci využilo svého práva volit celkem 55,58%
oprávněných voličů (což je výrazně více nad celorepublikovou účastí), kteří hlasovali následovně:
46,54% - Starostové a nezávislí
17,97% - Koalice pro Pardubický kraj
9,21% – ODS a TOP 09
8,75% - ANO 2011
6,91% - 3PK pro Prosperující Pardubický kraj
6,45 % - Česká pirátská strana
1,84% - Strana zelených
0-1% - ostatní volební strany a hnutí
Adéla Hurychová
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odehrát 5 turnajů z plánovaných 8, s bilancí 11 vítězných zápasů
a 1 porážkou, kdy si kompletně celý tým vybral slabší chvilku,
což se však v jejich fotbalovém vývoji může ukázat jako užitečné.
Vstřelili jsme 88 branek a obdrželi 13. Mezi nejpilnější střelce
patřil Dan Válek, který zatížil konto soupeřů 39 brankami, dále se
trefil 13x Fanda Flídr a 11x Matyáš Bulva. Kromě výborných výsledků patří celému týmu pochvala a současně poděkování za
celkový fotbalový projev, myslím, že v této kategorii na naše poměry, nadstandartní. Děkuji všem trenérům a rodičům za podporu a čas věnovaný fotbalu a dovolte, abych vyslovil přesvědčení,
že jarní sezóna r. 2021 již proběhne bez všech omezení a my
všichni si budeme moci plně užívat radost z fotbalu, který zatím
tento tým předvádí.
František Bartoš
Mladší žáci
V podzimní části sezony 2020/2021 jsme odehráli pouze šest
utkání, ve kterých máme padesáti procentní úspešnost a držíme
se uprostřed tabulky. Vítězné zápasy jsme odehráli s Borovou
3:1, Sebranicemi 3:0 a Koclířovem 7:1. Naopak prohry jsme si
připsali ve vyrovnaných zápasech s Bystrým 3:5 a Pomezím 1:3.
Třetí prohrané utkání bylo s Březovou 0:12, která nám ukázala,
jak se má hrát fotbal. Jelikož máme oproti loňské sezóně hodně
obměněnou sestavu, tak se určitě nejedná o špatné výsledky.
Děti si zaslouží pochvalu za dobrou účast na trénincích, pokud
bude taková účast i v jarní části sezony, tak věřím, že se budeme
v tabulce posouvat výše.
Tomáš Chadima
Starší žáci
V poslední době jsme si zvykli vídat naše mužstva ve spojení TJ
Horní Újezd a TJ SOKOL Morašice. Nejinak tomu bylo i při zahájení nové sezóny v kategorii starších žáků. Po odchodu několika kluků do dorostu a po přestupu naší velké opory Toma Briola do Vysokého Mýta, bylo otázkou, jak se bude dařit našim borcům v
konkurenci deseti týmů ze Svitavska. Hned v prvním zápase navázali naši hráči a hráčky na minulou sezónu, kdy neztratili ani
jeden bod, a tým z Křenova a Dlouhé Loučky porazili vysoko
15:0. Následujících pět utkání jsme také vyhráli a s impozantním
skóre 51:2 a s plným bodovým ziskem, jsme průběžně na první
příčce. Více utkání už jsme díky vládním opatřením bohužel nestihli.
Za zmínku určitě stojí to, jak se nově příchozí hráči z mladších žáků zapojili a výborně zapadli do starší věkové
kategorie. Je mezi nimi dost hráčů, kteří (pokud jim vydrží elán a nadšení pro fotbal) by v budoucnu mohli pozvednout úroveň fotbalu v Horním Újezdu. Věřím, že i s podporou rodičů se nám to všem podaří. :)
V první řadě bych chtěl poděkovat všem hráčům za jejich skvělé výkony a skoro všem za jejich přístup k zápasům a k trénování. Velké poděkování patří Tomovi Chadimovi za spolupráci na trénincích a Janu Špinarovi, který
trénuje v Morašicích za jeho zodpovědný přístup. A do třetice děkuji vám všem, kteří jste chodili naše hráče podporovat v domácích zápasech na tribunu. Pevně věřím, že na jaře už zase vyběhneme na trávník, kde vám budeme moct předvést naše fotbalové umění před plnou tribunou. :)
Jiří Kučera
Dorost
Dorostenci hrají okresní přebor, do kterého se přihlásily pouze tři týmy, které hrají stále mezi sebou. Těsně před
začátkem soutěže nám někteří kluci oznámili, že je fotbal už vlastně nebaví a nechtějí hrát. Prakticky to znamenalo, že pokud jsme byli všichni, nezbyl nikdo na střídání. Bohužel kompletní jsme nebyli ani jednou. Tady patři
veliké poděkování žákům, že nám ve všech zápasech pomohli. A navíc byli mnohokrát daleko lepší než jejich
starší soupeři. V neúplné soutěži jsme odehráli pět zápasů s bilancí jedna výhra, jedna remíza a tři porážky.
Skončili jsme na bronzovém místě za Semanínem a Dlouhou Loučkou.
Pavel Beneš
Muži
Muži do přerušení soutěže odehráli devět zápasů z původně plánovaných třinácti zápasů. Radovat z výhry se bohužel mohli pouze dvakrát. V Linharticích zvítězili 4:3 a na domácím hřišti vyhráli 3:1 nad Cerekvicí nad Loučnou.
Těsně prohráli v prvním zápase sezóny s Jevíčkem 1:2. Mrzet je může ztráta tří bodů v Hradci na Svitavou, kde
měli jasnou herní převahu, ovšem bez gólového zakončení. Zbývající zápasy pro ně skončily velmi vysokými prohrami. Důvodem nezdaru je velice nízká účast hráčů jak na trénincích, tak na zápasech samotných, leč soupiska
čítá sedmnáct hráčů.
Roman Chadima
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NOVINKY Z DESENSKÉ ŠKOLIČKY
Otvírejte čerti vrata,

jdem se mrknout na čerťata.
Čertí kluci, čertí holky,
baští si tam čertí vdolky.
Je tu teplo, teplíčko,
je tu peklo, peklíčko.
Nastal nám čas adventu, kdy vrcholí přípravy na nejkrásnější
svátky v roce. Ve školce si toto období užíváme. Tvoříme, vyrábíme - adventní věnce, čertíky, andílky, přáníčka a dárečky pro
naše blízké.
V letošním roce je to v obzvláště klidné atmosféře. Nechvátáme,
protože letos nemáme naši tradiční velikou vánoční besídku s
hodinovým vystoupením v Poříčí. To pro nás i pro děti bylo každý rok velmi náročné - nacvičit tanečky, básničky, písničky, vše
v KD vyzdobit a pak vystupovat před plným sálem. Na druhou
stranu nás velmi mrzí, že děti nemohou ukázat, co umějí.
Ale vše je tento rok jiné. Na jaře byla naše školka zavřená, od
podzimu jedeme jako jediní ve školství „bez omezení“. A tak
se tak nějak „plácáme“. Řešíme nachlazení dětí, testy v rodinách našich dětí, ale zatím jsme nemuseli mateřskou
školu uzavřít. Doufáme, že to tak i zůstane a budeme moci fungovat i v novém roce.
Během podzimu neprobíhaly žádné doprovodné aktivity, které jsme měli naplánovány – divadla v MŠ, kabaret,
První pomoc pro předškoláky, Zdravou pětku, Podzimní tvořivou dílničku s rodiči. Šlo zejména o to, aby do školky vstupovalo co nejméně „cizích“ lidí, se kterými by mohla přijít i nákaza koronavirem.
První akcí po dlouhé době byla u nás ve školce narozeninová oslava s dortíkem a pak návštěva Mikuláše a čertíka. O to jsme nemohli děti ošidit. Je pro ně moc přínosné, když jim Mikuláš přečte, co dělají ve školce dobře a v
čem by se měly naopak trochu polepšit. Hodný čertík jen laškuje, ale v pytli nikdy nikoho neodnáší :-). Moc jim
děkujeme za odvahu vejít do kolektivu 30ti dětí. Ještě nás čeká nadělování pod školkový vánoční stomeček a pak
už krásné chvíle v kruhu blízkých.

Mé poděkování patří všem zaměstnancům Mateřské školy Desná, za jejich neúnavnou mravenčí práci s našimi
malými dětmi. Obci Desná i Poříčí děkujeme za vstřícný a otevřený přístup i k možnostem dalšího rozvoje naší
školy. Děkujeme rovněž drobným sponzorům za materiální i finanční podporu.
Přejeme všem krásné a příjemné prožití vánočních svátků ve zdraví a pohodě.
Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy
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OPRAVA SILNICE Č. III/3598

OPRAVA KORYTA DESINKY

Pokud nenastanou nepředvídatelné události, měla by
v dubnu příštího roku být zahájena oprava komunikace
od křižovatky v Poříčí směrem na Zrnětín v úseku dotčeném kanalizací, vystavenou v r. 2018. Součástí akce bude i úprava okolí autobusové zastávky v Zrnětíně
u kapličky, vyčištění mostků a vybrání příkopů.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele
výše uváděné stavby.
Úsek dotčený touto akcí začíná u firmy Bavo a končí u
obecního sklípku.
Navrhovaným opatřením bude obnovena stabilita podélného opevnění koryta. Opěrné zdi budou provedeny
z jádrového betonu s obkladem lomovým kamenem, v
některých částech budou nahrazeny rovnaninou z lomového kamene. Příčné stabilizační pasy budou z ostrohranného lomového kamene, vzájemně klínovaného
do tvaru vydutého oblouku.

Momentálně probíhají jednání o tom, v jakém rozsahu
bude omezen provoz v tomto úseku, ale je velice pravděpodobné, že vjezd bude povolen pouze občanům,
kteří bydlí v Zrnětíně. Autobusová doprava bude patrně také zrušena, ale i toto je ještě v jednání. Investorem celé stavby je Správa a údržba silnic Pardubického
kraje a zhotovitelem firma MADOS, s. r. o.

Realizací tohoto projektu dostane další úsek Desinky,
která protéká celou naší obci, přívětivější a pohlednější
podobu.

Obracím se na vás proto s výzvou, abyste počítali s
tím, že doprava objemnějšího materiálu bude v jarních
měsících příštího roku komplikovaná nebo úplně nemožná. Děkuji za pochopení.
František Bartoš, starosta

Investorem akce jsou Lesy České republiky.
František Bartoš, starosta

OBNOVA OPĚRNÉ ZDI
Rok 2020 neprovázela jen covidová omezení, naší obce se
výrazně dotkla uzavírka komunikace č. II/359, která trvala 4
měsíce. Od 1. 10. 2020 byl umožněn průjezd stavbou v jednom jízdním pruhu. Důvodem uzavírky byla obnova tělesa
silnice mezi č. p. 25 a 20 v Poříčí. V rámci projektu byla založena pod úrovní koryta Desinky nová opěrná zeď z litého betonu a ve vyšší části z drátěných košů vyskládaných kamenivem. Na vrcholu opěrné zdi je umístěn nový chodník, který
tak nahradil původní „drátěnou“ lávku, která již byla v havarijním stavu. Chodník je na jedné straně oddělen od silnice
svodidly, na straně druhé je bezpečné zábradlí. Realizací akce
došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců i dopravy a po osázení
doprovodnou zelení dostane naše obec zase jedno „zajímavé“
místo. Ještě jednou děkuji za trpělivost a pochopení s uzavřením, které bylo dočasné… jak to bude s omezením covidovým?
František Bartoš, starosta

KRONIKA

VÝSTAVA

Blahopřejeme:
60 let Kmošková Helena
Kalibánová Hana
70 let Boštík František
75 let Pražáková Hana
Drobný Zdeněk
76 let Švihlová Zdeňka
77 let Klusoň Josef
Hájek Josef
Kovářová Božena
80 let Prokopová Lidmila

Zrnětín 30
Zrnětín 8
Poříčí 7
Poříčí 73
Poříčí 1
Poříčí 75
Poříčí 78
Mladočov 32
Poříčí 68
Poříčí 2

Narození:
Zavoralová Karolína

Poříčí č. ev. 7

Úmrtí
Pechancová Jaroslava
Pechanec Jan
Krejčí Jan

Poříčí 56
Poříčí 61
Mladočov 22

Jak jste se již mohli dozvědět z letáčků, které jste obdrželi do
svých schránek, ve vánočním období proběhne ve sklípku u
potoka výstava fotografií z období prvních let samostatnosti
naší obce, včetně připomenutí významných událostí té doby.

Přijďte si zpříjemnit vánoční čas a navštivte náš obecní sklep.
Ti, co už něco pamatují, jistě rádi zavzpomínají. Ti, co třeba
ještě tolik nepamatují, nebo zkrátka v té době třeba ještě
nebyli na světě nebo v obci ještě nebydleli, se určitě rádi
dozvědí něco nového. :)
Výstava se uskuteční
ve dnech:

•
•
•
•

20. 12. 2020
25. 12. 2020
26. 12. 2020

27. 12. 2020
vždy od 13:00
16:00 hod.

do

Adéla Hurychová
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