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POŘÍČSKÝ
ZPRAVODAJ

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA
PÁPÁ LÉTO
Píše se 13. září 2017, venku slabých 15°C, zataženo, pofukuje a poprchává.
Děti jsou již plně ve školním procesu a pod břízkami u kulturního domu se
namísto odpočívajících kolemjdoucích povaluje první zažloutlé listí, se kterým si vítr pohrává a odfoukává ho kamsi pryč. Při posmutnělém pohledu z
okna se ptám, kde jsou všichni ti prázdninoví výletníci a cyklisté, nevidím
nikoho, že by se chystal na naučnou
stezku, nedaleké sportovní hřiště také
zeje prázdnotou a na místo vyletněných outfitů potkávám lidi zachumlané
v podzimní bundě, kterou museli ráno
vytáhnout, protože bylo slabých deset
stupňů. Jak kdyby letní pohoda byla
dávno minulostí, přitom to ještě
nejsou ani 3 týdny, co jsme se za
krásného až horkého letního počasí
loučili s prázdninami a skotačili u kulturního domu. Doufejme, že babí léto
nás letos nemine a ještě se dočkáme
nějakého
toho
hřejivého
letněpodzimního paprsku.
A víte, proč se říká období na přelomu
léta a podzimu právě babí? Během
babího léta lze totiž pozorovat volně
se vznášející pavučinky menších pavoučků, které lidem v minulosti připomínali šedé "babské" vlásky. Odtud zřejmě pochází i název tohoto období. Až
tedy nějakou tu pavučinku zahlédnete, vzpomenete si třeba na svou babičku.
Adéla Bartošová
Foto: Eva Bartošová, Zrnětín

VOLBY

ODPAD

S končícím volebním obdobím stávající poslanecké
sněmovny se blíží nové volby, ve kterých si zvolíme
nové složení sněmovny na následující 4 roky.
Tyto volby se uskuteční ve dnech 20. - 21. října 2017.
Jako obvykle se jedná o pátek a sobotu, přičemž v
pátek bude volební místnost otevřena od 14:00 hod
do 22:00 hod a v sobotu od 8:00 hod do 14:00 hod.

Podzimní termín konání velkoobjemového a nebezpečného odpadu byl stanoven na čtvrtek 12. října 2017,
svozový harmonogram se nemění a bude vyhlášen v
obecním rozhlase.
V souvislosti s odpady vás chci všechny poprosit o dodržování pořádku na stanovištích kontejnerů na plasty,
sklo a papír. Stává se naprosto běžně, že na těchto
sběrných místech končí odpad, který patří právě do
kategorie nebezpečného a velkoobjemového. Děkuji za
pochopení.
František Bartoš

Volební místností bude společenská místnost v Kulturním domě v Poříčí.
Adéla Bartošová

KANALIZACE
Již několik let vás informujeme o přípravách na realizaci další etapy kanalizace v naší obci. Původně byla plánována a zastupitelstvem obce prosazována kanalizace v Zrnětíně, Mladočově a zbývající části Poříčí. Bohužel, z
důvodů všem známých, nemůže být místní část Mladočov odkanalizována, na což částečně doplatí i některé ne-
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- movitosti v Poříčí, jelikož se měly napojit na stoku z Mladočova. Předpokládám, že těchto pár objektů v Poříčí
bude řešeno v budoucnu v rámci samostatné etapy.
Z výše uvedeného vyplývá, že další etapa se týká Poříčí a Zrnětína. Vlastní práce by měly být zahájeny v závěru
září letošního roku a termín dokončení je naplánován na květen 2018. V této souvislosti vás upozorňujeme na
uzavírku komunikace v Zrnětíně, kam bude povolen pouze vjezd dopravní obsluhy. Prosím proto všechny, kterých se toto omezení dotkne, o trpělivost a pochopení, za což předem děkuji.
František Bartoš

INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
19. 7. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 Odkoupení pozemku p. č. 204/2, k. ú. Poříčí u Litomyšle, od p. Marie Lenochové, bytem Poříčí u Litomyšle 20 a současně schvaluje kupní smlouvu na odkoupení tohoto
pozemku.

 Prodej pozemku p. č. 410/1, k. ú. Poříčí u

VZPOMÍNKOVÝ POCHOD
Ani se tomu nechce věřit, ale již po čtvrté se v neděli 30. července uskutečnil vzpomínkový pochod ke čtvrtému výročí od
chvíle, kdy nás opustil pan Jan Lněnička. Jako v minulých letech se pochod uskutečnil po naší místní stezce, kde naposledy
Hun pracoval a významně se podílel na výstavbě této stezky.
Pochodu se zúčastnilo kolem 60 lidí z řad jeho příbuzných, přátel a známých, kteří společně zavzpomínali a odpoledne zakončili společným posezením u kulturního domu.
Adéla Bartošová

Litomyšle pro žadatele p. Miroslava Boštíka,
bytem Poříčí u Litomyšle 55 a současně
schvaluje kupní smlouvu na prodej tohoto
pozemku.

 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV – 12 -2003110/VB/1.

 Darovací smlouvu č. S/OM/6541/14/AL mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Pardubickým
krajem.

 Příkazní smlouvu na výkon činnosti TDI a
BOZP při akci Odkanalizování obce Poříčí u
Litomyšle a místní části Zrnětín, mezi obcí
Poříčí u Litomyšle a firmou Agro ZS Morava,
se sídlem Moravní nábřeží 120, Uherské
Hradiště.

JUST IN TIME PODRUHÉ

 Příkazní smlouvu č. 7 – 2017 na výkon autorského dozoru při stavbě Odkanalizování
obce Poříčí u Litomyšle a místní části Zrnětín, mezi obcí Poříčí u Litomyšle a firmou
JAFIS s.r.o. Litomyšl, se sídlem Moravská
786, Litomyšl.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 Přihlášku obce k registraci k DPH.
 Udělení Zelené stuhy obci Poříčí u Litomyšle
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017.
30. 8. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Již v loňském roce jsme Vám představili partu lidí, kteří si říkají
Just in time a kteří se loni účastnili srandaher v Horním Újezdě.
Letos nezaháleli a rozhodli se opět reprezentovat naši obec.
Celé srandahry se nesly v duchu "Planety opic". Již z názvu her
vyplývá, že jde o to se hlavně pobavit, což těmto lidem zdaleka
není cizí. Týmu se "podařilo" obhájit loňské čtvrté místo ze šesti přihlášených týmů, ačkoliv na třetího ztráceli bod a na druhého dva body. Děkuji za reprezentaci a když se za rok nebudeme tak ulejvat, tak bedna je naše!
Adéla Bartošová

 Rozpočtovou změnu č. 2/2017.
 Kupní smlouvu mezi Obcí Poříčí u Litomyšle
a firmou Charvát CTS Poděbrady na dodávku traktorového nosiče kontejnerů a 4 ks
kontejnerů.

 Žádost o dotaci z POV na r. 2018 na opravu
komunikace p. č. 250/3, k. ú. Mladočov.

 Finanční dary pro Myslivecký spolek Poříčí,
Sbor dobrovolných hasičů Poříčí a Sportovní
klub Poříčí, současně zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvy mezi Obcí Poříčí u
Litomyšle a výše uváděnými spolky.
Zastupitelstvo obce požaduje pokračovat
v pořizování územního plánu obce Poříčí u Litomyšle.
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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - ZELENÁ STUHA - SKOTAČENÍ
Poslední srpnová sobota se na prostranství u kulturního domu nenesla jenom v duchu loučení s prázdninami. Byla to sobota, ve které se
pobavili i dospěláci a kde byla
představena ocenění, která obec
Poříčí u Litomyšle získala v rámci
soutěže Vesnice roku 2017 Pardubického kraje.
Začněme ale pěkně popořadě.
První přišly na řadu naše děti, pro
které si Verča Lněničková a Áďa
Kusá připravily sérii disciplín, které
děti plnily na naší místní naučné
stezce. Soutěže se nesly v duchu
"cestování časem", takže děti
mohly potkat nejrůznější bytosti,
např. kata ze středověku, princeznu Kleopatru ze starověku, kovboje z divokého západu, "hipísáky"
nebo robota z budoucnosti. Na
start se postavilo kolem 50 dětí a stejný počet jich cestu dokončilo. Následovalo sečtení bodů a hned se přistoupilo k vyhlášení. V kategorii starších se na třetím místě umístil přespolní Honza Bartoš z Lubné, druhé místo patřilo Honzovi Kusému a vítězkou se stala Eliška Pechancová. V mladší kategorii třetí příčku obsadila Nikolka
Šmejdová, druhá skončila Anička Jeníčková a zvítězil Ondra Kusý. Nejmladším účastníkem byl Mareček Kovář.
Všem dětem patří velké poděkování za účast a za snahu, nejlepším vyjmenovaným gratulujeme k super výkonu
a Verče, Ádě a jejich bytostem za zorganizování a zajištění soutěží.
Po vyhlášení vítězů "Cesty časem" se přistoupilo k dalšímu
bodu programu - významnému ocenění naší obce zelenou
stuhou.
Faktem je, že již v minulém čísle zpravodaje byla uvedena
informace o získání zelené stuhy v rámci soutěže Vesnice
roku 2017 Pardubického kraje. Vzhledem k tomu, že informace byla v té době hodně čerstvá a dostala se do uzávěrky zpravodaje na poslední chvíli, nemohli jsme o ocenění
napsat více informací, protože jsme je sami ještě neměli.
Považovali jsme ale za vhodné o tom informovat občany i
takto ve zkratce, než abychom čekali až do vydání tohoto
čísla. Z našeho pohledu se jednalo o velice radostnou informaci, se kterou jsme se chtěli podělit i s Vámi, občany naší
obce, protože je to i Vaše veliká zásluha.
Dovolím si odbočit a seznámit Vás s průběhem soutěže.
Zajímavostí je, že v rámci Pardubického kraje se do soutěže
přihlásilo 27 obcí, tedy nejvíce z celé České republiky.
Oproti loňským 14ti obcím to letos byla veliká konkurence.
Každou přihlášenou obec navštívila hodnotící komise, která
nám po svém celkovém vyhodnocení sdělila, že jsme získali
zelenou stuhu. Zanedlouho potom dorazila pozvánka na
vyhlášení. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění
proběhlo 12. srpna 2017 ve "zlaté" obci Lukavice (okr. Ústí
nad Orlicí), kde jsme obdrželi skutečnou zelenou stuhu a
další ocenění v podobě diplomů a dalších pamětních předmětů. Za zisk zelené stuhy odmění Pardubický kraj naší
obec finanční částkou 100 tis. Kč a Ministerstvo životního
prostředí ČR, které je spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice
roku v Programu obnovy venkova a garantem Zelené stuhy,
podpoří naší obec formou dotace na realizaci projektů zaměřených na péči o zeleň a životní prostředí, a to ve výši minimálně 400 tis. Kč.
Tímto naše působení v soutěži však nekončilo, protože vítězstvím zelené stuhy v krajském kole jsme věděli, že
nás ještě navštíví celostátní komise.
Zpět ale ke kulturnímu domu, kde byla všechna vyjmenovaná ocenění vystavena a každý, kdo přišel, se mohl na
vlastní oči přesvědčit, že „zelená“ je vážně naše. V rámci tohoto bodu programu byly z rukou zástupců obce předány diplomy zástupcům spolků naší obce, tj. Sboru dobrovolných hasičů, Mysliveckému spolku a Sportovnímu
klubu na finanční dar v hodnotě 10 tis. Kč pro každý spolek. Touto cestou chtěla obec odměnit spolky za jejich
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prezentaci při návštěvě komise a také chtěla ocenit dlouholetou výbornou spolupráci spolků s obcí. Odměněny
byly nejenom spolky, ale i ostatní přítomní, takže každý, kdo byl na místě ví, v čem odměna spočívala.
Druhý bod programu byl tedy za námi a poslední před námi. Na řadu tedy přišly
nervózní či natěšené pětičlenné týmy, které před sebou měly řadu srandovních
a zábavných disciplín.
K "Poříčskému skotačení", jak jsme soutěžení nazvali, se nám přihlásilo celkem 7
týmů, které se nám představily jako BAVO TEAM, KINSG OF ZRNĚTÍN, McQueen
TEAM, NAPLAVENINY, POŘÍČSKÝ KOPEC, SOUROZENCI A ŽELVY. Myslím, že stojí
za zmínku připomenout, v čem se soutěžící utkali. Před každou disciplínou nám
modrý obecní tým vždy předvedl, jak by mělo plnění dané disciplíny probíhat.
První disciplína s názvem "Nasaj a drž" spočívala v přemisťování lentilek a papírků nasátím metrového brčka ústy. Věřte, že na první pohled to nevypadalo obtížně, skutek je ale pravdou. V této disciplíně zvítězili Kings of Zrnětín.
Cílem druhého úkolu - "Katapultu" bylo pomocí velikého praku trefit cíl - desku s
otvory. Při této disciplíně se někteří soutěžící dosti zapotili. K dispozici měl každý
tým pouze dva míčky, takže dva z týmu museli střelci míčky donášet a ten, kdo
tam byl ví, že při trefě otvoru nebo minutí desky létaly míčky dosti daleko. Tuto
disciplínu vyhrál nejmladší McQueen team.
Ve třetí disciplíně si soutěžící zahráli na "Popelky" a to
doslova. V jednom kilogramu rýže bylo zamícháno 500
ks bílých korálků. Úkolem soutěžících bylo jednou rukou
najít jeden korálek, ten donést kolegovi nebo kolegům s
týmu, kteří korálky navlékali na jehlu a nit. Tým s největším počtem navlečených korálků na libovolném počtu
nití zvítězil - pro tuto disciplínu to byli Naplaveniny.
Předposlední úkol s názvem "Schody do nebe" byl hodně
o rychlosti. Na startu byly dvě dvojice, které stály naproti sobě a ve vzduchu držely rukama delší prkénko.
Pomocí střídavého přesunu utvořených dvojic před sebe
se pátý z týmu pohyboval jenom po prkénkách, které
držely dvojice v ruce. Takto musely týmy absolvovat
stanovenou trasu, přičemž tým s nejrychlejším časem
zvítězil. I tuto disciplínu ovládli Naplaveniny.
Poslední a z mého pohledu (rozhodčího) nejzajímavější
a nejzábavnější disciplínou byl tzv. Vejcomet. Vejcomet
je speciálně vyrobený předmět, který se sestává z osmi
asi metrových hadic svedených do jedné trubice. K této
disciplíně si týmy musely přivolat ještě posily z obecenstva, takže rychlost a výběr dobrovolníků možná sehrál
jistou roli. Každý tým spolu s dobrovolníky se chopil jedné hadice, následně rozhodčí vložil do trubice syrové
vajíčko, jeden z týmu, který držel trubici libovolně vysoko zvolal "tři, dva, jedna teď" a společným výdechem
vzduchu do hadic musely týmy vystřelit vajíčko co nejdále. Každý tým měl k dispozici jeden zkušební pokus a
pět ostrých měřených pokusů. Tuto disciplínu jednoznačně ovládli Kings of Zrnětín, kteří poslali vajíčko do
vzdálenosti 20,1m!
Všech pět disciplín bylo za námi, následovalo sčítání bodů a příprava na vyhlášení výsledků. Vzhledem k tomu,
že dva týmy měly shodně 14 bodů a jednalo se o předposlední a poslední místo, rozhodl hod velkou kostkou.
Více hodil McQueen Team, kterému tedy připadlo šesté
místo před sedmým Poříčským kopcem. Se 17 body se
na pátém místě umístily Želvy, bramborovou příčku s 19
body obsadil Bavo team, bronz s 20 body náležel Sourozencům, stříbrný pohár s 25 body vybojovali Kings of
Zrnětín a s 31 body se ze zlata radoval tým Naplavenin.
Všichni soutěžící se ze sebe snažili vydat co nejvíce, za
což jim patří veliké poděkování, stejně tak za účast, odhodlání a nadsázku, se kterou k disciplínám přistupovali.
Jsme velice rádi, že v naší obci se najdou tací, kterým
není sranda a zábava cizí a jsme velice potěšeni, že se
nám do skotačení přihlásilo tolik týmů. Ještě jednou díky!
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Poděkování patří i všem, kteří se zapojili do organizace celého dne, který se dle mého názoru vydařil a byl příjemnou tečkou letních prázdnin. Jen víc takových super dní!
Adéla Bartošová
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SPORTOVNÍ KLUB POŘÍČÍ
Turnaj v Horkách
V sobotu 24. června 2017 se členové sportovního klubu
spolu s posilami zúčastnili fotbalového turnaje v malé
kopané v Horkách. Z 6ti přihlášených týmů obsadili 5.
místo. Sportovní klub i obec reprezentovali Jirka Bartoš,
Láďa Kmošek, Honza Kmošek, Ráďa Dvořák, Honza Skála, Fanda Bartoš, Lukáš Pechanec, Jakub Kladiva, Vojta
Lněnička a Jirka Boštík.
Všem klukům děkujeme za reprezentaci.
Sportovní hodinka
Od května tohoto roku až do současné doby pořádá
Sportovní klub pro děti od školkového věku až po ty pomalu vycházející ze základní školy sportovní hodinku, a
to každé úterý od 17:30 do 18:30 hod na víceúčelovém
hřišti v Poříčí.
Tento nápad vznikl na jaře tohoto roku s myšlenkou zkusíme a uvidíme. Bylo to nové i pro nás, takže pro letošní
rok jsme to pojali spíše jako zkoušku, abychom zjistili,
jaký zájem bude ze strany dětí, co děti baví, abychom se
s nimi seznámili a aby oni poznali nás. Záměrem nebylo
zacílit se primárně na nějakou jednu sportovní aktivitu,
spíše nám šlo o to, abychom děti vytáhli od počítačů a
dalších podobných vymožeností dnešní "sedací" techniky,
aby se protáhly, provětraly a také zapotily.
Tato akce se těší poměrně velkému zájmu, samozřejmě
v začátcích byl zájem větší, jak to již bývá. Přes letní
prázdniny jsme byli nuceni scházet se jen jednou za 14
dní, přirozeně proto, že prázdniny jsou období dovolených, táborů, prázdnin u příbuzných a podobně a účast
tedy nebyla valná. Sem tam nám to překazilo i špatné
počasí.
V září už se počet dětí ustálil na 15-25. Když počet dětí
dovolí, tak je rozdělíme do dvou kategorií. S těmi mladšími se zaměřujeme spíše na pohybové hry, k dispozici
máme různé sportovní pomůcky - míče fotbalové, basketbalové, volejbalové, kruhy, prolézací tunel, kužely,
skákací pytle a další. Se staršími dětmi je to spíše o domluvě. Prošly tenisovou průpravou, nejvíce je asi zaujal baseball, to bylo bohužel jen jednou, když jich bylo tolik,
že to umožnilo tuto hru si zahrát. Za docházku děti sbírají razítka, za každou absolvovanou hodinku dostanou
jedno razítko na docházkovou kartičku. Nejlepší sběrači budou na ukončení, které plánujeme na konci září,
zvláštně odměněni, nicméně ani ostatní nepřijdou zkrátka.
Pokud bude vůle ze strany členů sportovního klubu v tomto pokračovat, budeme se snad scházet i příští rok.
Turnaj ve stolním tenise
Sportovní klub Poříčí pořádá od listopadu do prosince turnaj ve stolním tenise, na který všechny srdečně zve.
Zájemci se mohou nahlásit u p. Jiřího Pechance (tel. 604 593 466), kde obdrží podrobnější informace. Uzávěrka
přihlášek je v úterý 31. října 2017. Závěrečný turnaj přihlášených se uskuteční v sobotu 7. ledna 2018.
Adéla Bartošová

HRY BEZ KATASTRU
V sobotu 29. července 2017 jsme jako nově sestavené poříčské družstvo ve složení Miloš a Monika
Flídrovi, Jana a Martin Synákovi a Michal Šmejda
odjeli reprezentovat naši obec na 51. Hry bez katastru do nedalekých Březin. Protože hlavními hesly
her jsou „Sportu zdar a srandě zvlášť“ a „Hrabe
vám? Pojďte k nám!“, počítali jsme s tím, že nás
čekají bláznivé až šílené disciplíny.
V základní části her soutěžilo dvacet pětičlenných
smíšených družstev v pěti disciplínách. Zazářili jsme
v soutěži s výstižným názvem Děláme to všelijak
aneb jde to i bez rukou, kde jsme zúročili naše
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dlouholeté zkušenosti se svlékáním našich protějšků. Velice
se nám povedla i disciplína pojmenovaná Ukaž jak umíš sát
aneb polož koule na dírku, která ukázala naše bohaté zkušenosti se sáním.
Od začátku jsme mířili na přední příčky a nepochybovali
jsme o tom, že postoupíme do finálové části. A to se nám
podařilo! Do finále jsme postoupili ze 4. místa a mohli jsme
si tak užít další tři bláznoviny. Disciplíny Čtyři míče na čtyři
způsoby aneb ruce pryč i Schody do nebe a zpět jsme zvládli
bravurně. Poslední soutěž s názvem Žrací tantrix nás však
srazila na kolena. Ukázalo se, že v pojídání určitých potravin
máme ještě velké mezery.
Nakonec se nám podařilo vybojovat krásné 6. místo, vítězem
Her bez katastru se stala obec Pustá Rybná. V zimě se Hry
uskuteční v Kunčicích a v létě 2018 budou 53. Hry bez katastru dle pořadatelského pravidla v Bučině.
Chtěli bychom poděkovat všem našim fanouškům, kteří neváhali a přijeli nás podpořit. Všichni, kdo by chtěli rozšířit
fanouškovskou základnu nebo se zapojit do soutěžního klání,
jsou vítáni.

PRVŇÁČCI
I letos uběhly prázdniny velmi rychle a tak jsme
se v jejich samém závěru sešli s rodiči a jejich
dětmi, které letos poprvé nastoupily do základní
školy.
Z naší obce budou do Základní školy Dolní Újezd
dojíždět: Barbora Bartošová, Šimon Flídr, Václav
Pechanec, Matěj Šveda, Matyáš Kárský a Jakub
Kárský.
I když v naší obci není škola, chceme tímto setkáním vyzdvihnout tento významný okamžik
nejenom v životě dětí samotných, ale celých jejich rodin. Děti si odnesly velmi zajímavou knihu,
která jim bude navždy tuto událost připomínat.
Přejeme jim šťastné vykročení do nové etapy
života, hodně nových kamarádů a hodné učitele.
Rodičům zase hodně trpělivosti při zvládání povinností souvisejících se školní docházkou.
František Bartoš

Monika Flídrová

HYDROTERAPIE - LÉČEBNÝ TANEC
Letošní léto nám dalo okusit horka, při kterých nikdo nepochyboval, že voda má zázračné účinky. Stačí jen dovolit, aby
nám pomohla. Jak? To si povíme na semináři s názvem
Hydroterapie.
KATEŘINA ZELINKOVÁ, DiS. VE SPOLUPRÁCI S
KULTURNÍ KOMISÍ OBCE POŘÍČÍ VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ
HYDROTERAPIE
17. 10. 2017 v 17:00 hod
v KULTURNÍM DOMĚ V POŘÍČÍ.
Jak využít léčebné účinky vody podle
V. Priessnitze,
MUDr. V. Partykové,
lékaře a filosofa Masuru Emoto,
lékaře F. Batmanghelidj,
a psychotronika Jana Hnilici.
V plánovaném termínu se nám krásně sešly 1 a 7.
V symbolice znamenají, že jsme na správné cestě. Tak z ní
neuskočte a přijďte si poslechnout pokračování cyklu Sebeléčba bez chemie.
Již řadu se let se zabývám samouzdravovacími schopnostmi
těla. Jsou úžasné, pokud jim v tom nebráníme. Z pohledu
čínské medicíny je 5 stupňů nemoci, o kterých jsem Vám
psala již letošním březnovém zpravodaji. Moje práce zahrnuje velký ranec toho, co tělu v uzdravování pomáhá.

LÉČEBNÝ TANEC
PRO ŽENY OD 3 DO 103 LET
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 23. ŘÍJNA 2017
V KULTURNÍM DOMĚ V POŘÍČÍ OD 18:00 DO
19:00 HOD

V poslední době se specializuji na odstranění bolestí a bloků
na fyzické, psychické i energetické úrovni. Úžasný způsob,
jak se léčit, je hýbat se.
Co? Orientální tanec s prvky klasického rehabiliProto vám přináším Léčebný tanec pro ženy. Jedná se o tačního cvičení, jogy, čchi kungu, pěti tibeťanů a
spojení orientálního tance, jogy, čchi kungu, tibaťanů a twist twist terapie prováděné na hudbu súter nebo manterapie.
ter.
Mějte krásné dny a na setkání s vámi, ať
Proč? Léčebný tanec zmírňuje bolesti zad, dolních
už při semináři nebo při tančení se těší
končetin, urologické, gynekologické, klimakterické
a psychické potíže, problémy s trávicí a vylučovací
Kateřina Zelinková, DiS.
soustavou.
Za kolik ? Vstupné 50 Kč.
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LETŇÁKY
Ve dnech 27. - 31. 8. 2017 se v rekreačním zařízení v Mladočově uskutečnily tzv. Letňáky. Děti z naší obce tak
měly možnost strávit závěr prázdnin na táboře plném soutěží, radosti a zábavy. Dovoluji si vám jménem všech
zúčastněných dětí a některých přímo podepsaných přednést děkovný dopis, který děti poslaly p. Vláďovi Mauerovi, který pro ně celý program připravil, samozřejmě včetně stravování a ubytování, a to vše zdarma. Z dopisu je
patrné, že je celý pobyt moc bavil a moc si ho užily.
Ahoj Vláďo (Dobrý den pane Vláďo???)
Tábor byl luxusní, moc se nám po něm stýská a nejenom po něm, ale i po vedoucích Zdenče, Vojťasovi, Vojtíkovi, Verče, Terce, Kubovi, Nele a samozřejmě po tobě. Na vzpomínky z tábora nikdy nezapomeneme, určitě zase
přijedeme. Shrňme si to:
1. den - Přijeli jsme s nápady, jak by mohl tábor vypadat, mýlili jsme se...začal lépe, než jsme si mysleli. Výborné chatky, luxusní kuchařky, skvělí vedoucí, prostě super. PS: super promítání!
2. den - Vstávat se nám sice moc nechtělo, ale s tvými rozcvičkami, čokoládou, marmeládou a trumpetistou to
byla pohoda. Po výborné snídani v týmech jsme se přesunuli do lesa na paintballové hříště. Poté byl boj o vlajky
- "bitva sadomaso". Pak následovalo zábavné odpoledne, které jsme zakončili noční hrou.
3. den - Kybernet - hra, ve které si musíte vzájemně krýt záda, jinak končíte. Málem jsme zapomněli na piškvorky, nudná stolní hra ale ty jsi z ní udělal suprovou pohybovou a logickou hru. Po obědě jsme hráli dřevené pyramidy, ke kterým si se dostal jedině vybojováním kolíčků "face to face"..Táborák. Mladočov je fajn.
4. den - Začali jsme velkou bitvou o valy, na kterou navázala vodní bitva a odpoledne byla hra s obrázky na čele,
holky proti klukům, děti vs. dospělí. Den nám zakončila luxusní diskotéka s nesmyvatelným tetováním, které máme dodnes.
5. den - NEJSMUTNĚJŠÍ DEN EVER, protože následovala poslední snídaně, úklid chatek, rozloučení s táborem a
odjezd. Ahoj tábore!
Doma následovala ta lepší část z toho dne. Hned, co jsme přijeli domů, začali jsme trénovat tvé rozcvičky (i tu
naší), vzpomínání na tábor a domlouvání příštího zájezdu na HEUREKU. Dohodli jsme se na tom, že bychom tam
byli nejradši celé prázdniny, ale stavíme se za tebou jen (bohužel) na jeden turnus, ještě nevíme, na který.
Bylo to super, máme spoustu zážitků, spoustu nových přátel, známe nové písničky.. děkují Ti děti z Poříčí, ale
hlavně agresivní Áďa, hlasitý Honza, trhlá Terka, obrovský Ondra, vtipná Verča a Tonda tvrďák.
MOC DĚKUJEME!!!
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ZELENÁ STUHA
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o mimořádném ocenění naší obce Zelenou stuhou v rámci soutěže Vesnice Pardubického kraje r. 2017.
Poslední srpnový den nás navštívila celostátní komise, které jsme se snažili co nejlépe představit naší obec, tentokrát již jenom z pohledu životního prostředí a péče o veřejná prostranství a zeleň.
Dne 25. září se uskutečnilo v prostorách Senátu Parlamentu ČR slavnostní vyhlášení této soutěže, kterého jsme
se zúčastnili s Ing. arch. Radimem Bártou. Atmosféra ve Valdštejnském sále byla úžasná a napětí nás dvou se
zvyšovalo v průběhu vlastního vyhlašování, kdy naše obec byla stále opomíjena a nakonec jsme byli vyzváni jako
poslední, což znamenalo pro naši obec vítězství. Zážitek to byl nepopsatelný a velice emotivní.
Toto vítězství je oceněním práce všech občanů, kteří dlouhodobě udržují a pečují o své nemovitosti, za což vám
patří moje velké poděkování.
Tato událost se navždy zapíše do historie naší obce a je motivující a zároveň zavazující, protože v r. 2018 nás
čeká účast v evropském kole této soutěže Entente Florale Europe a já vás již touto cestou prosím o případnou
pomoc.
František Bartoš

TVOŘÍME

POZVÁNKA

V pátek 15. září proběhlo v kulturním domě tvoření
pro dospělé. Vznikly krásné podzimní dekorace,
posoudit můžete sami na fotce. Poděkování patří
všem, kteří se tvoření zúčastnili. Touto cestou bychom vás rádi pozvali na další tvoření, které se
uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu 2017 opět v Kulturním domě. Bližší informace připravujeme.
Kulturní komise
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PRÁZDNINY V TJ HORNÍ ÚJEZD

málo dětí. Rodiče obou těchto dětí tuto možnost využili.

Přestože je léto časem dovolených, v tělovýchovné jednotě
jsme rozhodně nezaháleli. Přes prázdniny se nám podařilo
uspořádat několik vydařených akcí, dokončit nové střídačky,
ve spolupráci s obcí Horní Újezd vypracovat žádost o dotaci na
universální hřiště. Rozběhly se také krajské i okresní fotbalové
soutěže.
V pondělí 19.6. byly ze hřiště odstraněny staré plechové střídačky, které nám dobře sloužily pěknou řádku let. Místo nich
se podařilo do měsíce zbudovat střídačky nové. Ty jsou vyrobeny z ocelového jeklu s pozinkovaným povrchem a jsou potažené makrolonem. Sedací plocha je z dřevěných fošen a celé
střídačky jsou pevně ukotveny k základně ze zámkové dlažby.
Celá rekonstrukce skončila těsně před Újezdským pohárem.
Rekonstrukce střídaček byla z větší části financována
z dotačních prostředků Pardubického kraje.
V neděli 16.7. jsme uspořádali další ročník sportovního dne
pro děti. Potěšil nás pěkný počet účastníků.
O týden později jsme obsadili parkoviště před kulturním domem. V pátek 21.7. navštívilo více než 300 lidí ze širokého
okolí vystoupení známého uměleckého dua Anna Volínová –
Václav Žákovec. V sobotu 22.7. jsme hostili Újezdy od Kladna
až po Olomouc v rámci dalšího ročníku Újezdského poháru. Po
turnaji se konala před kulturním domem taneční zábava
s kapelou Metaxa z Ústí nad Orlicí. Nutno dodat, že tento víkend byl pro nás pořadatele nesmírně náročný.
Letní přípravu na novou sezonu zahájili jako první muži. Tým
vede jako trenér Radek Svoboda z Pomezí, vedoucím mužstva
je Roman Chadima. Do nové sezóny jsme vstoupili bez Vojty
Lněničky, který přestoupil do Chocně, kde hraje krajský přebor. Díky novému přestupnímu řádu, který umožňuje přestup
bez souhlasu mateřského oddílu, doslova utekl bez rozloučení
a bez trochy slušnosti pár hodin po posledním zápasem loňské
sezóny Jakub Faltys do Svratouchu. Do týmu jsme přeřadili
dorostence Jakuba Kladivu, činnost obnovil Lukáš a Honza
Láznický, z Dolního Újezdu přišel Michal Vanat.
Po delší době se nám podařilo obnovit žákovské mužstvo. Navázali jsme na dobrou spolupráci v mládežnických kategoriích
s morašickým oddílem a přihlásili tým Morašice/Horní Újezd do
okresního přeboru žáků 8+1. Tým vede Pavel Beneš. Polovina
domácích zápasů bude odehrána na hřišti v Morašicích, druhá
polovina na našem hřišti. Stejně jako v loňské sezóně i letos
hrají oba týmy přípravek okresní přebor ve společném týmu
s Morašicemi.
Starší přípravku trénují František Bartoš, Jiří Kučera a Václav
Žďára st., mladší přípravku Mgr. Zdeněk Beneš, Zdeněk Beneš
st. a Jaroslav Chaun. Tato soutěž se hraje turnajově, celkové
tabulky se nevedou, vždy se hodnotí pouze jednotlivé turnaje.
Všechny naše týmy již do svých mistrovských soutěží zasáhly.
Přijďte se někdy podívat, jak se nám daří.

Do první třídy nám odešlo 9 dětí, stejný počet
jsme tedy i přijali. Z Desné je 19 dětí, z Poříčí
15 dětí a z Horního Újezdu 1 - to moje :-). Děti
jsou rozděleny do dvou tříd dle věku. Starší –
KOŤÁTKA, mladší – MYŠIČKY. Letos je nově
nařízeno povinné předškolní vzdělávání pro
děti, které k 31. srpnu dosáhly 5ti let věku.
Tyto děti se musí povinně vzdělávat 4 hodiny
denně (od 8.00 do 12.00 hodin) a ve dnech,
kdy nejsou v mateřské škole, musí mít písemnou omluvenku od rodičů (do tří dnů) či od
lékaře (nad tři dny).

Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd

A co plánujeme na podzimní měsíce??? První
bude narozeninová oslava dětí narozených
v červenci, srpnu a září s dortem, fotografováním a samozřejmě malým dárečkem pro oslavence. Následovat bude pohádka v MŠ, pouštění draků či podzimní tvoření s rodiči.
Bc. Anna Veselíková, ředitelka MŠ Desná

KRONIKA
Blahopřejeme
V květnu tohoto roku oslavili své 82. narozeniny pan Alois Bartoš, Zrnětín 15 a pan Václav
Lněnička, Poříčí 44. Tímto bychom se chtěli
oběma pánům omluvit, že jsme je opomněli
uvést v červnovém zpravodaji. Děkujeme za
pochopení.
75 let

Ladislav Čech

Poříčí 71

77 let

Alois Kulhavý

Zrnětín 18

Hana Machová

Poříčí 66

Václav Pechanec

Mladočov 8

Jaroslava Pechancová

Poříčí 56

Růžena Pechancová

Zrnětín 8

Jiřina

Mladočov 5

82 let

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V pondělí 4. září začal nový školní rok pro všechny žáky, studenty ale i pro děti z naší mateřské školy. Školka byla
v provozu i o letních prázdninách (dva týdny v červenci a dva
týdny v srpnu). Chodilo okolo 20ti dětí, což je krásné.
Pro tento školní rok máme opět stoprocentně naplněno, tedy
35 dětí. Dvě nejmladší děti nebyly přijaty z kapacitních důvodů. Rodiče dětí, které nemůžeme přijmout, jsme upozornili na
volná místa např. v MŠ Horní Újezd, kde mají v současné době

87 let

Šplíchalová

Narození:
Nikola Kovářová

Poříčí 136

Štěpán Bartoš

Zrnětín 27

Hynek Kopecký

Zrnětín 47

Úmrtí:
Marie Kubátová

Mladočov 34

Poříčský zpravodaj - periodický tisk územně samosprávného celku. Vydává Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570
01 Litomyšl, IČO:00579611, tel. 461 638 231, e-mail: starosta@obecporici.cz. Vychází 4x ročně, v nákladu 200 ks. Datum vydání tohoto čísla: 27. 9. 2017. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Rada zpravodaje: František
Bartoš, Pavel Boštík, Petr Faltys, Marie Rosypalová, Adéla Bartošová. Bezplatné.
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