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OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA

30 LET OD VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI OBCE
V jarním čísle obecního zpravodaje jsme vás informovali o událostech
první poloviny r. 1990, včetně zásadní informace, že od 1. 9. 1990 začala
oficiálně znovu existovat samostatná obec Poříčí u Litomyšle. Zůstaňme
tak pomyslně v tomto období před 30ti lety a pojďme se podívat, jak probíhal závěr tohoto, pro nás tak historického, významného roku.
Dne 24. 11. 1990 se konaly první volby do zastupitelstva naší obce.
K volbám tehdy přišlo 93,7% všech oprávněných voličů, kteří rozhodli o
obsazení 11 míst obecního zastupitelstva takto: Pavel Boštík, Jiří Rosypal,
Josef Boštík, Anna Bartošová a Jan Kopecký byli zvoleni za KDU-ČSL, Miroslav Rejman, Jiří Boštík, Vojtěch Faltys, Václav Kladiva a Lubomír Bartoš za Občanské fórum a Josef Klusoň jako bezpartijní za KDU-ČSL. Toto
zastupitelstvo následně zvolilo starostou Pavla Boštíka a místostarostou
Jiřího Rosypala. Vyřizováním administrativně ekonomických záležitostí byl
pověřen František Boštík, který se této činnosti věnoval až do r. 2002.
Před všemi stál nesmírně těžký a zodpovědný úkol – nastavit organizační
strukturu obecního úřadu, vyřešit majetkoprávní vztahy a připravovat
první rozvojové projekty.
Všem, tehdy zvoleným zastupitelům, bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat za chuť a odvahu, se kterou se tehdy pustili do správy jim svěřené
obce. Zvláštní poděkování však patří Pavlovi Boštíkovi, který byl jakýmsi
„hnacím motorem“ tohoto celého týmu, který pokládal nové základy znovuobnovené obce. O tom, že svou práci odvedli dobře, svědčí skutečnost,
že letos slavíme 30. výročí samostatnosti obce, ve které momentálně žije
518 obyvatel a obec se neustále rozvíjí. Možná se pro mnohé z vás jeví
toto jako naprosto přirozené a samozřejmé, opak je však pravdou a vy,
co pamatujete období před r. 1990, jistě víte, co tím myslím. Važme si
proto všichni nabyté svobody a samostatnosti a mějme na paměti, že tyto hodnoty se musí chránit a mnohdy se
o ně musí i bojovat.
Dovolte mi, abych vyslovil přesvědčení, že již nikdy neztratíme svou svébytnost a samostatnost, a sami si budeme určovat směr rozvoje, kterým se bude v letech budoucích ubírat naše obec. K tomuto je však třeba, aby každý z nás, v rámci svých možností, přiložil ruku k tomuto dílu.
František Bartoš, starosta

POZVÁNKY
Přijměte pozvání obce Poříčí u Litomyšle a kulturní komise na akce, jak na ty tradiční, které se vážou k poslední
dekádě roku, tak i na jednu výjimečnou a netradiční.
Je 23. září 2020 - v tuto chvíli nikdo z nás není schopen říci, zda tyto akce budou nebo nebudou moci proběhnout. Vše nám ukáže až budoucí vývoj spojený s epidemiologickou situací a přijatými vládními opatřeními.
Tou první, a zároveň nejvýznamnější akcí tohoto roku, by měla být Oslava 30 let znovuosamostatnění naší
obce, jejíž termín je stanoven na sobotu 24. října 2020. Domníváme se, že situace nejbližších několika dní či
týdnů nám ukáže, zda-li nám tato akce bude umožněna nebo budeme nuceni ji odložit. Všichni věříme v první
variantu, vzhledem k aktuální situaci je ale bohužel méně pravděpodobná.

Další plánovanou akcí je Kateřinská zábava, která v loňském roce proběhla poprvé a letos se na ni můžeme
těšit v sobotu 21. listopadu 2020 v kulturním domě.
V dalším týdnu se uskuteční první akce spojená s Vánocemi, a to v neděli 29. listopadu 2020 – Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu a o 14 dní později, v neděli 13. prosince 2020, bychom se měli potkat při
Předvánočním posezení v kulturním domě.
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Kulturně-společenský rok i rok kalendářní by nám měl zakončit Předsilvestrovský ohňostroj, na který se můžete těšit předposlední den roku 30. prosince 2020 před kulturním domem.
Adéla Hurychová

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
15. 7. 2020

• smlouvu o nájmu nebytových prostor (místnost

k podnikání o celkové rozloze 22 m2 v budově obecního úřadu č. p. 81) mezi obcí Poříčí u Litomyšle a p.
Petrou Matlasovou, Na Ohradě 50, 539 44 Proseč,

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje na r. 2020 č. OKŘ/20/22313,

• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-

• smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových pro-

• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-

12-2019194/VB/1, Mladočov, parcela 270 – kNN,
12-2001131/VB/1, Poříčí u Litomyšle, parcela 157/2
– NN,

středků Pardubického kraje č. OŽPZ/20/22357,

• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální úče-

• prodej následujících pozemků:

lové investiční dotace na nový dopravní automobil
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Pardubického kraje č. OKŘ/20/22078,

 pozemek p.č. 440/10, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro
žadatele Lucie Kovářová, Poříčí u Litomyšle 115,

• smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy

 pozemek p.č. 440/9, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro

venkova č. OŽPZ/20/22693,

žadatele Ladislav Kmošek, Poříčí u Litomyšle – Zrnětín 30,

• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-2008799/
VB/1, Poříčí u Litomyšle č.p. 96, škody na RD – Knn,

 pozemek p.č. 440/8, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro
žadatele Štěpán Jílek, Sebranice 95,

• zápis do kroniky obce za r. 2019,

 pozemek p.č. 440/7, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro

• smlouvu

žadatele Ondřej Krejčí, Poříčí u Litomyšle 114,

o
podmínkách
provedení
stavby
„Rekonstrukce chodníku v obci Poříčí u Litomyšle“
mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Pardubickým krajem č.
S/OM/4354/20/PPS/BP,

 pozemek p.č. 440/6, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro
žadatele Miroslav Rejman, Budislav 220,

 pozemek p.č. 440/5, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro

• odkoupení pozemku p. č. 571/2, k. ú. Poříčí u Lito-

žadatele Roman Kárský, Desná 116,

myšle.

 pozemek p.č. 440/4, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro
žadatele Marek Boštík, Poříčí u Litomyšle 110,

23. 9. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 pozemek p.č. 440/3, k.ú. Poříčí u Litomyšle pro
žadatele David Kalibán, Bulharská 1061/23, Praha
10,

• finanční dary těmto žadatelům:
Charita Nové Hrady – 2 000,- Kč,
Charita Dolní Újezd – 10 000,- Kč,
SDH Desná – 5 000,- Kč
MS Poříčí – 7 000,- Kč,
SK Poříčí – 7 000,- Kč,
Oblastní charita Polička – 3 000,- Kč,
Český svaz včelařů – 2 000,- Kč,
TJ Horní Újezd – 20 000,- Kč,
Městská knihovna ve Svitavách - 2,- Kč/obyvatele,
Bílá Holubice, mobilní hospicová péče Dolní Újezd –
2 000,- Kč,

• zpracování Plánu rozvoje obce Poříčí u Litomyšle ve
spolupráci se Sdružením místních samospráv a
schvaluje pracovní skupinu ve složení František Bartoš, Radim Bárta, Kateřina Kusá, Jana Zachová, Jaroslav Švihel, Petr Faltys, Tomáš Rosypal, Vojtěch Faltys, Jiří Bartoš, Leoš Boštík, Marek Kovář, Jiří Boštík,
Stanislav Kovář, Adéla Hurychová, Jiří Bartoš, Roman
Kovář, Eva Bartošová, Petra Faltysová a Barbora Rosypalová,

• zpracování žádosti o dotaci na „Výstavbu vodovodního řadu pro 8 rodinných domků“ v lokalitě „Kučerova
louka“,

• prodej pozemků p. č. 250/6, 37/6 a 37/7, k. ú. Mla-

• rozpočtovou změnu č. 2/2020.

dočov pro žadatele Jaromír Romer, Poříčí u Litomyšle
- Mladočov 29,

OBNOVA TĚLESA SILNICE II/359
Každého z nás se nějakým způsobem dotkla realizace výše uváděné akce, zejména v souvislosti s úplnou uzavírkou komunikace II/359.
Průběh stavby několikrát výrazně zkomplikovaly přívalové deště, což s sebou nese zpoždění v plánovaném harmonogramu prací. Toto však nebude mít vliv na průjezdnost komunikace a od 1. 10. 2020 bude spuštěn jeden
jízdní pruh a provoz bude řízen semafory. I když k úplnému komfortu bude daleko, věřím, že i tuto omezenou
průjezdnost všichni oceníme.
Ještě jednou děkuji za trpělivost a pochopení. Dle posledních, mně známých informací, by celé dílo mělo být dokončeno v polovině listopadu 2020.
František Bartoš, starosta
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SUPERHRDINSKÁ STEZKA ANEB ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Jelikož pro většinu dětí byly letošní prázdniny nezapomenutelně dlouhé, tak jsme se jako každý rok i letos sešli,
abychom se s prázdninami pořádně rozloučili. Letošní stezka nesla název ,,superhrdinská‘‘ a jak je již tradicí, poslali jsme děti na část místní naučné stezky, kde plnily 10 úkolů, za které, když zdárně zvládly, byly řádně odměněny. Celá stezka byla plná hrdinů, kteří když bylo potřeba, tak dětem s plněním úkolů pomohli.
I když není vůbec důležité vyhrát, ale zúčastnit se, musím zde vyzdvihnout ty nejlepší z nejlepších a tím jim ještě
jednou pogratulovat. Za mladší kategorii se na 3. místě umístila Kristýnka Pavlovičová, na 2. místě Jáchymek
Rosypal a na 1. místě Johanka Gaudlová. Za starší to byl na 3. místě Filip Flídr, na 2. místě Michal Šveda a na 1.
místě Honza Šveda. Nejmladším účastníkem se letos stal Filípek Ďuriš.
Tímto bych jménem svým i jménem Ádi Kusé ráda poděkovala všem, co se na přípravě a odehrávání stezky podíleli a děkujeme jim za veškerou pomoc. Bez vás bychom to nezvládli. Děkujeme! Chtěla bych poděkovat i všem
dětem za účast a budeme se těšit zase za rok, doufáme, že alespoň v podobné účasti :-).
Veronika Lněničková

POŘÍČSKÉ SKOTAČENÍ II.
V sobotu 29. srpna 2020 se děti i dospělí rozloučili s letními prázdninami veselým soutěžením. Pro 7 odvážných
týmů (Děti okupace 1968, Šmejdolež, McQueen team, Sourozenci, A je to, LaFamilia, Splašená vemena) bylo na
prostranství u kulturního domu nachystáno 5 skotačivých soutěžních disciplín.
Hned první z nich, nazvaná Balónková, prověřila schopnost soutěžících správně nafouknout i bouchnout balónky.
K vidění byly odhodlané, často až zoufalé pokusy o bouchnutí balónku břichem, bez pomoci rukou, za velkého
fandění diváků. Také druhá disciplína – Převoznická – připravila pro samotné soutěžící i fanoušky mnoho vtipných
a napínavých momentů. Úkolem týmů bylo převézt v neckách přes vodu kostičky a poskládat z nich správný obrázek. Nejednou skončily kostičky i převozníci ve vodě :-). Třetí soutěž byla vědomostní a prověřila důvtip i znalosti soutěžících o historii naší obce. Ve čtvrté disciplíně, takzvané Potápěčské, se soutěžící společnými silami oblékali do potápěčské výbavy. Po zdolání překážkové dráhy se vrhali do bazénu a lovili plechovky piva s písmenky
své barvy, ze kterých sestavili správné slovo. Závěrečná disciplína – Žrací – potěšila milovníky máku a olomouckých tvarůžků. Týmy měly za úkol sníst mísu plnou šišek s mákem, dlouhými brčky vypít 4 půllitry s různými nápoji, jednoho malého zeleného panáka a jako dezert sníst tvarůžky vylepšené kopečkem šlehačky. Mnoha divákům se při té podívané sbíhaly sliny a běželi soutěžícím na pomoc :-).
Nejlépe si v soutěžích vedl McQueen Team, který si s velkým náskokem před ostatními vybojoval 1. místo. Na
druhém místě skončil tým A je to a na třetím místě Šmejdolež.
Všichni soutěžící si však zasloužili potlesk za fair play a za výbornou atmosféru, která nám zpříjemnila konec letních prázdnin.
Monika Flídrová
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SVOZ ODPADU

POZVÁNÍ MAMAKLUBU

Pokud nedojde k zásadnímu zpřísnění opatření souvisejících
s Covid-19, měl by svoz nebezpečného odpadu proběhnout
v naší obci ve čtvrtek 15. října 2020 v tomto orientačním
svozovém harmonogramu:

Mamaklub Poříčí si Vás dovoluje pozvat na nadcházející podzimní akce.

16:00 – kulturní dům Poříčí

17:15 – Mladočov u louže

16.30 – kaple Poříčí

17:30 – Zrnětín za pergolou

16:45 – Poříčský kopec

17:45 – Zrnětín u kaple

17:00 – Mladočov u kostela

18:00 – Poříčí na Oborách

Důrazně upozorňuji na nutnost předání odpadu osobně pracovníkům svozové firmy.
Děkuji za pochopení
František Bartoš, starosta
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Tou první by měla být Drakiáda, která byla pro
nepřízeň počasí v loňském roce zrušena. Druhou
podzimní akcí by měl být tradiční lampionový průvod. Tyto akce prozatím nemají své pevné datum a
jejich uskutečnění se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a nařízených opatření.
Co by se prozatím mělo uskutečnit určitě a má své
pevné datum, je pečení perníčků v kulturním domě, které bude před první adventní neděli v pátek
27. 11. 2020 od 16:00 hod a na které srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.

PRVŇÁCI
Na závěr prázdnin se již tradičně uskutečňuje
v kulturním domě setkání rodičů a jejich dětí, které
v září poprvé usedly do školních lavic, se zástupci obce.
Ani letošní rok nebyl výjimkou a nutno podotknout, že
naše relativně malá obec má v první třídě Základní
školy Dolní Újezd početné zastoupení. I když v naší
obci není škola, snažíme se, aby si nastávající prvňáčci
spojovali tuto jejich významnou životní událost také
s obcí, ve které se narodily a kde vyrůstají. Právě
v dětech je třeba spatřovat budoucnost naší obce. Na
památku obdržely krásné knihy s pohádkovým příběhem, ve kterém vystupují spolu se svými sourozenci a
kamarády. A chybět nemohlo malé pohoštění pro
všechny zúčastněné.

Do první třídy letos nastoupili: Karolina Černá, Judita
Rosypalová, Elen Machová, Kristýna Pavlovičová, Adam Bartoš, Martin Boštík a Štěpán Kovář.
Všem přejeme krásné a šťastné vykročení do nové životní etapy a jejich rodičům pevné nervy, rozvahu a nadhled
při zvládání povinností souvisejících se školní docházkou.
František Bartoš, starosta

DŮM S ČÍSLEM POPISNÝM 150 ANEB OTEVŘENÍ NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
V pátek 25. 9. 2020 se v Poříčí
konala
významná
historická
událost v životě naší obce. Do
provozu a užívání byla slavnostně uvedena nová budova hasičské zbrojnice, která nese symbolické číslo popisné 150.
I přes ne zcela příznivou covidovou situaci v naší společnosti a
špatné počasí, přijalo pozvání
relativně velké množství hostů,
zástupců okolních sborů dobrovolných hasičů, včetně těch našich. Celý
pátek výrazně pršelo, avšak s blížící se 14. hodinou, kdy byla tato významná událost slavnostně zahájena, déšť jakoby zázrakem ustal. Do
jisté míry lze toto spojovat i se sv. Floriánem, patronem hasičů, jehož
soška je umístěna ve štítě nové požární zbrojnice a já doufám, že naši
obec a občany zde žijící bude do budoucna ochraňovat před vším zlým a
nebezpečným.
Po úvodním proslovu starosty obce Františka Bartoše, radní Pardubického
kraje Hany Štěpánové, starosty Krajského sdružení dobrovolných hasičů
Josefa Bidmona, jednatele zhotovitelské firmy Stavební sdružení Boštík,
s. r. o. Petra Faltyse a starosty našeho sboru dobrovolných hasičů Jiřího
Boštíka, mohlo dojít na stříhání pásky a tím i k oficiálnímu uvedení této
nové budovy do života (naposledy se nová veřejná budova otevírala v r.
1949). Tímto však slavnostní chvíle nekončily. Po střižení pásky se zvedla
zadní vrata garáže, do které přijelo nové hasičské auto značky Ford, které bylo tímto okamžikem předáno do užívání místním hasičům. Následně
byl předán starostovi a veliteli místního SDH dar od zastupitelstva obce,
kterým byla repasovaná džberovka (ruční stříkačka). Byla předána jako
odkaz generací, které v r. 1888 zakládaly sbor hasičů v naší obci. Bylo to
v daleko těžší době, než je ta dnešní, také „neměli“ peníze, ale měli nadšení, euforii, víru v dobrou věc, touhu něco udělat, něco dokázat, a to
jsou hodnoty, na kterých bychom dnes měli stavět všichni, včetně hasičů, kterým byla nová hasičská zbrojnice a automobil předány do správy a užívání. Měli bychom se chovat tak,
aby i po nás zůstaly odkazy, na kterých budou stavět generace, které přijdou v následujících letech. Toto byla
pomyslná tečka za oficiálním programem této velice významné události v životě naší malé obce.

Po prohlídce se všichni zúčastnění přesunuli do našeho kulturního domu, kde pro ně připravil tým okolo Luboše
Bartoše, Aničky Faltysové a děvčat z kulturní komise slavnostní a velmi chutný raut, který sklidil všeobecnou pochvalu. Pro mě jako pro starostu bylo milým překvapením, jak se do obsluhy přítomných zapojila „nastupující“
generace našich mladých hasičů. Doufám, že ve svých aktivitách budou pokračovat, jelikož podmínky pro další
činnost mají nyní nadstandartní.
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Závěrem chci poděkovat každému, kdo se zapojil do příprav této slavnostní
akce. Děkuji zastupitelstvu obce za schválení a financování tohoto projektu, stejně tak Ministerstvu vnitra a Pardubickému kraji za finanční podpory.
Zapomenout nemohu na místostarostu obce Radima Bártu, který celou
stavbu projektoval a firmu Stavební sdružení Boštík, s. r. o., která vyhotovila celé dílo v kvalitě sobě vlastní.
Ze srdce děkuji.
František Bartoš, starosta
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ZMĚNY V HLÁŠENÍ ODSTÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE
Odstávky elektřiny už jen do mobilu a emailu
Výlep papírových oznámení o plánovaných odstávkách elektřiny končí 31. 12. 2020. Zaregistrovat se a dostávat zprávy do mobilu či emailu o plánovaných odstávkách či poruchách však můžete již dnes na
www.cezdistribuce.cz/sluzba.
Při výpadku proudu podá rychlé informace web www.bezstavy.cz
Pro snadnější a rychlejší komunikaci s odběrateli elektřiny v případě poruch a odstávek spustila ČEZ Distribuce
interaktivní webovou stránku. Jednoduchým zadáním adresy si odběratelé mohou v případě poruchy zjistit předpokládaný čas obnovení dodávek elektřiny. Nový web www.bezstavy.cz je zcela zdarma a dostupný jak
z mobilních telefonů, tak i počítačů a tabletů.
Nejde Vám proud? Nahlaste nám to!
Webové rozhraní www.bezstavy.cz je dostupné z mobilních telefonů, počítačů a tabletů. Služba je určena především těm, kteří odebírají elektřinu na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce.
Web je uživatelsky snadný a přehledný. Při zadávání adresy odběrného místa disponuje tzv. našeptávačem nebo
umí lokalizovat místo dle GPS souřadnic. Poté systém uživatele vyzve k nahlášení poruchy. Pokud v dané lokalitě
již někdo poruchu nahlásil, objeví se informační okno, že byl o problému v této oblasti již provozovatel distribuční
sítě informován a situaci řeší. Dále je uživatel informován o čase odstranění poruchy, plánované odstávce či kalamitním stavu. I s odběrateli z jiného distribučního území si systém umí poradit. Po vyplnění adresy systém informuje, že se dotyčná adresa nachází na distribučním území společnosti E.ON či PRE, a dále doporučí kontaktovat
jejich zákaznické linky.
Použití webového rozhraní www.bezstavy.cz je bezplatné a pro odběratele elektřiny se nabízí jako první a nejdostupnější volba, jak dostat v případě výpadku elektřiny potřebnou informaci.
ČEZ Distribuce

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Když nastal konec letních prázdnin, ve školce na Desné to zase
ožilo dětským křikem, radostí, úsměvy ale i slzičkami...
V úterý 1. září 2020 jsme zahájili nový školní rok. Ačkoli se
nám podmínky každým dnem mění, snažíme se o pohodovou a
klidovou atmosféru, jako tomu bývalo v minulých letech.
Do základní školy nám odešlo 12 šikovných školáků (viz foto –
chybí K. Pavlovičová). Přejeme jim do dalšího životního období
mnoho štěstí, pohody a nových přátelství.
Pro tento školní rok opět počítáme s plnou kapacitou – 35 dětí.
V současnosti je přihlášeno 31 dětí a 4 budou přijímány v průběhu školního roku. Děti jsou rozděleny do dvou tříd:
,,Myšičky“ (malé děti) a ,,Koťátka“ (starší děti). Pracujeme
podle
vytvořeného
školního
vzdělávacího
programu
s názvem ,,Rok s kocourkem Matyáškem“.
Aktivity jsou pro děti připravovány s ohledem na jejich věk i
individuální vývoj. Rádi program zpestřujeme dalšími akcemi buď přímo v MŠ nebo vyjíždíme do blízkého okolí.
Na nejbližší období máme naplánováno - ,,Pečení chleba“ v Sebranicích (již proběhlo), Narozeninový dort pro
oslavence narozené v červenci, srpnu a v září, První pomoc pro děti hravou formou, Zvěřinec ve školce, Pohádky z lesní školky od divadla JOJO, Drakiádu a ,,Podzimní tvořivou dílničku“...
Doufáme, že epidemiologická situace bude příznivá a všechny akce budeme moci uskutečnit. V současné době
pro naši školku platí jen povinnost nosit roušku ve společných prostorách (šatna dětí). Jde zejména o doprovod
dětí a cizí osoby, které vstupují do MŠ. Děti ani zaměstnanci školky tuto povinnost nemají, neboť se na ně vztahuje výjimka.
V následujících měsících nás čeká ještě přístavba ke kuchyni. Jde o realizaci dlouhodobých požadavků krajské
hygienické stanice, kdy nám v MŠ chybí hrubá přípravna zeleniny se dřezem a umyvadlem, úklidová místnost s
výlevkou, sklad potravin, šatna a kancelář pro personál kuchyně se samostatným WC, sprchou a umyvadlem.
Situaci není možné řešit jinak než přístavbou ke stávající budově. Akce bude hrazena z dotace ve výši 90%, spoluúčast obce je 10%. Doufáme, že vše dopadne dobře a přístavba bude moci být realizována.
Přejeme všem občanům z Poříčí hlavně hodně zdraví, málo omezení v běžném životě a hodně sluníčka a pozitivní
nálady.
Anna Veselíková, Kristýna Jirečková, Simona Peštová

LÉTO V TJ HORNÍ ÚJEZD
Vzhledem ke zlepšené epidemiologické situaci na konci jara jsme se od začátku letních prázdnin mohli vrátit k
zaběhlému fungování našeho spolku. Povedlo se nám ve spolupráci s Morašicemi opětovně obsadit všechny mládežnické kategorie, tým mužů nastupuje v okresním přeboru, dokonce i stará garda sehrála přátelský zápas
v Pomezí. Podařilo se nám uspořádat dětský sportovní den s výbornou účastí dětí. Několikrát se nám přes hřiště
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rozlila Desinka, ale voda vždy v poklidu zase odtekla. V blízké době by měla začít výstavba plotu kolem silnice
vedoucí u kabin, hlavním cílem této akce je zvýšení bezpečnosti návštěvníků našeho sportovního areálu.
Mrzí nás, že se z důvodu obav z aktuální epidemiologické situace letos neuskutečnil Újezdský pohár, který se měl
konat ve Velkém Újezdě. Rozhodnutí padlo po zasedání zastupitelstva pořadatelské obce. Velký Újezd se pořadatelství ujme příští rok.
Nejdelší letní přípravu měli muži, kteří trénovali celé prázdniny od květnového rozvolnění opatření. V týmu proběhlo několik změn. Povedlo se nám přivést zpět z Moravské Třebové Jirku Fogla, který se ale bohužel
v přátelském zápase s Morašicemi těžce zranil a teď v obraně chybí. Tým doplnili dorostenci Vojta Opletal a Fanda Bartoš, chuť do fotbalu snad znovu našel Štěpán Lněnička, měl by se vrátit Petr Zaal. Každý pátek se snažíme
přemluvit k návratu na hřiště Martina Kusého, zády se k nám otočil Kamil Čech a Vašek Motyčka, Kuba Faltys se
stěhuje do krajského města, Honza Kmošek se kvůli problémům s kolenem věnuje už jen trénování. V případě
potřeby jsou v záloze talentovaní dorostenci. I přesto, že soupiska z hlediska počtu lidí nevypadá zle, sedět
v pátek u piva vedle vedoucího mužstva Romana Chadimy v okamžiku, kdy počítá hráče na víkendový zápas,
mnohdy znamená vyslechnout si hromadu klení a nadávání. U týmu zůstal zkušený trenér Pavel Schejbal.
Nejvíce vrásek nám přidělávají dorostenci. Vzhledem k malému množství hráčů jsme nakonec byli nuceni přihlásit okresní přebor 8+1, což sice není pro vývoj hráčů úplně ideální, ale v daném okamžiku to byla jediná možnost, jak to, co nám zbylo, u fotbalu udržet. V soutěži navíc kromě nás působí jen Semanín a souklubí Dlouhá
Loučka/Křenov, takže se soutěž hraje šestikolově, tři kola na podzim, tři na jaře. Tým trénuje Pavel Beneš, za
Morašice se na zápas jezdí podívat David Severa. Je to škoda, protože lidí na papíře je dost, ale chuť k fotbalu
chybí.
Obě žákovská mužstva obhajují první místa z loňské poloviční sezóny. I když někteří hráči seznali, že prázdniny
slouží k tomu, aby se váleli na koupališti, a ne se potili na hřišti, věřím, že mladší i starší opět budou patřit
k lepším týmům soutěže. Oba týmy hrají okresní přebory Svitavska, mladší 7+1, starší 8+1. U nás se této kategorii věnuje Jirka Kučera a Tomáš Chadima, v Morašicích Honza Špinar a Tomáš Lochman.
V kategorii přípravek budeme letos mít silnější tu starší, do které přešel talentovaný ročník 2011. Kdybychom
vyhlašovali nejlepší účast na prázdninových trénincích, tak by si tuto cenu zasloužila právě starší přípravka. Mladší přípravka trénuje v obdobném počtu jako v minulé sezóně, míň dětí je momentálně v Morašicích. Trenéry
přípravek jsou František Bartoš, Václav Žďára st., Honza Kmošek a Zdeněk Beneš ml., za Morašice Jirka Famfulík.
Portfolio našich týmů doplňuje fotbalová školička. V ní začínají se sportem nejmenší kluci a holky. Nejedná se
přitom jenom o fotbal, ale spíše o různá pohybová cvičení a hry. Fotbalovou školičku vede Pavla Kyselová a Zdeněk Beneš st.
Budoucnost je nejistá. Otazníky visí nejen nad našimi tradičními zimními akcemi – Štěpánskou zábavou a turnajem ve stolním tenise dospělých. Všechny fotbalové soutěže se rozběhly, ale už v úvodních kolech se v nejnižších
patrech fotbalové pyramidy musí kvůli onemocnění koronavirem odkládat zápasy. Je tedy otázkou, jak to bude
dál, protože v době vzniku tohoto textu, na začátku září, jsou přírůstky nakažených oproti jarním měsícům rekordní. Pevně doufáme, že nás vyšší moc opětovně nevyžene ze hřiště a budeme moci pokračovat v tom, co nás
baví.
Mgr. Zdeněk Beneš, TJ Horní Újezd

KRONIKA
Blahopřejeme:
60 let

70 let
76 let
77 let
78 let
80 let
85 let

Bartoš Vlastimil
Pastrněk Rudolf
Bártová Jitka
Němec Josef
Mlejnek Josef
Bělohlávková Eva
Krejčová Marie
Boštík Václav
Čech Ladislav
Machová Hana
Kulhavý Alois
Pechancová Růžena
Pechancová Jaroslava
Pechanec Václav

Narození:
Chadima Tomáš

Zrnětín 15
Poříčí 47
Zrnětín 9
Poříčí 105
Poříčí 104
Poříčí 36
Mladočov 22
Mladočov 28
Poříčí 71
Poříčí 66
Zrnětín 18
Zrnětín 8
Poříčí 56
Mladočov 8

Poříčí 16
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