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Jarní tradice

Stejnì jako se navždy a nesmiøitelnì 

vrývá do dìtské pamìti láska a péèe 

rodièù, stejnì tak v nìm zanechává 

nesmazatelné stopy místo, kde prožil 

své dìtství. Nejen rodný dùm, ale i 

zvyky a tradice, potažmo jazyk, mu 

dávají odrazový mùstek a vzor, se 

kterým srovnává vše další, co pøichází.

A tak i vítání jara má pro každého své 

kouzlo a tradici. Tady se 30. duben nese 

ve znamení pálení èarodìjnic. Døíve už 

jsem o tom nìco slyšela, takže mì první 

oslava tohoto druhu nemohla zaskoèit, 

myslela jsem si. To jsem ale netušila, že 

se nejedná o malý ohýnek, na který se 

hodí nìjaká loutka a když dohoøí, 

opeèou se na nìm buøty. Kdepak. Za 

pergolou se postavila obrovská hranice 

a nad ní se tyèila paní skoro v nadživotní 

velikosti. Kdepak èarodìjnice! To by 

klidnì mohla být teta od naproti! Mìla 

dederonovou zástìru a  kolem 

slamìného oblièeje uvázaný celkem 

zánovní šátek. Trochu ve mnì hrklo a 

pak ještì víc, když tu hranici zapálili. 

Zástìra se zaèala pøipíkat a paní 

naklánìt. Když už jí plameny olizovaly 

tváø, musela jsem se otoèit. To se prostì 

nedalo vydržet! K mému pøekvapení to 

a l e  u  o s t a t n í c h  ž á d n ý  ú d i v  

nevyvolávalo. Dospìlí postávali kolem 

hranice, divoce šlehající plameny jim 

osvìtlovali tváøe a oni spokojenì 

klábosili a popíjeli pivo. Mezitím 

vesele pobíhaly dìti a všichni se tváøili, 

jako by se nic nedìlo. „To budou dneska 

sny!“, otøásla jsem se a v hlavì mi 

vystanul film Kladivo na èarodìjnice. 

Snad si za pár let na tu hrùzu zvyknu, 

øíkala jsem si v duchu, když hranice 

ještì v klidu plápolala, zatímco paní 

èarodìjnice už byla úplnì na troud.  

U nás se totiž v podveèer prvního 

máje nepálí èarodìjnice, ale staví 

májka. Ne že by to bylo úplnì bez 

nervù. Každá vesnice se snaží o tu 

nejvyšší a nejrovnìjší, a pak je tøeba 

májku do rána hlídat, aby jí sousední 

závistivé vesnice v noci nepodøízly. 

Dlouhý krásný kmen se musí nejdøív 

ohoblovat, zelená špièka a vìnec 

nazdobit fábory z krepového papíru a 

pak celý komplex za pomoci silných 

paží, provazu a døevìných kùlù 

postavit. Když se tyèí ve své 

majestátnosti nad vesnicí a slunko 

zapadá, rozdìlá se oheò, nanosí lavice, 

opékají se buøty a lidé z vesnice se 

veselí, dokud za ranního koroupìní 

neodpadnou i ty nejotrlejší.

Kolikrát jsme se jako dìti pøi stavìní 

májky bály, že ten obrovský kmen 

spadne a strachy jsme ani nedutaly. 

Kdybych tehdy vìdìla, že budu jednou 

asistovat upálení èarodìjnice, snad ani 

nehnu brvou. Ještì že tradice 

prvomájového polibku pod rozkvetlou 

tøešní v sobì žádné záludnosti 

neskrývá:).

Pøeji krásné jaro plné všeho, co na 

nìm máte rádi a vìøte, že zvyky a 

tradice mají své historické koøeny a jsou 
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velmi prospìšné. I když to na první 

pohled kolikrát úplnì nevypadá.

                        Barbora Rosypalová

Pøedtím, než vás seznámím s 

letošním plánem na tento den, dovolte 

mi, abych nejdøíve trochu pøipomnìla 

historii tohoto svátku. Den matek je 

dnem, kdy se vzdává pocta maminkám 

a mateøství. Slaví se v rùzné dny na 

mnoha místech po celém svìtì a 

vychází z rùzných tradic. Obdobné 

svátky po celém svìtì existovaly už 

dávno v historii, napø. ve starovìkém 

Øecku se slavil svátek plodnosti a 

matek, spojený s uctíváním pohanské 

bohynì Rhey (Kybelé), matky bohù. V 

16. století se v Anglii oslavoval svátek 

matek pod názvem Mateøská nedìle 

(nebo Nedìle matek). Mnoho chudých 

lidí tehdy sloužilo v bohatých 

domácnostech daleko od domova a 

nemohlo trávit èas se svými matkami. 

Proto sloužící dostávali na tento den 

volno, aby se mohli vrátit domù a 

navštívit své matky a ostatní pøíbuzné.  

Den Matek
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Informace obecního úøadu

Informace z jednání zastupitelstva 

10. 12. 2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:

·   Rozpoètovou zmìnu è. 3 / 2014. 

· Rozpoètové provizorium na r.  

2015.

· Cenu vodného v r. 2015 ve výši 

30,50,- Kè a cenu stoèného v r. 2015 ve 

výši 29,04,- Kè za m3.

· Zpracování žádosti o dotaci na 

zpracování projektové dokumentace 

pro stavební øízení akce „Kanalizace 

Mladoèov“ a Kanalizace Poøíèí“. V 

pøípadì schválení dotace povìøuje 

zastupitelstvo obce starostu podpisem 

smlouvy o dílo mezi obcí Poøíèí u 

Litomyšle a firmou Jafis s.r.o. Litomyšl 

na zpracování této dokumentace.

·  Složen í  ku l tu rn í  komise :  

Magdalena Doležalová, Kvìtoslava 

Boštíková, Anna Faltysová, Kateøina 

Kusá, Marie Rosypalová, Marie 

Boštíková, Veronika Èerná, Monika 

Flídrová.

·  R a d u  z p r a v o d a j e :  M a r i e  

Rosypalová, Adéla Bartošová, Petr 

Faltys, Pavel Boštík, František Bartoš a 

Jiøí Bartoš.

· Smlouvu o zøízení vìcného 

bøemene  služebnosti è. IE  12  

2003305/VB/32.

· Inventarizaèní komisi ve složení 

Jiøí Rosypal, Jiøí Bartoš a Ing. arch. 

Radim Bárta.

· Smlouvu o poskytnutí finanèního 

pøíspìvku na realizaci akce „Poøíèí  

Zrnìtín  ZTV pro 6 RD“.

· Smlouvu o dílo mezi obcí Poøíèí u 

Litomyšle a firmou Pavel Menšík, 

Dolní Újezd, na realizaci akce Obnova 

orientaèního osvìtlení Mladoèov  II. 

etapa.

Zastupitelstvo obce bere na 

vìdomí:

· Informaci starosty o svozu 

komunálního odpadu v r. 2015.

· Informaci starosty o aktuálním 

vývoji projektu Separace bioodpadù v 

Mikroregionu Litomyšlsko  Desinka.

· Informaci místostarosty obce o 

potøebì sepsání programového 

prohlášení zastupitelstva obce na r. 

2015 -  2018.

Zastupitelstvo obce zamítá:

· návrh na ustanovení osadního 

výboru v místní èásti Mladoèov.

Usnesení bylo schváleno všemi 

hlasy pøítomných zastupitelù.

4. 2. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

·   Odpisový plán na r. 2015.

· Smlouvy o zøízení vìcného 

bøemene  služebnosti è. IV-12-

2 0 1 1 6 5 4 / V B / 1 ,  è .  I Z - 1 2 -

2 0 0 0 2 3 8 / V B / 1  a  è .  I V- 1 2 -

2012163/VB/1.

· Smlouvu o sdružování prostøedkù 

na nákup výmìnného fondu pro 

knihovny v regionu Pardubice na r. 

2015.

· Podle § 6 odst. 5 písm. a) a f) 

zákona è. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním øádu (stavební 

zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù 

(dále jen „stavební zákon“) poøízení 

nového územního plánu obce Poøíèí u 

Litomyšle a urèuje starostu pana 

Františka Bartoše jako osobu, která 

bude spolupracovat s poøizovatelem. 

Zastupitelstvo obce Poøíèí u Litomyšle 

povìøuje poøizovatele zpracováním 

návrhu zadání. Zastupitelstvo obce 

Poøíèí u Litomyšle žádá Mìstský úøad 

Litomyšl, odbor výstavby a územního 

plánování, oddìlení úøadu územního 

plánování v souladu s ustanovením § 6 

odst. 1 písm. c) stavebního zákona o 

poøízení územního plánu obce Poøíèí u 

Litomyšle.

· Vyhotovení pasportu komunikací a 

schvaluje Mìstský úøad v Litomyšli 

zhotovitelem tohoto pasportu.

· Poøízení chladicího boxu a 

elektrické repasované dvoutroubové 

    

    

 

M y š l e n k a  m e z i n á r o d n í c h  a  

pravidelných oslav tohoto svátku 

vznikla roku 1907 na poèest Anny 

Reeves Jarvisové, která bojovala za 

práva matek. O pìt let pozdìji vyhlásil 

tehdejší prezident USA Woodrow 

Wilson první oficiální oslavu Dne 

matek, konající se druhou kvìtnovou 

nedìli. V Èesku se slaví podle 

amerického vzoru rovnìž druhou 

kvìtnovou nedìli. V Èeskoslovensku se 

zaèal slavit tento svátek v roce 1923. 

Jeho propagátorkou byla Alice 

Masaryková. Po druhé svìtové válce 

byl Den matek postupnì zatlaèován do 

pozadí oslavami Mezinárodního dne 

žen (slaveného vždy 8. bøezna), ale i 

pøesto se dál v nìkterých rodinách 

pøipomínal. Po roce 1989 se opìt zaèal 

slavit veøejnì. 

V loòském roce maminky z naší obce 

navštívily hrad Svojanov, mìsto Bystré 

a  zakonè i ly  t en to  je j i ch  den  

obèerstvením v Jedlové. Jak již asi 

pøedpokládáte, letošní program je 

navržen formou posezení v kulturním 

domì v Poøíèí, které se uskuteèní v 

nedìli 10. 5. 2015. Kulturní komise 

momentálnì pøipravuje program této 

akce, se kterým budete vèas seznámeni.

                               Adéla Bartošová

Ještì jednou pøipomínáme termín 3. 

Setkání rodákù obce Poøíèí  u 

Litomyšle, které se uskuteèní v sobotu 

4. èervence 2015. Pozvánky na tuto akci 

se momentálnì zpracovávají a všichni 

dotèení je obdrží v prùbìhu kvìtna do 

svých schránek. Obracím se na vás s 

prosbou, abyste své pøíbuzné a známé, 

kteøí nemají možnost èíst tento 

zpravodaj a patøí do okruhu rodinných 

pøíslušníkù rodákù obce, informovali s 

pøedstihem o tomto termínu. Pøipravuje 

se bohatý program, v rámci kterého 

bude možné, mimo jiné, absolvovat 

v y h l í d k o v ý  l e t  h e l i k o p t é r o u .  

Pøedpokládaná cena je 500 Kè za cca 10 

minut letu. Prosíme zájemce o tuto 

zajímavost, aby se nahlásili na obecním 

úøadì v Poøíèí do 19. 6. 2015. 

                               František Bartoš

                                    starosta

Rodáci 2015
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Zemìdìlské družstvo v r. 2014

Dne 13. bøezna 2015 hodnotili v naší 

obci èlenové a zamìstnanci ZD Dolní 

pece do kulturního domu v Poøíèí.

· Pokácení 1 ks bøízy a 1 ks oøechu na 

pozemku p. è. 243, k. ú. Mladoèov a 1 

ks smrku na pozemku p. è. 269/1, k. ú. 

Poøíèí u Litomyšle. Kácení tìchto 

s t r o m ù  j e  s o u è á s t í  p r o j e k t u  

Revitalizace zelenì v obci Poøíèí u 

Litomyšle.

· Vyøazení veškeré dokumentace 

týkající se projektu Zimní areál v Poøíèí 

z úètu 042, jedná se o zmaøenou 

investici.

· Odpovìï na: Dotaz na tlakovou 

kanalizaci v Mladoèovì takto: V 

projektové dokumentaci pro územní 

øízení akce Odkanalizování místní èásti 

Mladoèov se pøedpokládá, že tlakovì 

budou odkanalizovány objekty è. p. 1 a 

è. p. 2.

· Odpovìï na: Dotaz na bilanci 

nemovitostí v Mladoèovì, jejichž 

vlastníci podepsali smlouvu s obcí ke 

stavbì kanalizace, a tìch nemovitostí, 

jejichž vlastníci smlouvu nepodepsali 

takto: Smlouvu podepsalo 22 vlastníkù 

objektù, 4 objekty mají místo napojení 

na obecním pozemku a s napojením na 

kanalizaci nesouhlasí 9 majitelù, kteøí 

vlastní celkem 12 objektù. Objekty è. p. 

25 a 37 nejsou vzhledem ke své poloze 

plánovány k pøipojení. Smlouvu ještì 

podepsali majitelé 3 objektù z Poøíèí, 

jejichž nemovitosti mají být napojené v 

r á m c i  r e a l i z a c e  t é t o  e t a p y  

odkanalizování místní èásti Mladoèov.

Zastupitelstvo obce bere na 

vìdomí:

· Žádost Ing. Václava Košòara o 

opravu komunikace p. è. 1122, k. ú. 

Horní Újezd, která je v majetku obce 

Horní Újezd a povìøuje starostu obce 

zpracováním cenové nabídky na opravu 

t é t o  k o m u n i k a c e .  S o u è a s n ì  

zastupitelstvo obce povìøuje starostu k 

jednání se zástupci obce Horní Újezd s 

nabídkou poskytnout této obci finanèní 

p ø í spìvek  na  opravu  do tèené  

komunikace ve výši 50% celkových 

nákladù.

Usnesení bylo schváleno všemi 

hlasy pøítomných zastupitelù.

Újezd uplynulý rok. Byl mimoøádnì 

úspìšný v rostlinné výrobì, chovu 

skotu, bioplynových stanicích i pro 

ostatní provozy. Pøispìly k tomu dobré 

vnìjší podmínky, a� již to bylo poèasí, 

situace na trhu, pøíznivé ceny 

zemìdìlských výrobkù pøedevším 

mléka.  Podaøi lo se dosáhnout  

nejvyšších výnosù obilovin 7,35 t/ha, 

øepky 4,58 t/ha, máku 1,5 t/ha, dojivost 

krav je v úrovni 10 tis. lt, bioplynové 

stanice vyrobili 20 mil. kWh elektrické 

energie. Bioplynové stanice øeší 

hnojnou koncovku stájí skotu, 

využívají  nestandardní krmiva 

(skrývky silážních a senážních jam, 

krmné zbytky ze stájí) a spoleènì s 

výrobou pelet zajiš�ují bezodpadový 

provoz družstva. Došlo k dalšímu 

pos í len í  ekonomiky  družs tva ,  

vynikající jsou finanèní ukazatele, 

financování veškerých potøeb a investic 

z vlastních zdrojù, tvorba zisku apod. 

Dosažené výsledky umožòují vyšší 

investièní aktivitu. V posledních letech 

by ly  inves t i ce  smìrovány  na  

modernizaci technologických linek 

r o s t l i n n é  v ý r o b y  a  v ý s t a v b y  

bioplynových stanic. Nyní budou 

zamìøeny více na chov skotu,  ve 

Vidlaté Seèi se zahájila výstavba stáje 

dojnic pro 500 ks, pøipravuje se 

dostavba posklizòové linky v Dolním 

Újezdì ,  v  p ø í š t ím roce  bude  

CLUB BABA

Soubor Club Baba se mùže pyšnit již 

pátým úspìšným vystoupením na 

Obecním plese, a nejen tím. Právì pøi 

obecním plese se seznámil s taneèním 

souborem z Èeské Tøebové a pøijal 

pozvání do tamní taneèní soutìže. 

7. bøezna se naše seniorky vypravily 

vstøíc novému dobrodružství. Taneèní 

soutìže se úèastnilo padesát souborù 

rùzných kategorií, z nichž do kategorie 

seniorù patøily soutìžící nad 35 let. 

Naše šedesátnice tak vzbuzovaly 

znaèný zájem a to nejen svým vìkem, 

ale také odlišným šatníkem již pøi 

korzování místními prostorami. 

Na pódium pak všichni zúèastnìní 

vystoupili s lehkými obavami, hlavnì 

proto, že byli pøi vystoupení z Poøíèí 

zvyklí na hlasité povzbuzování sálu. 

Ovace na sebe ale nenechaly dlouho 

èekat. A tak pøestože jim porota v 

kategorii Senioøi zaèáteèníci pøidìlila 

ètvrté místo z pìti, tak co se týèe 

podpory publika, mùžeme s jistotou 

øíct, že vybojovaly místo první. Pøejeme 

mnoho úspìchù i v pøíštím roce!

                              Bára Rosypalová
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dovezena z okolních zemí.

Dobrý je vstup do letošního roku. 

Dobøe jsou založeny ozimy, na skladì 

jsou vysoké zásoby výrobkù ze skliznì 

minulého roku, které budou prodávány 

v prùbìhu prvního pololetí, máme 

dostateèné hmotné i finanèní zdroje. 

Pùdní fond vèetnì ZDCHP Litomyšl 8 

546 ha je stabilizovaný i když nám 

každoroènì ubude pár ha. Vážíme si 

vlastníkù pùdy, kteøí nám pronajímají 

pùdu, vyplácené nájemné 3 500 Kè/ha 

orné pùdy plus daò z pozemkù patøí k 

n e j v y š š í m  z e  z e m ì d ì l s k ý c h  

spoleèností, pøesto ho chceme dále 

zvyšovat.  V poslední dobì se pùda 

stává pøedmìtem zájmu spekulantù, 

nechtìjí na pùdì hospodaøit, ale jen 

levnì koupit a následnì se ziskem 

prodat. Normální je pùdu neprodávat, 

ale pokud se nìkdo k prodeji rozhodne, 

rádi ji za seriozní cenu koupíme. Loni 

jsme koupili pùdu za 12 mil. Kè.

Pøejeme všem obèanù obce veselé 

velikonoce, hodnì zdraví a osobní 

pohody a vìøíme, že pøípadné problémy 

dokážeme vyøešit spoleènou dohodou.                                                                          

                     Ing. Václav Klejch 

                 pøedseda pøedstavenstva

modernizována stáj dojnic v Osíku. 

Dojde ke snížení stavu krav, odpadne 

odvoz hnoje, významnì se sníží 

pøevozy slámy po obci. Modernizací 

stájí dojde nejen k zlepšení podmínek 

pro zvíøata a pøispìje k efektivnímu 

chovu dojnic, ale i k zachování vazby 

pùdy a skotu i pracovních pøíležitostí. 

Dnes v zemìdìlském družstvu pracuje 

340 osob, pokud bychom mìli jen 

rostlinnou výrobu, 290 lidí by ztratilo 

práci.

Srovnatelné jsou i výsledky 

Zemìdìlského družstva chovatelù a 

pìstitelù v Litomyšli, která je dceøinou 

spoleèností ZD Dolní Újezd. Má 

obdobnou strukturu výroby, rostlinná 

výroba hospodaøí na 706 ha zemìdìlské 

pùdy, živoèišná výroba zahrnuje 

odchov jalovic, po dobu výstavby 

kravína zde našlo ustájení stádo krav z 

Vidlaté Seèe, je zde moderní výkonná 

mechanizace a bioplynová stanice. 

Postupnì dochází k zhoršení 

podmínek pro podnikání v zemìdìlství. 

Projevuje se dopad ruských sankcí. 

Zemì, které døíve vyvážely do Ruska za 

pomocí vývozních dotací, se snaží 

umístit své zboží v Èeské republice. Na 

trh se dostává vepøové maso, ale i ovoce 

za cenu, které nemohou konkurovat 

výrobci ani zpracovatelé.  Jateèná 

prasata se dnes prodávají za 27 Kè/kg, 

hluboce pod úrovní vlastních nákladù. 

Domácí spotøeba vepøového masa je 

kryta v ÈR výrobou sotva z jedné 

poloviny, pøesto se cena nezvedá. 

Chybìjící prasata jsou bez problémù 

dohromady ètyøi „taneèní“ akce. I když 

se zprvu zdá, že toho pøíliš spoleèného 

nemají, opak je pravdou.

V první øadì je to vzorná pøíprava a 

velká obìtavost poøadatelù. Dále hojná 

úèast taneèníkù, výborná nálada, 

pestrost taneèních stylù, vynikající 

obèerstvení, chu� dobøe a stylovì se 

obléknout a to není všechno. To 

nejdùležitìjší je fakt, že se umíme bavit 

a to napøíè generacemi. Úspìch všech 

ètyø spoleèenských akcí je tomu 

dùkazem. Navíc se chtì nechtì rýsuje 

nápad posílit pøíští sezónu maškarním 

plesem pro dospìlé. Myslíte si, že je 

tato myšlenka pøíliš odvážná? Nechme 

se pøekvapit taneèní sezónou 2016. 

Nezbývá než dodat, že a� už k 

realizaci maškarního plesu odvahu 

najdeme èi nikoliv, rozhodnì je na co se 

tìšit.

                           Marie Rosypalová

„Bum, bác, ratata, jaro �uká na 

vrata...“ tak tyto slova  se ozývaly naší 

školkou celý bøezen. Dìti se nemohly 

doèkat jara, a tak se rozhodly ho 

pøivolat básnièkou. Jaro už je tu a s ním i 

zápis dìtí do MŠ. Pro školní rok 

2015/2016 pøedpokládáme 12 volných 

míst.

A co dìti ze školky prožily? V mìsíci 

lednu jsme se vypravili do Litomyšle na 

lední revue, a  i když nám mrzli prsty u 

nohou, tak pøedstavení bylo úžasné. 

Dìti ze tøídy Ko�átek se vypravily do 

základní školy, aby si vyzkoušely jaké 

je to být školákem. Také jsme ve školce 

uspoøádali karneval a s ním soutìživé 

dopoledne. V únoru jsme uspoøádali 

narozeninovou oslavu dìtí (slavily dìti 

narozené v mìsíci lednu, únoru a 

bøeznu), také jsme pøivítali nové 

obèánky v Desné. Dne 19. bøezna se 

dìti z MŠ rozhodly vynést Moranu a 

ukonèit její vládu. Cestou k Desince 

uvidìly hastrmana a to byl veliký 

zážitek.

A na co se mùžeme tìšit do konce 

školního roku? Do konce roku 

probìhnou tyto akce: tvoøivé odpoledne 

rodièù a dìtí, s paní Tøískovou 

Z dìní v MŠ Desná

Spoleèenská sezóna 
dospìlých i dìtí

Pomìr akcí v plesové sezónì je u nás 

pomìrnì vyrovnaný: dva plesy a dva 

karnevaly. Úžasné! Je z toho patrno, jak 

dùležité místo v naší obci mají dìti. A 

navíc, když to seèteme, máme 
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vyrobíme dárek pro maminku, 

èarodìjnický den, besídka pro 

maminky, školní výlet, divadlo v MŠ, 

louèení s pøedškoláky …

Dìti ze školky dìkují panu Jiøímu 

Tomšíèkovi za zhotovení krásné dìtské 

kuchyòky.

Pøejeme všem krásné prožití jarních 

svátkù.

Zápis dìtí do mateøské školy pro 

školní rok 2015/16

Mateøská škola Desná, okres 

Svitavy, oznamuje rodièùm, že zápis 

dìtí pro školní rok 2015-2016  

probìhne ve dnech 27. 4. - 28. 4. 2015. 

Pøihlášku vydáváme v mateøské škole 

od 1. 4. 2015 a vyplnìnou ji vra�te zpìt 

ve dnech 27. 4. - 28. 4. 2015.

Maximální poèet dìtí, které mohou 

být pøijaty je pro tento školní rok, 12 

(takový poèet dìtí odchází do základní 

školy). Celková kapacita školy je v 

souèasné dobì 35 dìtí. Mateøskou školu 

mùžete se svým dítìtem navštívit dne 14. 

4. 2015 od 8:00 do 10:00 hod., kdy se 

koná den otevøených dveøí v MŠ.

   Tìšíme se na Vás!  

   Bc. Alena Trávníèková  

   zastupující øeditelka MŠ

Tøíkrálová sbírka

Již po patnácté probìhla v sobotu 3. 

ledna 2015 v Dolním Újezdì a okolních 

obcích Tøíkrálová sbírka, jejímž 

organizátorem je Farní charita Dolní 

Újezd. Celkem bylo vybráno 209 444 

Kè. Naše obec se podílela èástkou 23 

016 Kè, z toho bylo v Poøíèí vybráno 12 

976 Kè, v Mladoèovì 4 960 Kè a v 

Zrnìtínì 5 080 Kè. Celý výtìžek sbírky 

je rozdìlen tak, že 65% zùstává místní 

charitì a 35% Diecézní charitì Hradec 

Králové. Získané finanèní prostøedky 

b u d o u  v y u ž i t y  n a  n á k u p  

kompenzaèních pomùcek, nákup 

zdravotního materiálu a úhradu 

nìkterých provozních nákladù 

peèovatelské a ošetøovatelské služby. 

Tøíkrálovou sbírkou se tak každému z 

nás otevírá možnost podílet se na 

pomoci lidem, kteøí ji potøebují. 

Dìkujeme za vstøícné pøijetí koledníkù, 

dìtem a vedoucím skupinek, díky 

jejichž obìtavosti se mohla Tøíkrálová 

sbírka uskuteènit. 

Památník

U pøíležitosti tøetího srazu rodákù 

naší obce dne 4. èervence letošního 

roku bude slavnostnì vysvìcen a 

uveden do života památník obìtem 

válek a bezpráví v minulé dobì, zvláš� 

minulého, tedy dvacátého století.

Pomníky  památníky tohoto druhu se 

poøizovaly hlavnì po I. svìtové válce 

jako podìkování a vzpomínka na padlé 

vojáky v jednotlivých obcích. Na 

pomnících jsou zpravidla fotografie a 

jména konkrétních lidí, kteøí padli na 

rùzných bojištích svìtové války. 

Mnohdy se i po ukonèení druhé svìtové 

války doplòovali jména padlých i v této 

válce.

V naší obci takový pomník nevznikl 

patrnì proto, že naši pøedci nenašli 

vhodný pozemek pro jeho umístìní. Už 

po osamostatnìní naší obce v roce 1990 

se objevovaly úvahy a urèitá snaha o 

vybudování památníku, který by dluh 

našich pøedkù napravil. 

Vhodná pøíležitost se naskytla až v 

této dobì, kdy si pøipomínáme sto let od 

vypuknutí první svìtové války (1914) a 



6

pøivítáme, na vìku a pohlaví nezáleží.

                            Za SK Poøíèí

                           Pechanec Jiøí 

I v letošním roce vyhlašujeme 

znalostní soutìž pro dìti školního vìku 

s názvem „Znáš svou obec?“, letos již  

3. roèník. Pravidla zùstávají stejná, to 

znamená, že v tomto a následujících 

zpravodajích budou zveøejòovány 

otázky, na které musí zájemci 

odpovìdìt a odpovìdi odevzdat v 

informaèním centru obce. Zde obdrží 

soutìžní certifikát, ve kterém bude 

potvrzeno splnìní úkolu a soutìžící se 

jím budou prokazovat pøi závìreèném 

losování o hodnotné ceny. 

Otázka è. 1: Naše obec má ve znaku 

bílého konì na modrém podkladu. 

Oficiální pùvod znaku není doložen, 

pøesto existuje povìst o možném 

pùvodu našeho znaku. O èem tato 

povìst je? Malá nápovìda: odpovìï 

hledejte v publikaci o naší obci. 

Otázka è. 2: V naší obci odbíjejí 

zvony èas ve tøech objektech. 

Vyjmenujte tyto stavby a napište, kdy 

odbíjejí? Upozoròujeme, že je to v 

každém objektu jiné.

František Bartoš

      starosta

Znáš svou obec?

Na konci loòského a zaèátkem 

letošního roku uspoøádal Sportovní 

klub Poøíèí ping-pongový turnaj. 

Turnaje se zúèastnilo 10 hráèù. Za 

zmínku stojí, že mezi 9 chlapù se 

pøihlásila i jedna žena (Žaneta 

Šmejdová), za což ji patøí náš obdiv, 

protože si nevedla vùbec špatnì.

První èást turnaje se odehrávala 

dlouhodobì a urèila poøadí hráèù do 

závìreèného klání, které se uskuteènilo 

1. února 2015. Sem postoupilo 

nejlepších 8 hráèù.

A jak vypadali stupnì vítìzù? Na 

tøetím místì se umístil Míra Mlejnek a 

ve finále si to rozdali v litém boji bratøi 

Bartošové. Mladší Jirka zvítìzil a na 

staršího Honzu zbylo krásné druhé 

místo. O milé pøekvapení se postarala 

Žaneta Šmejdová, která pro vítìze 

upekla dort, za což ji moc dìkujeme. Po 

skonèení závìreèného maèe jsme si na 

grilu opekli vynikající klobásy a øádnì 

vše zapili ještì lepším pivem. Chtìli 

bychom také touto cestou podìkovat 

obci, která nám na tuto akci zapùjèila 

prostory kulturního domu. Závìrem 

bych dodal, že se dle mého názoru 

jednalo o vydaøenou akci. Proto jsme se 

ihned domluvili, že uspoøádáme 

pokraèování. Pokud by chtìl nìkdo 

další s námi soutìžit, rádi ho mezi námi 

Turnaj ve stolním tenise
sedmdesát let od ukonèení druhé 

svìtové války (1945). Památník 

postupnì vzniká a je umístìn v tzv. 

parku pøed è. p. 7 v Poøíèí. Jeho podoba 

je trochu jiná než jsme zvyklí vídat v 

okolních obcích, tedy bez jmen a 

fotografií. Hlavní význam vzniku a 

prvotn í  myš lenka  vybudování  

památníku je vzpomenout a podìkovat 

všem našim spoluobèanùm, kteøí 

jakkoliv trpìli èi zemøeli na bojištích 

svìtových válek nebo byli týráni a 

pronásledováni v dobì totality. 

                                      Pavel Boštík

Chladicí box

Pomìrnì velké využití kulturního 

domu a jeho zázemí vyvolalo další 

nutné vylepšení podmínek, zvláš� pro 

s k l a d o v á n í  p o t r a v i n .  P r o t o  

zastupitelstvo obce rozhodlo o poøízení 

chladicího boxu do velké místnosti pod 

jevištìm. Chladírna bude mít rozmìry 

3,5 x 2m a její kapacita je 200 kg 

potravin pøi teplotì skladování 4°C. 

Využívána bude jak návštìvníky 

kulturního domu pøi rùzných akcích, 

tak místními obèany napø. pøi potøebì 

zachlazení vìtšího množství masa, 

zejména v letních mìsících. Vìøíme, že 

poøízení chladicího boxu výraznì zlepší 

uživatelský komfort návštìvníkù 

kulturního domu. 

                                  Pavel Boštík
Èin, který si zaslouží pozornost

Myslím, že mùžeme bez zaváhání 

øíci, že naše obec má hrdinu. Není nás 

mnoho, kdo by se bez zaváhání vrhli do 

hustého dýmu zachránit neznámého 

èlovìka, by� by mìli v popisu práce 

Pomáhat a chránit. Zachránit lidský 

život skuteènì není malièkost a možná 

nám nìkdy náš skromný zachránce 

prozradí, jak pøesnì celá akce 

probíhala, co mu v té chvíli probìhlo 

hlavou a jak jej tento silný zážitek 

poznamenal. Chtìla bych tímto 

podìkovat Leoši Boštíkovi za to, že na 

nìj mùžeme být pyšní a popøát hodnì 

zdraví a úspìchù v pracovním i 

rodinném životì.

                            Bára Rosypalová



Ohlédnutí za karnevalem

V sobotu 21. února 2015 probìhl v 

poøadí již ètvrtý dìtský karneval.  Letos 

byl zahájen plnìním disciplín z øíše 

zvíøátek. Dìti se mohly podívat na 

dvorek za slepicemi, do lesa za 

divoèáky, do vìtví za opicemi a 

zachránit medvídì. Po splnìní úkolù na 

dìti èekala zasloužená odmìna v 

podobì balíèku s pøekvapením. V 

prùbìhu karnevalu se malovaly 

obrázky. Nìkteré byly vylosovány a 

odmìnìny. Následovala dìtmi i 

dospìlými oblíbená židlièkovaná. 

Nebyla pøíležitost pro smutek, každý 

vypadnuvší byl odmìnìn. Oživením 

karnevalu bylo míchání nápojù (Koèièí 

mlíèko, Vèelí píchnutí, Oslí sen, 

Chameleon), kde si malí i velcí pøišli na 

své. Nechybìla bohatá tombola, 

obèerstvení a Luba za "mixážním" 

pultem s bublinkami a mlhou :-). 

Velkou odmìnou pro nás je stále 

rostoucí úèast. Dìkujeme za pomoc a 

podporu.

Akce na jaro:

- Èarodìjnický rej - ètvrtek 30. 

dubna 2015 u KD v Poøíèí - Stezka 

odvahy, masky samozøejmostí.

- Tvoøení pro dìti z fimo hmoty.

- Volejbal - každé pondìlí od dubna 

na víceúèelovém høišti, od 17 hod pro 

dìti, od 18 hod pro dospìlé, bližší 

informace na  s t ránkách obce  

(Mamaklub).

                                        Mamaklub

Lyžovaèka

Když se v roce 2012 uskuteènil pro 

milovníky lyžování první výlet do 

skicentra Deštné v Orlických horách, 

nikdo si netroufl øíci, jaké se bude nebo 

nebude tìšit oblibì. Letos se tento 

zájezd uskuteènil již po ètvrté a tak si 

troufám podotknout, že se již jedná o 

jednu z dalších tradièních akcí v naší 

obci, které se úèastní jak dìti a dospìlí, 

tak ostatní pokroèilejšího vìku. Tím 

chci øíct, že je úctyhodné na svahu 

potkat „sedmdesátníka“ ve formì, 

kterou by mu leckdo závidìl, jak si v 

klidu sjíždí svah a jízdu si naplno užívá. 

Cílem této akce je jak udìlat nìco pro 

své zdraví, tak užít si pohodový den a 

pøíjemnì znaven veèer ulehnout do své 

postele.

                            Adéla Bartošová

Odpady

T e r m í n  j a r n í h o  s v o z u  

velkoobjemového a nebezpeèného 

odpadu je stanoven na ètvrtek 16. dubna 

2015. Harmonogram svozu je stejný 

jako v jiných letech a bude upøesnìn v 

obecním rozhlase. Od každého obèana 

b u d e  o d p a d  o d e b r á n  o s o b n ì  

zamìstnancem svozové firmy. 
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Kronika

Blahopøejeme:

65 let 

77 let Švihel Josef Poøíèí 75

79 let Bartošová Rùžena Zrnìtín 15

Boštík Jiøí Poøíèí 15

80 let Kárská Anna Poøíèí 52

81 let Preisler Josef Mladoèov 1

87 let Vejrychová Marie Poøíèí 20

94 let Dvoøák Jaroslav Zrnìtín 21

Narození:

Bartošová Anna Poøíèí 99

Jakub Janata Poøíèí 111

Marek Kováø Poøíèí 68

Kompostéry

V minulém roce se realizoval v naší 

obci projekt Separace bioodpadù v 

Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka, v 

rámci kterého byly do domácností, 

které o to projevily zájem, umístìny 

kompostéry na bioodpad. Obdobný 

p r o j e k t  s e  n y n í  r e a l i z u j e  v  

Mikroregionu Toulovcovy Maštale, 

kde je èlenem i naše obec. Pokud má 

nìkdo z obèanù zájem o tyto 

kompostéry, a� se nahlásí u starosty 

obce, kde obdrží další informace.

                               František Bartoš

                                    starosta

Úprava kulturního programu

Stalo se tradicí, že v úvodu mìsíce 

èervna slavíme svátek dne dìtí a 

souèasnì probíhá soutìž v seèení trávy 

kosou O Zlatou kosu. Vzhledem k 

pøípravným pracem na 3. Setkání 

rodákù naší obce se tyto akce v letošním 

roce konat nebudou. Dìti o svoji oslavu 

nepøijdou, protože jsme pozváni na Den 

dìtí do obce Skotnice, kam bychom 

mìli odcestovat v sobotu 30. kvìtna. O 

dalších podrobnostech k této akci vás 

ještì budu informovat. Dìkuji za 

pochopení.                 František Bartoš

                                    starosta

Územní plán

Žádám každého obèana, aby 

vìnoval následujícím øádkùm 

náležitou pozornost.

Zastupitelstvo naší  obce 

rozhodlo o poøízení nového 

územního plánu naší obce. Ten 

pùvodní z r. 2004 zaèíná postupnì 

ztrácet svùj význam, protože 

nìkteré lokality urèené k 

postupnému rozvoji obce jsou již 

vyèerpány a je tøeba stanovit 

nová pravidla pro další územní 

rozvoj naší obce. Dalším dùvodem 

jsou požadavky nìkterých 

místních obèanù k plánovanému 

využití svých pozemkù a správné 

zaèlenìní mùže do budoucna 

zjednodušit jejich zámìry. 

Prùbìh zpracování nového 

územního plánu je dlouhodobý 

proces, v ideálním pøípadì se 

bude jednat o 20 mìsícù. 

Pro to  vás  tou to  ce s tou  

vyzývám, abyste svoje zámìry, 

pokud nìjaké máte, adresovali 

starostovi obce, kde obdržíte další 

informace o zpracování nového 

územního plánu.

                            František Bartoš

                                    starosta
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