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P O Ø Í È S K Ý
ZPRAVODAJ
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odmìnìna bujarým potleskem a 

každému jistì alespoò vykouzlila 

úsmìv na tváøi nebo zahøála u srdíèka. 

Pomyslnou, leè neèekanou, ale o to 

dojemnìjší, tøešnièkou na dortu byla 

písnièka pro Fandu, kterou naše dìti 

vìnovaly pouze panu starostovi a ve 

které mu krásnì zazpívaly o tom, jaký 

je, jak si ho váží a jak ho mají rády. 

Pøedvánoèní pohlazení

Tøetí adventní nedìle se v kulturním 

domì v Poøíèí nesla v duchu 

nadcházejících svátkù vánoèních. První 

hosté zaèali sál kulturního domu 

zaplòovat již nìco málo po jedné 

hodinì, nìkteøí využili možnosti 

zakoupit si u p. Sýkory vánoèní 

stromeèek do svého obýváku. V 

pøíjemnì vytopeném a sváteènì 

provonìném sálu zaèal ve 14 hod 

oficiální program svým slovem pan 

starosta, který se zamyslel nad 

uplynulým rokem, seznámil  s  

odpoledním programem a následnì 

jako prvního úèinkujícího uvítal 

hudební soubor z Dolního Újezdu, který 

si øíká DúVá. Za doprovodu hudebních 

nástrojù všem krásnì zazpíval vánoèní 

koledy i další hezké písnièky. Program 

pokraèoval andìlským taneèním 

vystoupením místních dívek, na které 

navázalo divadelní pøedstavení 

místních dìtí o narození Ježíška v 

betlémì. Všechna vystoupení byla 

Myslím si, že kde komu v sálu se pøi této 

písnièce zatøpytili oèi nebo i ukápla 

slzièka :-). Za písnièku pan starosta moc 

a moc dìtem podìkoval, stejnì tak i za 

všechna jejich pøedstavení, podìkování 

také smìroval všem maminkám, které s 

dìtmi pilnì nacvièovaly, dále paní 

Anièce Faltysové a Marušce Boštíkové 

za jejich kuchaøský um i veškerou 

pomoc pøi organizaci kulturních akcí, 

celé kulturní komisi a všem, kteøí se 

jakkoliv podíleli na tom, aby tento 

pøedvánoèní den byl takový, jaký byl. 

Po menší pauze se pøistoupilo k 

vyhlášení tøetího roèníku soutìže "Znáš 

svou obec", do jehož konce letos došlo 8 

dìtí. Po pøedání vyplnìné soutìžní karty 

si vylosovaly èíslo a spoleènì s 

ostatními netrpìlivì vyèkávaly, jaká 

èísla z osudí budou vytažena. Prvním, 

na koho se štìstí usmálo, byl Fanda 

Zach, který si odnesl radiopøehravaè. 

Druhým š�astlivcem se stala Verèa 

Lnìnièková, která se radovala z 

mobilního telefonu, avšak tím 

nejš�astnìjším nositelem výhry, 

tabletu, se stal Vojta Faltys. Cenou 
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Informace obecního úøadu

Informace z jednání zastupitelstva 

7. 10. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· Prodej obecního pozemku p.è. 

2033/2, k.ú. Poøíèí u Litomyšle a 

souèasnì schvaluje kupní smlouvu o 

prodeji tohoto pozemku.

·  Rozpoètovou zmìnu è. 2/2015. 

· Smlouvu o dílo mezi obcí Poøíèí u 

Litomyšle a firmou Empemont s.r.o. 

Valašské Meziøíèí  na instalaci 

informaèního panelu pro mìøení 

rychlosti vozidel v obci Poøíèí u 

Litomyšle.

· Protokol o bezúplatném pøedání a 

pøevzetí majetku Úprava veøejného 

prostranství v obci Poøíèí u Litomyšle, 

kde pøedávajícím je Mikroregion 

Litomyšlsko  Desinka a pøebírajícím je 

obec Poøíèí u Litomyšle.

· Smlouvu o pøevodu práv a 

povinností mezi obcí Poøíèí u Litomyšle 

a Sdružením majitelù skupinového 

vodovodu Polièsko.

· Veøe jnoprávní  smlouvu  o  

poskytnutí dotace mezi obcí Poøíèí u 

Litomyšle a Sdružením majitelù 

skupinového vodovodu Polièsko, na 

základì které obec Poøíèí u Litomyšle 

poskytne dotaci ve výši 50 275,- Kè na 

realizaci akce Vybudování vodovodu 

pro 3 RD Poøíèí u Litomyšle.

18. 11. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· Prodej obecního pozemku p.è. 

1916/31, k.ú. Poøíèí u Litomyšle pro 

žadatele Josef Voral, Poøíèí u Litomyšle 

103 a souèasnì schvaluje kupní 

smlouvu o prodeji tohoto pozemku.

· Prodej obecního pozemku p.è. 

266/3, k.ú. Poøíèí u Litomyšle pro 

žadatele Petr a Petra Faltysovi, Poøíèí u 

Litomyšle 107 a souèasnì schvaluje 

kupní smlouvu o prodeji tohoto 

pozemku.

· Prodej obecního pozemku p.è. 284, 

k.ú. Poøíèí u Litomyšle pro žadatele 

Martin a Jana Kutovi, Smetanovo 

námìstí 55, Litomyšl a souèasnì 

schvaluje kupní smlouvu o prodeji 

tohoto pozemku.

· Prodej obecního pozemku p.è. 

157/16, k.ú. Poøíèí u Litomyšle pro 

žadatele Veronika Lipavská, Vidlatá 

Seè 1 a Ladislav Jílek, Pavlovova 34, 

Svitavy a souèasnì schvaluje kupní 

smlouvu o prodeji tohoto pozemku.

· Inventarizaèní komisi ve složení 

Jiøí Rosypal, Radim Bárta a Jiøí Bartoš.

· Veøejnoprávní  smlouvu o  

poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kè 

Obci Budislav na poøízení externího 

defibrilátoru.

· Smlouvu o zøízení vìcného 

bøemene è. IE-12-2002620/VB/2 mezi 

Obcí Poøíèí u Litomyšle a firmou ÈEZ 

Distribuce a.s.

· Smlouvu o výpùjèce a darovací 

mezi Obcí Poøíèí u Litomyšle a 

Sdružením obcí Toulovcovy Maštale a 

Smlouvu o výpùjèce a darovací mezi 

Obcí Poøíèí u Litomyšle a obèanem. 

Smlouvy se týkají poøízení komposterù 

do jednotlivých domácností.

· Finanèní dar pro p. Michala 

Šmejdu, bytem Poøíèí u Litomyšle 129, 

ve výši 5 000,- Kè.

· Zprávu o posouzení a hodnocení 

nabídek na zhotovitele stavby 

Autobusový záliv Mladoèov, vèetnì 

výbìru nejvhodnìjší nabídky. 

· Smlouvu o dílo mezi Obcí Poøíèí u 

Litomyšle a firmou Stavební sdružení 

Boštík, s.r.o. na realizaci akce 

Autobusový záliv Mladoèov

Poklidné, láskou a porozumìním naplnìné vánoèní svátky, hodnì zdraví, 

štìstí a úspìchù v roce 2016 pøeje všem obèanùm zastupitelstvo obce. 

Autobusový záliv

V prùbìhu roku 2015 podala naše 

obec žádost o dotaci z rozpoètu Státního 

fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 

na realizaci akce "Autobusový záliv 

útìchy pro ostatní dìti bylo Èlovìèe, 

nezlob se :-).

Po tomto vyhlášení pan starosta 

popøál všem krásné prožití vánoèních 

svátkù a do nového roku všechno 

nejlepší, hodnì štìstí a hlavnì pevné 

zdraví a tím tak ukonèil oficiální 

program.

Zbytek odpoledne již každý využil 

po svém - popíjením vánoèních nápojù, 

poklábosením se svými pøíbuznými a 

pøáteli nebo sledováním promítaných 

fotografií z obecních akcí, to vše za 

doprovodu vánoèních koled. Jak jinak 

lépe strávit den než v okruhu svých 

pøíbuzných, kamarádù, známých a ještì 

v tak pøíjemném období jako je pøíchod 

tìch nejkrásnìjších svátkù v roce, 

kterým bez pochyby Vánoce jsou.

Dìkujeme každému, kdo svou 

návštìvou podpoøil pøedvánoèní 

posezení a vìøíme, že nám zanecháte 

pøízeò i nadále.

                               Adéla Bartošová 

Jiøí Suchý v Mladoèovì

Na setkání starých pák v poøadí již 

dvacátémètvrtém byl letos hostem 

zakladatel pražského divadla Semafor 

pan Jiøí Suchý. Staré páky (bývalí 

spoluorganizátoøi salesiánských 

chaloupek pro mládež) se každoroènì 

schází prví záøijový víkend u nás v 

Mladoèovì. Setkání se pravidelnì 

zúèastòuje poèetná skupina cca 150 

mužù z celé republiky, které spojuje 

právì zájem o výchovu mládeže a 

vedení tzv. chaloupek letních táborù a to 

již pøed rokem 1989. Každoroènì na 

setkání do Mladoèova zvou významné 

hosty, v minulosti to byl napø. Jaromír 

Štìtina - novináø, senátor, Daniel 

Herman - souèasný ministr kultury ÈR, 

Václav Malý - pomocný biskup 

pražský, Karel Schwarzenberg, 

Svatopluk Karásek - evangelický faráø, 

básník a zpìvák a prof. Jan Sokol. By� 

Jiøí Suchý již pøekroèil osmdesátku, 

nastoupil na staré páky s energií 

chlapíka na vrcholu sil, odpovídal na 

rùzné otázky, bavil pøítomné svým 

typickým humorem a také zpíval spolu 

s ostatními své písnì.

                                   Pavel Boštík
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Rozsvícení vánoèního stromu

strom doèká nového osvìtlení, tak se 

také stalo. Vánoèní strom byl rozsvícen 

a ten, kdo má pozorné oko, tak si všiml, 

že nové osvìtlení je na svìtì. Na první 

pohled není zmìna nijak razantní, ale 

množství žárovek se nám výraznì 

rozrostlo a tak je velký støíbrný smrk 

hustì pokryt barevnými koulemi. 

Obèerstvení bylo opìt ve formì 

vánoèního nápoje, bílého svaøáèku, 

horké medovinky, novì byla pøipravena 

polévka - zelòaèka, které se snìdlo 

úctyhodných 30l a naše ženy také 

pøipravily nìjaký ten štrùdlík.

I pøes nevlídné poèasí se akce 

vydaøila, poprvé jsme se pøesunuli a 

improvizovali v kulturním domì, ale i 

tak nebyla nouze o pohodovou 

atmosféru, která k tomuto období patøí. 

Musím opìt kvitovat zájem, se kterým 

se tato akce setkává. Pevnì vìøím, že 

jednou budeme potìšeni i padajícími 

snìhovými vloèkami z nebe a tím bude 

v á n o è n í  a t m o s f é r a  p ø í j e m n ì  

dokreslena. Nicménì, pøeji Vám, a� je 

alespoò Štìdrý den na snìhu, a� pod 

stromeèkem najdete, vše co si pøejete, 

ale zejména mìjte kolem sebe ty 

nejdražší, rodinu, pøátelé a známé. Pøeji 

Vám všem do nového roku mnoho 

pohody, porozumìní a vše dobré.   

Na závìr musím podìkovat dìtem a 

uèitelkám z mateøské školky, obsluze u 

obèerstvení, Báøe Rosypalové a Petøe 

Bartošové, Vìøe Bartošové, jakožto 

andìlovi, panu starostovi, Anèe 

Faltysové a všem, kteøí pøiložili ruku k 

dílu.                                      Petr Faltys

Mladoèov". Všichni víme, že stávající 

lokalita, kde zastavuje autobus, je 

velice nepøehledná a nebezpeèná. Z 

tohoto dùvodu nechala naše obec 

zpracovat projektovou dokumentaci, v 

rámci které zde vznikne nový 

autobusový záliv, obdobný tomu u 

kulturního domu v Poøíèí. To znamená, 

že autobus bude novì zastavovat v 

místech stávajícího chodníku a èekárny, 

která bude zbourána a vystavìna nová, 

s t e j n ì  j a k o  c h o d n í k  p o d é l  

autobusového zálivu. V øíjnu jsme 

obdrželi vyrozumìní ze SFDI, že naše 

žádost byla kladnì vyøízena a bylo 

nutné dodat další podklady potøebné k 

uzavøení smlouvy s fondem. Mimo jiné 

se jednalo i o výbìrové øízení na 

zhotovitele stavby, které probìhlo v 

souladu s §6 a §18 odst. 5) zákona è. 

137/2006 Sb., o veøejných zakázkách a 

v  s o u l a d u  s  p r a v i d l y  S F D I .  

Nejvýhodnìjší nabídku podala firma 

Stavební sdružení Boštík, s. r. o., která 

bude tuto stavbu v první polovinì r. 

2016 také realizovat.  František  Bartoš

V le tošn ím roce  p rováze lo  

r o z s v í c e n í  v á n o è n í h o  s t r o m u  

nepøíznivé poèasí, které se bohužel celý 

den neumoudøilo. I pøes tento 

nepøíjemný fakt, se u vánoèního smrku 

pøed kulturním domem sešla velmi 

poèetná návštìva, za což patøí všem 

zúèastnìným velký dík. Na zaèátek 

krátkého kulturního programu pronesl 

pár vlídných slov pan starosta a také 

nechybìlo nìco z „básnického støeva“ 

Anèi Faltysové, posléze se pøedstavili 

naši nejmenší úèastníci programu, a to 

dìti z mateøské školky, které nám 

z a s p í v a l y  v á n o è n í  p í s n i è k y.  

Nás ledova lo  vys toupen í  Báry  

Rosypalové a Petry Bartošové s 

krásným zpìvem vánoèních koled. Po 

tomto bodu si pøítomné dìti ozdobily 

svùj malý vánoèní stromeèek a pøedaly 

dopisy Ježíškovi. 

Posledním bodem programu bylo 

samozøejmì slavnostní rozsvícení 

vánoèního stromu. Jako každý rok nám 

strom „zažehl“ andìl s lucernièkou. A 

když bylo minulý rok slíbeno, že se 

Rozhovor

Do vydání tohoto vánoèního 

zpravodaje jsem položil nìkolik otázek 

èestnému obèanovi naší obce profesoru 

Ing. arch. Mojmíru Kyselkovi z Brna.

1.Jaký dojem jsi mìl pøi první 

návštìvì naší obce jako architekt a 

urbanista, mìla z tvého pohledu obec 

tedy Poøíèí, Mladoèov a Zrnìtín 

rozvojový potenciál?

Pøi první návštìvì poøíèské 

aglomerace na pozvání Pavla Boštíka - 

po setkání na Zemi živitelce 1998 (?) 

jsem pocítil - nejdøíve jako neodborník - 

zvláštní blízkost, útulnost celého údolí 

a jednotlivých vesnic v nìm. Pøi tom 

hlavní obec Poøíèí u Litomyšle má 

velmi odlišný charakter ve srovnání s 

Mladoèovem a Zrnìtínem. Poøíèí má 

volný prostor, dominantu kulturního 

domu, hospody a kaplièky, vstupní - 

uvítací motiv, bohužel již zboøené 

stodoly a rozlouèení kouzelnou 

hospùdkou na konci. Mladoèov je jiný 

svìt. Gotický kostel, fara a škola na 

vrcholu se stìsnanými domy na svahu a 

tichý, nevýrazný - jen kravín - Zrnìtín s 

výrazným podílem chalupáøù. Vše 

spojeno potokem a obklopeno lesy se 

zákoutím bývalého mlýna se zahradou a 

rybníèkem. Velkou rozvojovou 

perspektivu má široká, bohatì 

zastavovaná niva Poøíèí s modernì 

opraveným kulturním domem a 

nádhernými prostorami høiš�. V 

Mladoèovì a Zrnìtínì jen intimní 

vyplòovaní proluk, ale tím také vìtší 



pocit soukromí. 

2.Od doby, kdy jsi pøipravil a 

naplánoval v naší obci mezinárodní 

semináø studentù architektury, uplynul 

již dost dlouhý èas. Jak zpìtnì hodnotíš 

tuto akci? 

S mezinárodní spoluprácí se 

zahranièními školami jsem mìl už 

nìjaké zkušenosti z poèátku 90tých let, 

ale vždy jen Brno-Kaiserslautern, 

Brno-Vídeò, Brno - Bratislava. Právì 

schopnost konceptního rozvojového 

myšlení Pavla Boštíka a základní dojmy 

z Poøíèí mi dodaly odvahu k pozvání 

všech tìchto partnerských škol. 

Nemùžu øíct, že to byla odvaha 

mladická, ale riziko neúspìchu bylo 

dosti vysoké. K 99% úspìchu pøispìla 

zásadním zpùsobem vstøícnost a 

pøíprava vedení obce. Od prvního 

informativního setkání na úøadì s 

milým typickým pohoštìním, pøes 

ubytování a prùbìžné konzultace, dobré 

jídlo a dobré laciné pivo daly vzniknout 

tak nadšené tvoøivé atmosféøe. V té 

dobì ještì neexistovalo promítání prací 

dataprojektorem a tak byla pøehlídka 

projektù perfektnì srovnatelná tím, že v 

sále byly stojany s tabulemi a na nich 

èerstvì nabodané projekty, smíšených 

kolektivù. Porota ze zastupitelù, okresu 

i ministerstva mohla chodit a srovnávat, 

ptát se a diskutovat. Semináø pøinesl 

mnoho nových myšlenek. Zásluhou 

Nìmcù byla zachránìna krásná 

klasicistní budovat urèená ke zboøení - 

prý v zatáèce. Dnes slouží dokonale. Do 

dneška dobrý dojem. 

3.V rodinné kronice, kterou napsal 

tvùj dìda František Kyselka, je 

uvedeno, že tvùj prapøedek Mikuláš 

Kysilka pøišel do Kavriánova u Šaratic 

kolem roku 1785 z Poøíèí u Polièky. Jak 

jsi pøijal tuto skuteènost?

Když jsem tuto dìdeèkovu vstupní 

informaci v rodinné kronice èetl po 

návštìvì Poøíèí, tak mi trochu vyhrkly 

slzièky. Tento fakt a zdánlivì náhodné 

setkání s Pavlem Boštíkem v Èeských 

Budìjovicích nejsou jistì náhodné. 

Jako vìøící jsem pøesvìdèen, že to byla 

Boží vùle. A setkání s vìøící rodinou 

Boštíkových to potvrzuje. Letošní 

setkání s rodáky, ale pak s Kysilky a 

Kyselky bylo dojemné. 

4.Tvoje poslední návštìva u nás byla 

u pøíležitosti tøetího setkání rodákù a 

pøátel naší obce a to letos v èervenci. 

Rád bych znal názor èlovìka, který z 

vnìjšku tzv. po oèku a v dlouhém 

èasovém úseku, posuzuje naší obec, 

zda-li se nìco mìní a pokud ano, jakým 

smìrem?

Ta t o  o t á z k a  n e m ù ž e  b ý t  

zodpovìzena než s obdivem pro tak 

malou, ale silnou obec. Kdyby mnì 

zastupitelé neupozornili sami na 

nìkteré, zcela drobné, nedostatky, tak 

bych je nevidìl. Jsme v Poøíèí co dva 

roky a vždy nìco lepšího. Kulturák, 

nové domy, opravy starých, pomník 

minulého zla - vše k lepšímu. V 

letošním horkém létì jsme prožili v 

Poøíèí a okolí tolik krásného, že dá-li 

Pán, budeme radostnì oceòovat krásy 

kraje co nejdéle.

Pøejeme celé obci radostné a klidné 

Vánoce a pak i dynamicky úspìšný 

Nový rok 2016, upøímnì dìkujeme za 

dva kalendáøe, které nás vtahují do 

vašeho kraje.

Za rozhovor dìkuje    Pavel Boštík. 

Pozn. redakce: 

Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka Csc. 

j e  emer i tn í  p ro fe sor  Faku l t y  

architektury v Brnì a Ostravì. Na konci 

devadesátých  le t  min .  s to le t í  

zorganizoval v naší obci mezinárodní 

semináø studentù architektury. Cílem 

tohoto projektu bylo stanovení možností 

a limitù budoucího rozvoje obce. Z 

výstupù tohoto semináøe èerpá naše 

obec dodnes a postupnì naplòuje vize a 

smìr, který byl tehdy navržen. Rod 

Kyselkù (v Èechách Kysilkù) pochází 

od nás, pravdìpodobnì pøímo z Poøíèí. 

Na Moravì, zvláš� v Brnì, zanechává 

výraznou stopu. Dìda Mojmíra Kyselky 

František Kyselka byl na konci 

devatenáctého století a v první polovinì 

s to l e t í  dvacá tého  významným 

pedagogem a zakladatelem èeského 

školství na Brnìnsku. Tatínek Mojmíra 

Kyselky se stal v meziváleèném období 

hlavním architektem mìsta Brna. Sestra 

Marie Kyselková, hereèka jako 

princezna v pohádce Princezna se 

zlatou hvìzdou na èele. Druhá sestra 

Zuzana Kyselková je brnìnská 

keramièka. 

Aktuality z farnosti Mladoèov

V minulých dva a dvaceti letech jsme 

se setkávali, nejen v mladoèovském 

kostele, s Paterem Josefem Preislerem. 

Nyní  mu jeho zdravotní  s tav 

neumožòuje, aby nadále zùstával na 

mladoèovské faøe. Proto jsme byli 

velmi vdìèni  Pateru Vojtìchu 

Glogarovi za nabídku spoleèného žití v 

jejich komunitì na Sebranicích. Odtud 

mùže náš pan faráø nadále v omezené 

míøe poskytovat své služby.

Chtìli bychom Pateru Josefovi touto 

cestou podìkovat za jeho dosavadní 

obìtavou práci pro naši farnost. Jako 

duchovní autorita, a pøedevším jako 

v z o r  l a s k a v é h o  è l o v ì k a ,  b y l  

neodmyslitelnì spjat s životem naší 

obce a i pøes zmìnu bydlištì zùstane její 

souèástí i nadále.

Oficiální správu naší farnosti pøevzal 

už pøed nìkolika lety Pater Jiøí Štorek z 

Litomyšle. Díky tomu mohl náš pan 

faráø nadále zùstat a pracovat v 

Mladoèovì, ale už jen podle svých sil a 

možností. Pateru Jiøímu Štrokovi za to 

také patøí naše velké díky.

Fara je stále k dispozici farníkùm, v 

kapli se slouží mše a bohoslužby slova. 

Prostory fary se využívají i k rùzným 

doprovodným akcím, jako je napøíklad 

setkání rodin s dìtmi.

Duchovní správa Mladoèova, 

týkající se bohoslužeb, køtù, svateb, 

pohøbù, akutních návštìv u nemocných 

osob, administrativních vyøizování 

apod., bude i nadále zajiš�ována 

pøedevším Paterem Jiøím Štorkem. V 

pøípadì naléhavých pøípadù je možno 

domluvit se i s knìžími ze Sebranic.

Kontakty: P. Jiøí Štorek, Litomyšl, 

tel.: 606 592 120.

P. Vojtìch Glogar, Sebranice, tel.: 

464 000 587. 

Na závìr bych vás ráda pozvala na 

vánoèní mši do našeho kostela. I když 

její symbolický název je pùlnoèní, èas 

zaèátku je už ve 22h. Pokud vše dobøe 

pùjde, mùžeme se tìšit na zpívání koled 

v podání hosta. Ale jakého, to se 

musíme nechat pøekvapit.

                             Marie Rosypalová
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5. roèník Zrneckého kalíšku

Tak už tu máme první malé výroèí  - 

pìt let od nevinného nápadu uspoøádat 

lampiónový prùvod, doprovázený 

ochutnávkou domácích likérù. Už ani 

pøesnì nevím, jak tento nápad vznikl, 

ale hlavnì že vznikl a tradice je na svìtì.

Den konání je standardnì 16.11., v 

pøedveèer výroèí Sametové revoluce. 

My si sice dùvod svátku spoleènì 

nepøipomínáme, ale pøesto jsem ráda, 

že díky této akci není pro nás 17.11. 

obyèejný volný den. Až vnouèata 

trochu povyrostou, rádi jim budeme 

vypravovat, jak napjatì jsme s dìdou 

prožívali tyto dny. Ale to jsem odboèila 

na vážnìjší téma, zpìt ke kalíšku.

Tradiènì se zahajuje lampionovým 

prùvodem v dolní èásti Zrnìtína. 

Rozsvícené lampiony zvolna stoupají 

údolím a tìm, kteøí se zúèastnit 

nemohou, se z oken naskytne úžasný 

pohled na øadu lehce se houpajících 

barevných svítidel. Prùvod dojde 

pomalým tempem až nahoru do vyhøáté 

pergoly a ochutnávka mùže zaèít.

Názvy l ikérù  jako je  napø .  

VÈELIÈKA, LIKÉR KE SVÍÈKOVÉ, 

DOMÁCÍ BAILEYS, MÉÏÙV SEN, 

LEDWUL nebo  ÁLI  SUPER -

CLOUMÁK napovídají, že se nejedná 

o žádné vážné soutìžní klání, ale 

pøedevším o zábavu. Nejdøíve se ze 

všech zúèastnìných vylosuje komise. 

Letos los vybral do poroty i zástupce 

chalupáøù, z èehož jsme mìli všichni 

opravdu radost. Nezávislá porota pak 

udìlila první místo domácímu likéru s 

názvem VÈELIÈKA a cenu laikù, 

volenou lidem, vyhrál likér  DOMÁCÍ 

BAILEYS.

Posilnìni soutìžními likéry, zpìvem 

s kytarovým doprovodem a dobrou 

náladou, úèastníci Zrneckého kalíšku 

prožili letos další pøíjemný veèer, který 

zahøál na tìle i na duši.

                            Marie Rosypalová

trénovat a soutìžit. V letošní sezónì 

jsme se s dìtmi úèastnili sedmi soutìží, 

další soutìže absolvovaly dorostenky v 

jednotlivcích v Èeském poháru. 

Nejlepší umístìní mladších žákù bylo 

druhé místo ve Zderazi, starší nám 

pøedvedli nejlépe páté místo ve Zderazi 

a v Jaromìøicích. Z jednotlivcù bych 

vyzdvihla úspìchy Evèi Bartošové, za 

dìti vítìzství na okrese v Jaromìøicích, 

za dorost postup na kraj do Lanškrouna 

a 2. místo zde. Dále vítìzství Káti 

Hápové v krajském kole dorostu v 

Lanškrounì a postup na Mistrovství ÈR 

do Prahy. 

Poslední soutìží letošní sezóny bylo 

podzimní kolo hry Plamen, kde jsme po 

dlouhé dobì sklidili velký úspìch. 

Hlídka B mladších žákù se umístila na 

19. místì, hlídce A se podaøilo nejlepší 

umístìní za hodnì dlouhou dobu a to 3. 

místo. Starší žáci zvítìzili, což je pro 

nás velká motivace na jarní kolo. 

Dorostenky se umístily na 2. místì a 

Martin Kusý, který závodil jako 

jednotlivec v kategorii starších 

dorostencù, bral také bronzovou pøíèku.  

V létì jsme opìt uskuteènili náš 

"minitábor", tentokrát na Milovech. 

Téma letošního tábora byli Piráti. Tábor 

nám pøijel zahájit nejvìtší z pirátù Jack 

Sparrow, z nìhož byly všechny dìti 

nadšené. Pro dìti jsme mìli pøipraveno 

spoustu veselých her, u nichž jsme se 

dobøe bavili. Celý týden nám rychle 

utekl a poslední den jsme našli i hlavní 

poklad kapitána Hromburáce, který nás 

ve své poslední vùli vyzval k zanechání 

Bìhem celého roku jsme s mladými 

hasièi nezaháleli. V bøeznu jsme si jeli 

zaøádit do Aquacentra v Pardubicích, 

abychom mohli od dubna zaèít zase 

Pozdrav mladých hasièù z Desné

pirátského øemesla a návratu domù. 

Chtìla bych podìkovat všem, kteøí 

nám pomáhají v naší trenérské práci, 

všem dìtem a jejich rodièùm a také 

starostùm obcí Desná, Poøíèí a Horní 

Újezd za podporu. 

Ráda bych všem popøála klidné 

prožití vánoèních svátkù, hodnì zdraví, 

pohody a š�astných zážitkù v pøíštím 

roce.                         Vìra Rosypalová

Vánoèní dárek

Jednou jsem doma u Štìdroveèerní 

veèeøe prohlásila, že dárek je zhmotnìlá 

myšlenka na toho, koho máme rádi. 

Moje máma se tehdy strašnì smála. 

Pochopila jsem to až v okamžiku, kdy 

jsem si z vánoèního papíru vybalila 

váleèek na nudle. Až takhle zhmotnìlou 

myšlenku jsem si nepøedstavovala ani 

já! Ale myšlenky se nìkdy obtížnì balí 

do slov, natož do vánoèního papíru.

Dárkù je k mání všude dost, a pøesto 

je to každý rok pro spoustu z nás 

poøádný oøíšek. Praktický, dekorativní, 

zážitkový, nìco na ètení, nìco pro 

parádu…? Lámeme si hlavu jak potìšit 

a pøitom pøekvapit. Tìšíme se na tu 

neèekanou radost našich nejbližších a 

nechceme promarnit tajuplné kouzlo 

V á n o c  s  t í m  j e d i n e è n ý m  a  

nezapomenutelným, co nám Štìdrý 

veèer nabízí. A tak balíme obálku se 

vstupenkami na koncert do obrovské 

krabice od vysavaèe, plyšovou žirafu do 

sklenice od okurek a nové CD do staré 

dózy na šití. Schováváme velké i malé 



tohoto roku.

V kategorii mladších pøípravek, 7-8 

leté dìti, jsme letos odehráli šest 

turnajù, na každém jsme se utkali se 

tøemi soupeøi. Na malém høišti hraje v 

mužstvu brankaø a ètyøi hráèi v poli a 

tím je zajištìn èastý kontakt dìtí s 

míèem. Naše umístìní - dvakrát ètvrté, 

tøikrát tøetí a jednou druhé místo. 

Nejvìtší radost nám dìti udìlaly na 

halovém turnaji koncem listopadu v 

tìlocviènì v Dolním Újezdì, kde z pìti 

úèastníkù skonèily na tøetím místì a 

poprvé se o naší høe dalo øíci, že se 

zaèíná podobat fotbalu. Ještì pro 

úplnost, soupeøi, se kterými jsme se 

bìhem podzimu potkávali - Sebranice, 

Litomyšl, Bystré, Jaromìøice, Borová, 

Èistá, Bøezová a pøátelsky Dolní Újezd. 

Mezi nejpoctivìjší hráèe patøí Jirka 

Kuèera, Ondra Žïára, Vlasta Hladík a 

Kuba Kvapil z Desné.

Starší pøípravka - dìti 9-10 let, hraje 

ve spoleèném mužstvu s Morašicemi. 

Tady hraje pìt dìtí a brankaø, høištì 

malièko vìtší než u mladších. Naše 

umístìní - jednou první, dvakrát druzí, 

tøikrát tøetí a jednou ètvrtí. Spokojenost 

s výsledky a hrou byla støídavá - jednou 

bezmezné nadšení, poté hluboká 

zoufalost. Asi tak nìjak, jak to v životì 

chodí. V této kategorii hrají  Honza 

Mlejnek, Honza Kusý, Lukáš Kárský, 

Tom Briol, Šimon Lnìnièka, Radek 

Kusý a Dáda Hanyk + hráèi z Morašic. 

Tréninková a zápasová docházka je 

témìø stoprocentní a stejnì tak výteèný 

je pøístup rodièù. Naši soupeøi: Èistá, 

Sebranice, Bystré, Litomyšl, Borová, 

Mìsteèko Trnávka, Janov, Hradec nad 

Svitavou, Jevíèko, Kunèina a Radimìø.

V žákovské kategorii se nám v 

poslední dobì nedaøí. Ve spoleèném 

mužstvu s Dolním Újezdem hrají od nás 

pouze Honza Nádvorník, Honza 

Pechanec, Vojta Opletal, Fanda Bartoš a 

Eman Hanyk. Na velkém høišti hrají 

spoleènì starší i mladší žáci a nám se 

podaøilo porazit pouze mužstvo 

Rudo l t i c  a  skonè i l i  j sme  na  

pøedposledním místì tabulky. Žáci 

trénují pouze v Dolním Újezdì a nám se 

nepodaøilo zajistit ani jednoho trenéra z 

našich øad. Podzimní èást soutìže jsme 

odehráli na našem høišti, jaro se bude 

hrát v Dolním Újezdì.

Dorostenci ve spoleèném mužstvu s 

Morašicemi startují  v I.  tøídì 

Pardubického kraje, skupinì „B“. 

Bìhem podzimu odehráli dvanáct 

zápasù, ve kterých si pøipsali pouze 

samá vítìzství. Z toho plyne zákonitì 

první místo v tabulce bez ztráty bodu. 

Kvalita soutìže sice oproti minulým 

rokùm klesla, ale výhry nad Proseèí, 

Králíky, Jablonným mají urèitì svou 

cenu. Tøi domácí zápasy jsme odehráli u 

nás, tøi v Morašicích a stejné by to mìlo 

být i na jaøe. Mužstvo vede Karel 

Žïára, Roman Chadima a Standa 

Nìmeèek z Morašic. Bìhem ledna až 

bøezna by dorostenci mìli hrát v Chocni 

na umìlé trávì na zimním turnaji a 

záleží jen na nich, jak se pøipraví na 

jarní èást soutìže, kde se na nì bude 

chtít každý soupeø vytáhnout.

6

Dìní v TJ Horní Újezd

Pøi tradièním hodnocení, tentokrát 

již roku 2015 v TJ Horní Újezd, se 

ú v o d e m  z m í n í m  o  n ì k o l i k a  

nejdùležitìjších událostech. První je 

premiéra filmu o TJ v bøeznu, dále 

postup mužù do krajské I. B tøídy po 

vítìzství v okresním pøeboru, historicky 

první start spoleèného mužstva dorostu 

Horní Újezd/Morašice a jeho první 

místo v tabulce po podzimní èásti. 

Opro t i  t ìmto  úspìchùm s to j í  

pøedposlední místo žákù spoleènì s 

Dolním Újezdem v meziokresním 

pøeboru a hlavnì malé zastoupení z naší 

strany v této kategorii a slabá úèast na 

dìtském sportovním dni v èervenci 

balíèky rùznì po domì, abychom si pak 

na Tøi krále vzpomnìli, že ten nový 

mixér je sice už od záøí krásnì zabalený, 

ale stále ještì leží ve skøíni na chodbì. 

Jednou takhle v bøeznu jsme byli s 

našima na návštìvì u tety, a když teta 

pøinesla na podnose pohoštìní do 

obýváku, strejda na ta�ku spiklenecky 

mrknul. Ta�ka ale mrknutí neopìtoval, 

nýbrž se praštil do èela. A tak když jsme 

se vrátili domù, dostala mamka od 

Ježíška úplnì stejný podnos, jako mìla 

teta. A já s bráchou nové tenisky.

Nutno øíci, že Ježíšek si s námi všemi 

nìkdy rád zažertuje, a že je to dobøe. 

Nakonec ta radost by nemìla být jen z 

dárkù, ale hlavnì z toho, že se u 

Štìdroveèerního stolu sejde spoleènì 

celá rodina. Udìlat si èas na vzájemné 

podìkování a zavzpomínat i na ty, 

kterým za hodnì vdìèíme, ale už s námi 

u stolu sedìt nemohou. Uvìdomit si 

spoleènì s nimi, že èas, který máme na 

této zemi, je omezený, a že je jen na nás, 

jak ho dokážeme využít. Co za sebou 

chceme zanechat, jaký odkaz pøedáme 

našim dìtem, jakou stopu vtiskneme do 

lidí kolem nás. A pokud navíc pod 

stromeèkem najdeme zdraví, štìstí a 

pokoj, co víc si od Ježíška pøát…ještì 

pøeci nìco? Tak ale opatrnì. Nìkteré 

zhmotnìlé myšlenky dokáží skuteènì 

pøekvapit…:) Pøeji všem pokojné a 

radostné svátky a š�astné vykroèení do 

Nového roku 2016.

                             Bára Rosypalová
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Družstvo mužù se po nepodaøených 

prvních kolech a ètyøech porážkách v 

øadì zvedlo a celkovì zanechalo v 

podzimní èásti I. B tøídy Pardubického 

kraje velmi dobrý dojem. Jako nováèek 

jsme zpoèátku sezony byli za 

„otloukánky“ pro zkušenìjší soupeøe, 

po pìti kolech jsme získali pouze dva 

body, což nás odsoudilo na prùbìžné 

poslední místo. Zlomový zápas pøišel v 

Kunèinì, kde jsme dokázali porazit 

trápící se domácí tým, který ještì vloni 

hrál I. A tøídu. Dùležité byly výhry nad 

týmy z dolní èásti tabulky - Polièka „B“, 

Kamenná Horka. Nejvíce nás mrzí 

ztráty se Sloupnicí a Vermìøovicemi, 

výkon v tìchto zápasech byl tragický. 

Naopak velmi dobøe se nám vedlo v 

Øetové, kde jsme vstøelili sedm branek. 

Mezi nejhezèí zápas podzimu rozhodnì 

patøilo domácí utkání s rezervou Svitav 

- fotbal nahoru-dolù se musel divákùm 

líbit a naše výhra po penaltách byla jen 

tøešnièkou na dortu. Po podzimu jsme 

tedy obsadili velmi pìkné ètvrté místo s 

dvaadvaceti body, první polovinu 

sou tìže  t ak  mus íme hodnot i t  

jednoznaènì kladnì. Tým, kterému 

pøed zaèátkem soutìže pøíliš mnoho lidí 

nevìøilo, pøedvádìl ve vìtšinì zápasù 

pomìrnì pìkný, kombinaèní fotbal 

založený na kolektivním výkonu. Velmi 

silným prvkem byli i naši fanoušci, 

kteøí byli po celý podzim skvìlí a 

poèetné publikum nás doprovázelo i na 

venkovní zápasy. Zimní pøíprava zaèíná 

druhý lednový pátek a bude probíhat již 

klasickou formou - nabírání fyzické 

zdatnosti v domácích podmínkách a 

následná pøátelská utkání na umìlé 

trávì v Litomyšli. V pùlce bøezna nás 

èeká již tradièní soustøedìní na nové 

umìlce v Boskovicích. Cíle na jaro jsou 

jasné - udržet stávající kádr, pohybovat 

se v klidném støedu tabulky a pøedvádìt 

hru, která by se líbila všem fanouškùm, 

kteøí na Horòák zavítají.  

Tradiènì v závìru roku jménem TJ 

dìkuji za pomoc a spolupráci obecním 

úøadùm Horní Újezd, Poøíèí, Desná, a 

Budislav a všem sponzorùm. Jmenovitì 

firmì Taurus Trans, ZD Dolní Újezd, 

Stavební sdružení Boštík, finanèní 

poradenství Pavel Boštík ml. Poøíèí, 

k l emp í ø s tv í  Mar t i n  Chad ima .  

Mikulášské nadìlení

Letošní první prosincová sobota se 

nesla v duchu mikulášské nadílky. Do 

naší obce pøišly dvì skupinky mikulášù, 

andílkù a èertù, pøièemž jedni postrašili 

nebo pochválili dìti v Poøíèí a Zrnìtínì 

a druzí navštívili dìti v Mladoèovì. 

Dohromady vidìlo mikuláše, andìly a 

èerty okolo 50 dìtí. Za hezkou 

básnièku, písnièku nebo pøíslib byly 

dìt i  obdarovány nìjakým t ím 

pamlskem, dobrotou nebo dalšími 

drobnostmi. 

Pozvání

Je mi potìšením vás jménem obce 

Poøíèí u Litomyšle, kulturní komise a 

dalších spolkù naší obce pozvat na 

nejbližší akce:

1)Povánoèní období si mùžete 

zpestøit návštìvou plaveckého bazénu v 

Litomyšli, kdy v úterý 29. 12. 2015 je 

od 19.00 do 20.30 zamluven pouze pro 

obèany naší obce, a to bez rozdílu vìku. 

Využijte této možnosti  vstup je zdarma 

a dopravu si každý zajistí individuálnì. 

2)Myslivecký spolek Poøíèí u 

Podìkování patøí i všem hráèùm, 

trenérùm, poøadatelùm, divákùm  

prostì všem, kdo nám pomáhají v naší 

èinnosti.

Pøíjemné prožití vánoèních svátkù, 

veselého Silvestra, hodnì zdraví a 

spokojenosti v roce 2016 pøeje TJ Horní 

Újezd.

       Zdenìk Beneš st., Ing. Jan Beneš

Litomyšle poøádá v sobotu 16. ledna 

2016 tradièní Myslivecký ples. K tanci 

a poslechu zahraje Vepøo, knedlo s 

Dádou. Tìšit se mùžete na vyhlášenou 

mysliveckou kuchyni a bohatou 

tombolu. Našim nejmenším patøí 

srdeèné  pozvání na nedìli 17. ledna 

2016 na tradièní dìtský karneval se 

zábavným programem a pøíjemnou 

atmosférou. 

3)Obec Poøíèí a kulturní komise vás 

srdeènì zvou na 12. ples obce Poøíèí u 

Litomyšle, který se uskuteèní v pátek 

19. února 2016. K tanci a poslechu 

zahraje skupina Rytmik, pøipravena 

bude výteèná kuchynì a chybìt nebude 

ani zajímavá a hodnotná tombola. Na 

páteèní ples navážeme v sobotu 20. 

února 2016 dìtským karnevalem, který 

zorganizuje Klub maminek a o jehož 

tématu se dozvíte z webových stránek 

obce nebo vyhlášením v rozhlasu. 

4)Stejnì jako v pøedchozích letech 

tak i v období nadcházejících jarních 

prázdnin se uskuteèní zájezd do 

skicentra Deštné v Orlických horách. O 

pøesném termínu budete  vèas  

informováni, pøedbìžnì plánujeme na 

ètvrtek 25. února 2015. Další prùbìh 

zájezdu vám sdìlíme prostøednictvím 

rozhlasu nebo na webových stránkách 

obce.                          Adéla Bartošová

Blíží se èas vánoèní a s ním i pøíprava 

na obdarovávání našich nejbližších. 

Každý dárek pøináší velikou radost 

Tøíkrálová sbírka 2016
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Plesová sezóna

Rok 2015 se pomalu ale jistì nachýlil 

ke svému konci a vstupovat budeme do 

nového roku 2016, s kterým je jako s 

každým zaèátkem roku spjato konání 

plesù a karnevalù. Pøinášíme vám 

termíny plesù a karnevalù v naší obci a 

dovolujeme si zároveò tlumoèit 

pozvání z okolních obcí.

Mikuláše, èerta a andìla. Dìti jsou 

nedoèkavé a mají strach, jestli k nám do 

školky trefí. Jako každý rok jsme se 

rozhodli pøivolat je písnièkou. Co to? 

Za dveømi je slyšet tichounké zvonìní, 

dveøe se otevøely a k nám do tøídy 

vchází Mikuláš, èert a krásný andìl. 

Dìti ustrašenì pokukují po paní uèitelce 

a nìkteré se jí vrhají do náruèe. Paní 

uèitelka svolá dìti a ve tøídì se rozezní 

zpìv èertovské písnièky. Èert byl z 

našeho zpìvu úplnì vedle až z toho 

zaèal tancovat. Po èertí šarádì 

pøedstoupil Mikuláš a zaèal èíst z 

pekelné knihy. V této knize jsou 

zapsané všechny naše zlobeníèka, ale i 

pochvala. My jsme museli slíbit, že se 

polepšíme a za to nás andílek odmìnil 

dáreèkem. Tak to byl náš prima 

èertovský den.

         Alena Trávníèková 

         zástupkynì øeditelky MŠ Desná

Poøíèí

·sobota 2. 1. 2016 - první ples, více 

na www.prvniples.cz

·sobota 16. 1. 2016 - myslivecký 

ples, hraje Vepøo knedlo S Dádou

·nedìle 17. 1. 2016 - dìtský karneval

·pátek 19. února 2016 - obecní ples, 

hraje Rytmik

·sobota 20. února 2016 - dìtský 

karneval

Budislav

·Sobota 30. ledna 2016 - Školní ples, 

hraje Vepøo Knedlo s Dádou.

·Nedìle 31. ledna 2016 - dìtský 

karneval

Desná

·sobota 30. ledna 2016 - tradièní 

hasièský ples a karneval na sále 

hostince Pod Hájem

Horní Újezd

·6. února 2016 - obecní ples, hraje 

Náhoda

Sebranice

·9. 1. 2016  Dìtský ples, od 16.00 

hodin

·15. 1. 2016  Farní ples, hraje kapela 

MIX

·23. 1. 2016  Hasièský ples

Zprávièky ze školky

Blahopøejeme:

65 let František Boštík     Poøíèí 

70 let Hana Pražáková     Poøíèí 73

Zdenìk Drobný     Poøíèí 1

75 let VáclavBartoš             Poøíèí 23

            Lidmila Prokopová   Poøíèí 2

88 let   Žofie Faltysová         Zrnìtín 7

Narození:

Oliver Švihel                        Poøíèí 75

Elen Vostøelová                    Poøíèí 108

nejen tomu, kdo dostává, ale i tomu, kdo 

dává. Moc nás tìší, že každoroènì 

pøijímáte a obdarováváte tøi krále, kteøí 

Vás ve Vašich domovech navštíví. 

Pomáháte tím nemocným a starým 

lidem, kterým, díky Vám, mùžeme 

pùjèit polohovací postel èi jinou 

zdravotní pomùcku, mùžeme je zavést 

k lékaøi, pøinést jim nákup, pomoci jim s 

úklidem èi hygienou. Dìláte tím radost 

také dìtem, které Vás navštíví, 

zazpívají a pøinesou požehnání, když 

symbolicky oznaèí Váš domov písmeny 

K+M+B. Tøíkrálová sbírka nám všem 

dává radost.

Na poèátku roku 2015 se pøi 

Tøíkrálové sbírce podaøilo celkovì 

vybrat èástku 209.444,-Kè, ze které 

mìla naše Farní charita k dispozici 

138.566,- Kè. Bìhem letošního roku 

jsme z tìchto penìz zakoupili nové 

zdravotní pomùcky - dvì elektrické 

polohovací postele s antidekubitními 

matracemi, ètyøi vysoká chodítka, 

glukometry a tonometry, vše v celkové 

v hodnotì 71.000,- Kè a zbývající 

prostøedky byly využity na hrazení 

provozních nákladù peèovatelské a 

ošetøovatelské služby (napø. nájemné 

34 tisíc, pojištìní automobilù 18 tisíc, 

...) 

Zámìr na využití Tøíkrálové sbírky 

n a  r o k  2 0 1 6  j e  o p ì t  n á k u p  

kompenzaèních pomùcek, odkup 

sociálního automobilu a úhrada 

nìkterých nákladù peèovatelské a 

ošetøovatelské služby.  Pøedem 

dìkujeme široké veøejnosti za vstøícné 

pøijetí koledníkù, dìtem a vedoucím 

skupinek, které Vás navštíví v sobotu 9. 

ledna 2016 a díky jejichž obìtavosti se 

mùže Tøíkrálová sbírka uskuteènit. 

               Farní charita Dolní Újezd

Tak už je to tady. Je pátek 4.prosince 

a my netrpìlivì oknem vyhlížíme 
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