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 PROSINEC 2021 

ROČNÍK XXVII 

ČÍSLO 4 

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA 

 

 

 

POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

Milý Ježíšku, 

můj pomyslný vánoční dopis je chudý na hmotné dary, ale bohatý na představy a obrazy. Je psán rovnou do ne-
be a myslí na všechny, kteří chtějí věřit na Vánoce, sváteční atmosféru a kouzla, která jsou všude kolem nás, 
stačí se jen umět dívat správným směrem. 

Přeju si, abychom dokázali čelit problémům se vztyčenou hlavou, nadhledem a shovívavostí, neztráceli se 
v panice duševního chaosu a neživili tak stres, který nás ničí. Nejenom nás, ale i naše blízké, které ovlivňujeme 
víc, než si možná dokážeme či chceme připustit. 

Přeju si klidné a harmonické vztahy bez přetvářky či strachu říct pravdu, abychom neublížili či někoho neztratili. 

Přeju si dostatek času pro rodiče, kteří přes neustálé pracovní vytížení nemají tu potřebnou energii na své děti a 
na funkční partnerské a rodinné vztahy. Stejně potřebný čas bych věnoval dětem, aby se vypořádaly s problémy 
svých rodičů, zvládaly své povinnosti předimenzované a překombinované „prezenčně-distanční“ školní docházky 
a hlavně aby si při všech zmatcích kolem dokázaly v hlavinkách udržet dětství v celé jeho kráse. Nezapomněly se 
radovat, hrát si venku, sdílet s kamarády radost „naživo“ a ne pouze zprostředkovaně přes sociální sítě. Chci, 
aby děti nepřestávaly být dětmi a až nápadně rychle nepřecházely do světa dospělých. 

Přeju si zpomalit zběsilé tempo dnešní doby a nevnímat konzum, který je nám podsouván na každém kroku a 

který nám dělá ze života peklo na zemi. Chci skromnost pro všechny, kteří mají pocit, že všechno musí mít a  

 

PŘEJU SI ... 

Poklidné, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, prožité v 

kruhu svých nejbližších, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2022 

přeje všem občanům zastupitelstvo obce. 
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8. 9. 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Na základě výsledku výběrového řízení, jako zhotovitele stavby „Obnova 

místních komunikací v obci Poříčí u Litomyšle“ společnost DS DELTA 
s.r.o., Lubná 183, 569 63 Lubná, IČ: 27521907, s nabídkovou cenou 
2 247 363,06 Kč bez DPH, 471 946,24 Kč výše DPH (21%), 2 719 309,30 
Kč s DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.“ 

• Pořízení montované haly pro potřeby obce dle cenové nabídky firmy PO-

LAK CZ, se sídlem v Opatově a současně schvaluje Smlouvu o dílo č. 
577/21/37. 

• Rozpočtovou změnu č. 3/2021. 

• Plán rozvoje sportu obce Poříčí u Litomyšle. 

• Nákup osobního automobilu a současně schvaluje kupní smlouvu mezi 

Obcí Poříčí u Litomyšle a firmou Mototechna Group s.r.o.se sídlem Dopra-
váků 874/15, 184 00 Praha 8, kde předmětem smlouvy je nákup osobní-
ho automobilu Citroen Berlingo. 

• Smlouvu o dílo č. 019/2021 mezi obcí Poříčí u Litomyšle a firmou LBtech 

a.s. Litomyšl, kde předmětem smlouvy je stavba „STL plynovod a přípoj-
ky, Kučerova louka“.  

• Smlouvu o mimořádném členském příspěvku č. 20/2021 Mikroregionu 

Litomyšlsko, který souvisí s dofinancováním dotace na realizaci projektu 
„Péče o dřeviny v obcích Mikroregionu Litomyšlsko“.  

24. 11. 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Inventarizační komisi ve složení Jiří Bartoš, Jana Zachová, Jaroslav Švihel 

a František Bartoš. 

• Dotaci pro obec Desná na pokrytí nákladů souvisejících s dovozem dětí 

z obce Poříčí u Litomyšle do Mateřské školy v Desné a zpět. 

• Prodej pozemku p. č. 230/7, k. ú. Mladočov pro žadatele Václav Romer, 

bytem Poříčí u Litomyšle - Mladočov 29. 

• Nákup pozemku p. č. 32/4, k. ú. Mladočov. 

• Smlouvu o dodávkách použitého kuchyňského oleje a tuku, mezi obcí 

Poříčí u Litomyšle a firmou FRITEX s.r.o., se sídlem Markvartice 108, 675 
22 Markvartice. 

• Rozpočtovou změnu č. 4/2021. 

• Zpracování žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s: 

• Podáním žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy budovy obecního úřa-

du Poříčí u Litomyšle“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a roz-
voje venkova, dotační titul 117d8210E, Rekonstrukce a přestavby veřej-
ných budov z Ministerstva pro místní rozvoj. 

• Podáním žádosti o dotaci na akci „Obnova místních komunikací v Poříčí u 

Litomyšle - Obora“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, dotační titul 117d8210A, Podpora obnovy místních komunikací 
z Ministerstva pro místní rozvoj. 

• Podáním žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na r. 2022 na realiza-

ci akce „Oprava odvodňovacích žlabů na pozemcích p. č. 244 a 7, k. ú. 
Mladočov“. 

• Podáním žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na r. 2022 na úhradu 

provozních nákladů obchodu s potravinami. 

všechno stihnout, často si do cesty kladou čím dál větší výzvy a hroutí se při jejich plnění. Chci pro všechny 
vnitřní klid, který přináší upřímnou radost z toho, co máme, nedovoluje nám představu sousedova zelenějšího 
trávníku a poskytuje harmonii se sebou i ostatními. 

Přeju si, abychom při bilancování končícího roku nezůstali v červených číslech, ale dokázali objevit i spoustu ve-
selých okamžiků, abychom se naučili věci přijímat takové, jaké jsou, a nešli hlavou proti zdi. A slůvko „kdyby“ 
abychom přesouvali stále častěji do pasivní slovní zásoby a zabránili tak minulosti v její moci. 

Tohle všechno si přeju, snad nejsem neskromný a snad je to ve Tvé čarovné moci… Děkuju moc.  
Jaroslav Švihel 

Vánoce dospělých 
 
Radostí dětí ohřejem si ruce 
budem se usmívat a říkat 
jsou tady Vánoce 
zatímco bílou nití zaobroubí mráz 
to obnošené 
co se roztřepilo za ta dlouhá léta 
 
A budem trošku veselí 
a trošku smutní 
a trošku pobavení sami sebou 
a ticho roztáhne svých deset prstů 
před naše tváře 
a zamrzne do opuštěných ulic 
 
A teplá ramena stromečků 
vtlačí se do oken až bezdětní 
půjdou po večeři na procházku 
a budou se držet za ruce 
a budou si dětmi 
 
a každý z těch dvou 
se bude snažit být ten dospělejší 
 
a pečovat o druhého 
protože venku je kluzko 
a uvnitř Vánoce 
 

(Jan Skácel, sb. A znovu láska) 

Dne 12. 12. 2021 se měla uskuteč-

nit vánoční besídka, ale z epidemi-

ologických důvodů jsme byli nuceni 

ji zrušit, je nám to moc líto. 

Chtěla bych touto cestou pozvat 

občany, zvláště děti, s kterými 

jsme už zkoušely divadlo na besíd-

ku, aby 22. 12. 2021 v 17 hod při-

šli k vánočnímu stromu v Poříčí, 

kde bychom si zazpívali koledy. 

V naší obci vždy vládla a vládne 

přátelská atmosféra, pojďme i v 

této, pro nás neobvyklé době, ne-

dělit společnost na očkované a ne-

očkované, být k sobě vstřícní a 

nebojme se na sebe usmívat.�  

Kateřina Kusá 

 

POZVÁNKA 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 

POHOTOVOSTI 

Je nám líto, že Vám v tomto zpra-

vodaji nemůžeme přinést rozpis 

lékařských a lékárenských pohoto-

vostí v našem regionu, ale v době 

uzávěrky tohoto čísla ještě nejsou 

rozpisy na r. 2022 dostupné. 
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Dne 10. 10. 2021 se v našem kulturním domě uskutečnil Poříčský jarmark. K prodeji byly výrobky všech druhů - 

domácí zákusky, domácí salám, domácí nudle, česnek, brambory, mošt, hand made dětské oblečení, čelenky, 

mastičky, svíčky, olejíčky, ručně vyráběna mýdla, košíčky, andělíčci, vánoční skřítci, náramky, náušnice, tašky, 

korálkové kytičky, dýně, ořechy. Nechyběly výrobky od místní firmy Bavo - pantofle, vyřezávané vánoční ozdoby 

atd. Pro odvážné a šikovné děti byla připravena dílnička, kde si mohly vyrobit peříčko nebo list. Také byla k pro-

deji káva, čaj, víno a byla možnost posezení s přáteli. 

Chtěla bych moc poděkovat všem prodávajícím, že měli odvahu přijít prodávat své výrobky, jen díky nim se jar-

mark, mohl uskutečnit a děkuji všem návštěvníkům za účast na jarmarku, který po celou dobu proběhl v přátel-

ské atmosféře a jsem ráda, že si i někteří návštěvníci udělali čas a poseděli u vínečka. Ještě jednou děkuji všem 

a budu se těšit na příští rok.  

Za kulturní komisi Kateřina Kusá 

 

POŘÍČSKÝ JARMARK 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Opět se nám blíží konec roku a před námi stojí organizování Tříkrálové sbírky 2022, bude se jednat již o dvaa-

dvacátý ročník sbírky.  

Nejdříve bychom Vám chtěli moc poděkovat za Vaši štědrost. Díky sbírkám v roce 2020 a 2021 jsme letos mohli 

uskutečnit nákup nového automobilu pro naše pečovatelky. Takže nás budete moci na cestách potkávat v nové 

Škodě Fabii, kterou nám Otec Adam požehnal a je už polepena i novým charitním logem.  

Nyní bychom chtěli napsat něco k organizaci Tříkrálové sbírky 2022. I když jsme doufali, že touto dobou už bude-

me v jiné situaci než vloni a Tříkrálová sbírka proběhne tradičním způsobem, jsme opět na prahu neznámém.  

V ideálním případě by Tříkrálová sbírka měla proběhnout tradičním způsobem v sobotu 8. ledna 2022 za dodr-

žení potřebných hygienických podmínek, doplněná o statické kasičky zejména v obchodech a kostelích, které by 

zde byly umístěny až do 16. 1. 2022.  

V případě že situace bude této variantě nepříznivá, proběhne Tříkrálová sbírka stejně jako v roce 2021 pouze 

umístěním statických kasiček na dohodnutých místech. O těchto místech bychom Vás informovali pomocí rozhla-

su, letáků a našich webových stránek. 

U obou variant bude souběžně možné přispívat bezhotovostně (termín do 31. ledna 2022) na tříkrálový účet 

66008822/0800 s variabilním symbolem 777955002, který je přidělen přímo pro naši dolnoújezdskou charitu. 

Další možností je online koleda (během celého roku 2022) na webu www.trikralovasbirka.cz.  

Záměr na využití případného výnosu je opět nákup dalšího automobilu do pečovatelské služby. Auta rychle stár-

nou a potřebujeme, aby vozidla byla spolehlivá. Pečovatelská služba je terénní služba, to znamená, že se dopra-

vujeme za našimi uživateli přímo do jejich domácího prostředí, a proto jsou auta pro nás tak potřebná.  

http://www.trikralovasbirka.cz
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V letošním roce jsme se pokoušeli získat dotaci na pořízení 

automobilu, ale vzhledem k velkému přetlaku žádostí nám do-

tace nevyšla. Proto se opět formou Tříkrálové sbírky obracíme 

s prosbou o podporu na Vás.  

ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM! DĚKUJEME 

VÁM! 

Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce, v novém roce 2022 

Boží požehnání, hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví! 

V neděli 9. ledna 2022 můžete na ČT1 od 18:00 hodin sledo-

vat Tříkrálový koncert. Vystoupí např. Tata Bojs nebo Petr 

Bende.   

Farní charita Dolní Újezd 

I když náš stávající život provázejí různá nařízení, zákazy 

a omezení, nic z tohoto naštěstí neodradilo Mikuláše, 

anděla a čerty, aby v neděli večer 5. 12. 2021 navštívili 

domácnosti, kde spokojeně žijí naše malé děti společně 

se svými rodiči. 

Vzhledem k tomu, že se všechny děti ráno probudily ve 

svých postelích, lze předpokládat, že v naší obci žijí jen 

samé hodné a poslušné děti a nebylo třeba tak zásahu 

pekelné moci. Ale děti pozor! Čert nikdy nespí a minimál-

ně za rok (dle potřeby i dříve) jsme u vás opět. 

Čerti 

 

SVATÝ MIKULÁŠ 

Jistě jste mnozí zaznamenali, že se povedlo dokončit 

opravu místní komunikace v lokalitě „Alej“, kde sou-

časně došlo k vybudování nových parkovacích míst. 

Akce byla financována z prostředků Ministerstva pro 

místní rozvoj a obecního rozpočtu. Obdobný model je 

připravován i při plánované opravě komunikace smě-

rem na Obora. Žádost o dotaci se momentálně při-

pravuje a pokud budeme úspěšní, mohli bychom 

příští rok touto dobou chodit a jezdit na Obora po 

nové komunikaci. 

Pokud se nestane něco nepředpokládaného, tak by 

na jaře r. 2022 měla být zahájena kompletní oprava 

chodníku podél komunikace II. třídy, která prochází 

naší obcí. 

Při kladném vyřízení naší žádosti o dotaci z POV Par-

dubického kraje by mělo dojít k odstranění hlubo-

kých žlabovek u parkoviště na mladočovském návrší 

tak, aby parkovací plochy byly snáze dostupné. 

Otevřená zůstává otázka výstavby nového obchodu, 

kde máme platné stavební povolení a v příštím roce 

budeme připravovat finanční model na jeho realizaci 

včetně dalšího provozu. Pokračovat se bude 

v úpravách veřejných prostranství podobou terénních 

prací a výsadbou zeleně. 

Vy, co využíváte sportovní víceúčelové hřiště v Poříčí 

víte, že jeho povrch je po 15ti letech provozování již 

řádně opotřebovaný a tak se plánuje jeho výměna 

včetně způsobu oplocení.  

František Bartoš, starosta 

 

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY 

 

VODA—zabezpečení kvality vody 

Předchozí příspěvky tohoto seriálu vám umožnily vytvořit si obecnou představu o systému zásobování pitnou vo-

dou, využívaných vodních zdrojích a základních provozních činnostech. Dnešní pokračování je věnováno tematice 

zabezpečení a kontroly kvality vody a souvisejícím informacím.  

Kontrolu kvality vody zajišťuje provozovatel průběžně po celý rok, a to jak na jednotlivých vodních zdrojích, tak 

na různých místech vodovodní sítě tj. na kohoutku. Rozbory vody provádí akreditovaná laboratoř a zahrnují sta-

novení organoleptických, fyzikálních, chemických a mikrobiologických ukazatelů. V rámci rozboru širšího rozsahu 

jsou analyzovány také např. kovy, radionuklidy, pesticidní látky aj. Výsledky kontrolních rozborů jsou průběžně 

zasílány vlastníkům vodovodů. Na vodovodech Polička, Pomezí, Květná jsou odebírány kontrolní vzorky pro ově-

ření bakteriologické nezávadnosti v četnosti 1x týdně, a to přímo u odběratelů a pravidelně také na jednotlivých 

vodních zdrojích. Informace o výsledcích rozborů jsou k dispozici odběratelům na úvodní stránce www.vhos.cz 

pod odkazem „Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí, Květné – aktuální informace“. Pod výše uvedeným odkazem 

jsou průběžně doplňovány také informace o haváriích a odstávkách na vodovodní síti Poličky, Pomezí a Květné. 

Pro odběratele ostatních částí skupinového vodovodu jsou v tuto chvíli k dispozici na webových stránkách provo-

zovatele základní údaje o kvalitě vody, v brzkém výhledu budou dostupné výsledky rozborů v širším rozsahu. 

Dotazy na kvalitu vody a její kontrolu, které jsou nad rámec zde zveřejněných informací, můžete v průběhu roku  

http://www.vhos.cz
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směřovat na tel. č. 461 357 132. V případě náhlého výrazného zhoršení jakosti vody (zabarvení, zákal, zápach 

atd.) se obraťte přímo na provozní středisko VHOS, a.s. v Poličce. Kontakty na provozní pracovníky a také na 

pohotovost jsou k dispozici na webových stránkách. Prověření situace na vodovodu v dané lokalitě, provedení 

adekvátních opatření a odběr kontrolního vzorku vody v případě potřeby, jsou standardními opatřeními, která 

realizuje provozovatel vodovodu bezprostředně po vašem oznámení. Základním předpokladem bezproblémového 

naplňování vztahu odběratel-dodavatel je, aby vaše podněty, upozornění na nedostatky či pochybnosti o aktuální 

kvalitě vody směřovaly přímo k provozovateli vodovodu. Pro ty, kteří ještě nevyužili možnosti být včas informo-

váni o případném omezení dodávky vody, připomínáme, že je možné se přihlásit na www.vhos.cz k odběru těch-

to aktuálních informací, které jsou zasílány e-mailem.  

Co se týká hygienického zabezpečení (dezinfekce) dodávané vody, to je v současné době zajišťováno řízeným 

dávkováním plynného chloru a chlornanu sodného. První „vlaštovkou“ bezchlorové desinfekce bylo zprovoznění 

dezinfekce UV zářením na vrtu V6 v Poličce. V blízkém časovém horizontu se uvažuje o další instalaci tohoto zaří-

zení. Výhledová koncepce hygienického zabezpečení vody bude řešena i v rámci zpracování tzv. Posouzení rizik 

systému zásobování pitnou vodou, který je provozovatel vodovodu povinen v souladu s platnou legislativou zpra-

covat do roku 2023. Případný přechod na bezchlorovou dezinfekci nebo kombinaci různých způsobů dezinfekce 

musí vycházet z detailního posouzení celého systému zásobování, počínaje vodními zdroji, vývojem kvality suro-

vé vody v čase, přes technický stav vodárenských objektů a potrubí, stáří materiálu, poruchovost, provozní tlaky 

ve spotřebišti a v neposlední řadě vytipování všech potenciálních rizik v systému. To je právě předmětem výše 

uvedené rizikové analýzy. Riziková analýza se zpracovává pro celou zásobovanou oblast tj. skupinový vodovod 

Poličsko, tzn., že posouzení systému zásobování a z něj vyplývající opatření se nebudou vztahovat pouze 

k Poličce, ale celému skupinovému vodovodu.  

Opomíjeným, avšak neméně významným aspektem dodávky pitné vody je zabezpečení tzv. vnitřního vodovodu, 

tj. domovních nebo bytových potrubí, včetně příslušenství, technických zařízení a armatur až po vodovodní ko-

houtky. Za vnitřní vodovod, jeho zdravotní způsobilost, technický stav a řádnou údržbu zodpovídají majitelé do-

mů a bytů. Základem správné péče o vnitřní vodovod je pravidelná údržba vodovodních baterií, filtrů, ohřívačů 

vody, individuálních zařízení pro úpravu vody atd. a realizace takových opatření, které zabrání nežádoucímu zvy-

šování teploty studené vody ve vnitřních rozvodech. Delší doba stagnace vody v potrubí a teplota „studené“ vody 

nad 20°C jsou výraznými rizikovými faktory, které mohou vést ke zhoršení kvality vody v domovních instalacích. 

Pitná voda, která stagnuje déle než 4 hodiny by neměla být použita k přípravě nápoje či jídla. Měli bychom ji od-

pustit a použít pro jiné účely v domácnosti a pro přímou spotřebu použít vodu čerstvou, která je zjevně chladněj-

ší, než voda před tím stagnující v potrubí. Po několikadenní nepřítomnosti se doporučuje nechat odtéct vodu ale-

spoň po dobu 5 minut. 

V následujícím článku se zaměříme na dostupné nástroje komunikace mezi odběratelem a provozovatelem vodo-

vodu a možnosti využívání zákaznického centra a zákaznického servisu na webových stránkách provozovatele. 

VHOS, a.s. 

 

PODZIM V MAMAKLUBU 

DRAKIÁDA 

Drakiáda se po roční pauze uskutečnila v sobotu 2. 10. 2021. Draků se na kopci u "Buku" sešlo opravdu hodně 

různých druhů, jak velkých, tak i těch malých. Letos nám počasí opravdu přálo, možná chvilkami až moc, protože 

velmi foukalo, takže to byl pro děti velký zážitek a měli jsme radost, že někdo neuletěl společně s drakem. Něko-

mu totiž létal drak pěkně vysoko, jinému uletěl do stromů, také do Poříčí jich pár odletělo. Takže jsme si akční 

drakiádu velmi užili. Všichni zúčastnění dostali medaili, něco dobrého na zub, a potom už každý moc rád pelášil 

do tepla svých domovů. 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

Letošní lampionový průvod jsme tradičně zahájili podzimním tvořením. Vyráběli jsme ze zavařovacích sklenic 

"sovičky" plněné přírodninami. Děti si mohly podle své fantazie nazdobit a naplnit sovu oříšky, kaštany, šiškami, 

šípky, atd. Také jsme mysleli i na ty nejmenší dětičky, které si mohly vytvořit obrázek pomocí lepidla a kokosu. 

Všem se výrobky moc povedly a často byly vidět jako podzimní dekorace na oknech nebo přede dveřmi domů. A  

http://www.vhos.cz
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jen co se setmělo, tak jsme vyrazili na lampionový průvod obcí, který z rozhlasu doprovázely písničky z pohádek. 

Průvod byl velmi dlouhý, plný různě barevných lampionů, kterými jsme si svítili na cestu. Také nám na cestu sví-

tily lucerny a svíčky, které zapálili místní u svých domů. Jako překvapení pro děti na konci cesty bylo srdíčko ze 

svíček, ve kterém měly malý dárek! Nechybělo také občerstvení v podobě svařáku pro dospělé a čaje pro děti, no 

a také různé pochoutky napečené od místních maminek.  

Jsme moc rádi, že jsme mohli alespoň tyto dvě akce za mamaklub uspořádat a budeme se na vás moc těšit na 

těch dalších. Jako první akci v příštím roce plánujeme dětský karneval, tak doufejme, že se situace zlepší a děti 

si budou moci zařadit na této akci. 

Za mamaklub bychom vám chtěli popřát krásné Vánoce plné smíchu, radosti, klidu a hlavně zdraví. 

Evča Bartošová a Petra Faltysová 

 

PÍSMÁK JAN BOŠTÍK, ROLNÍK—Mladočov 4 

V neděli 3. října 2021, za veliké účasti zájemců, byla v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli představena kniha 

mladočovského písmáka Jana Boštíka „Mladočovské jericho“, pojednávající o zápasech zemědělců 

s komunistickou mocí v jeho rodné obci. 

Kniha vznikala postupným studiem a zpracováváním podrobných záznamů Jana Boštíka z událostí, jež otřásly 

děním v jeho rodné obci. Tyto zápisky musel různě ukrývat. Při jejich nalezení STB mu hrozil velice krutý trest. 

Po pádu režimu jsme je předložili historikům litomyšlského archivu, kteří žasli nad zachovalým svědectvím oněch 

těžkých časů. Podrobně je zpracovával i Ústav pro studium totalitních režimů. Historik Pavel Hájek z knihovny 

Václava Havla při hledání zajímavých témat narazil na tuto studii a ve spolupráci s Martinem Boštíkem, vnukem 

Jana Boštíka, došlo k jejímu vydání. 

Jan Boštík byl vlivným věřícím člověkem, byl bytostně přesvědčen, že tento režim musí skončit, k němuž občané 

vzhlíželi s respektem. Aby bylo zlomeno myšlení lidí a rozbita soudržnost obce, musel být umlčen. V červenci r. 

1954 byl zatčen STB, byl vyslýchán a mučen a dvě noci nebyl doma. Navrátil se zlomen, psychicky vyřízen, opí-

rajíc se o hůlku, kterou mu cestou domů někdo daroval. Po řadu týdnů byl upoután na lůžko. Po svém uzdravení 

zasadil před svým domem malou lípu, na památku obrovského utrpení i daru uzdravení. I přesto, že lípa stojí na 

terénním zlomu a skalnatém podloží, dosáhla velikého vzrůstu. Jedná se tedy o památný strom zasazený se zá-

měrem nezapomenout! Zůstává věrným svědkem událostí, které kniha připomíná široké čtenářské veřejnosti, 

historikům, badatelům. Je na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda požádá o její zapsání na seznam památných 

stromů. Situaci komplikuje její výška i objem koruny a ohrožuje tak blízké nemovitosti i elektrické vedení a její 

koruna bude muset být dle potřeby upravována. 

Josef Boštík, kronikář obce 

 

VODA—zákaznický servis 

Uprostřed naší cesty od vodních zdrojů k čistírně odpadních vod bychom se rádi zastavili u vás, našich odběrate-

lů. Nejen zvyšování technické úrovně systému zásobování vodou a zabezpečení požadované jakosti pitné vody, 

ale také úroveň zákaznického servisu je vizitkou vodohospodářské společnosti. Z tohoto důvodu se systém ko-

munikace s odběrateli neustále zdokonaluje. V současné době můžete záležitosti související se smlouvou o do-

dávce pitné vody  řešit způsobem, který vám vyhovuje, a to buď telefonicky na tel.č. 461 357 154-6 Zákaznické-

ho centra VHOS, a.s. v Moravské Třebové, prostřednictvím webových stránek www.vhos.cz nebo osobní návště-

vou na středisku VHOS, a.s., Hegerova 659,  Polička, tel.č. 461 357 191. 

Na vodohospodářském středisku v Poličce nebo v Zákaznickém centru vyřídíte úhradu faktury za vodné, novou 

smlouvu o dodávce vody  nebo změnu smluvních údajů. Můžete zde nahlásit stav vodoměru, požádat o vystavení 

mimořádné faktury za vodné  nebo nastavení či změnu zálohových plateb. V případě jakékoliv reklamace zde 

můžete požádat o její vyřešení, případně zaevidování. Zákaznické centrum v sídle společnosti VHOS, a.s. neslou-

ží jen jako zázemí pro přímý styk s odběrateli, ale je také důležitým článkem organizační struktury VHOS, a.s., 

zajišťujícím fakturaci vodného a smluvní agendu.  

Všechny výše popsané úkony můžete také řešit prostřednictvím webových stránek VHOS, a. s., konkrétně v sekci 

http://www.vhos.cz
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Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 se uskutečnily volby do Po-

slanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Jak dopadly výsledky voleb v rámci celé republiky 

všichni víme z dostupných médií, proto vám v tomto 

zpravodaji přinášíme, jak hlasovali lidé v naší obci. 

Z 390 oprávněných voličů, zapsaných ve stálém sezna-

mu voličů, přišlo k volební urně 292 voličů, což činilo 

74,87% volební účast. Všechny odevzdané hlasovací 

lístky byly platné. Z 18 zaregistrovaných volebních 

stran a hnutí v naší obci hlasovali voliči pro 12 z nich a 

jednalo se o tyto strany s počtem hlasů: 

• SPOLU (ODS+TOP 09+STAN) – 111 hlasů – 38,01% 

• Piráti a Starostové – 75 hlasů – 25,68% 

• ANO 2011 - 45 hlasů – 15,75% 

• ČSSD – 13 hlasů – 4,45% 

• Přísaha Roberta Šlachty -11 hlasů – 3,76% 

• SPD – 10 hlasů – 3,42% 

• KSČM – 9 hlasů – 3,08% 

• Otevřeme ČR normálnímu životu – 6 hlasů – 2,05% 

• Strana zelených – 4 hlasy – 1,36% 

• VOLNÝ blok – 3 hlasy – 1,02 % 

• Trikolora Svobodní Soukromníci - 3 hlasy – 1,02 % 

• ALIANCE NÁRODNÍCH SIL – 1 hlas – 0,34% 

Ani v příštím roce nebudeme „ochuzeni“ o možnost 

přijít k volebním urnám. Na podzim se uskuteční volby 

do zastupitelstev obcí a na počátku r. 2023 volby pre-

zidentské. 

Adéla Hurychová 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

„Zákaznický servis“. Zde naleznete postup při změně smluvních údajů, odečtu vodoměrů nebo reklamaci. Jsou 

zde také k dispozici dokumenty ke stažení, obsahující tiskopisy, které můžete po vyplnění a podpisu zaslat na-

skenované e-mailem. Tyto webové stránky jsou nejen nástrojem pro řešení různých situací, ale i zdrojem mnoha 

užitečných informací. Jestliže na úvodní stránce zadáte do odkazu „Moje obec“ název např. Polička, včetně pří-

slušné části města, najdete základní údaje o kvalitě vody, aktuální cenu vodného a stočného, informace o od-

stávce vody, kontakty pro možnost nahlášení poruchy i kontakty na naše pracovníky v dané lokalitě. Pokud si 

zde zaevidujete e-mailovou adresu, budete informováni o plánovaných i havarijních odstávkách. K dispozici je 

vyjadřovací portál, který usnadňuje podávání žádostí o vyjádření k sítím, případně k možnosti napojení na vodo-

vod nebo kanalizaci.  

Často využívaným odkazem na webových stránkách je „Samoodečet vodoměru“. Mimořádný odečet si můžete 

nahlásit kdykoliv. V poznámce uveďte, zda jej požadujete vyfakturovat nebo se jedná pouze o kontrolní odečet. 

Vždy nahlašujte pouze celé m3 a k odečtu si nepřidávejte žádné kubíky dopředu. Může se stát, že vodoměr bude-

me v rámci pravidelné povinné kalibrace (6 let domovní vodoměr, 5 let bytový vodoměr) měnit a nastane pro-

blém se skutečným stavem na vodoměru. V případě podezření, že vodoměr měří nepřesně, případně více než 

odpovídá spotřebě vaší domácnosti, můžete požádat o jeho úřední ověření. Na základě písemné žádosti vodoměr 

vymontujeme a zašleme do státní metrologické zkušebny. Můžeme tak učinit nejpozději při výměně vodoměru. 

Doporučujeme provádět kontrolu stavu na vodoměru měsíčně, abyste měli představu o vlastní spotřebě. Při hod-

nocení vlastní spotřeby můžete vycházet z prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která urču-

je směrné číslo spotřeby vody na jednoho člena domácnosti 35 m3/rok. Podle stavu na vodoměru se účtuje jak 

vodné, tak stočné. Zákon předpokládá, že co do domácnosti vteče, to z ní i vyteče. Pokud do kanalizace vypustí-

te výrazně méně vody, než odeberete z vodovodu, můžete požádat o snížení stočného. Tento rozdíl však musí 

být vyšší než 30 m3 za rok.  

V zákaznickém centru můžete řešit i poruchu na rozvodech vody za vodoměrem. Vodné dle zákona snížit nelze, 

ale je možné domluvit se na snížení stočného v případě, že nadměrná spotřeba neodtekla veřejnou kanalizací. 

Pochopitelně snížení nelze uplatnit např. při protékání nádržky na WC. Velmi důležitá je včasná reakce, aby bylo 

možné kontrolu na místě provést co nejdříve.   

Na zákaznické centrum se můžete obrátit s jakýmkoliv problémem či dotazem týkajícím se vodného a stočného. 

Vždy se budeme snažit najít pro vás to správné řešení. 

VHOS, a.s. 

 

ODPADY 

Jistě jste všichni zaznamenali, že ekonomická situace 

v našem státě není zrovna růžová, myslím tímto nárůst 

cen ve všech odvětvích. 

Tento trend se bohužel nevyhne ani odpadovému hos-

podářství. V našem případě se konkrétně jedná o svoz 

komunálního odpadu včetně tříděných složek. 

V loňském roce jsem vás na tomto místě informoval o 

tom, že navýšení ceny pro r. 2021 se nedotkne občanů 

a rozdíl vůči svozové firmě uhradí obec ze svého roz-

počtu. Toto však již nebude možné v r. 2022, kdy do-

chází k dalšímu navýšení ceny, zejména díky vysoké 

inflaci, růstu cen pohonných hmot a „turbulenci“ na 

trhu s tříděnými složkami odpadu. 

S ohledem na výše uváděné bude nutné zvýšit i popla-

tek za svoz komunálního odpadu.  

František Bartoš, starosta 

 

POZVÁNKY 

Pokud vládní opatření a epidemiologická situace dovolí, 

zveme Vás v pátek 4. 3. 2022 do kulturního domu, kde 

by se měl uskutečnit 17. ples obce Poříčí u Litomyšle. 

Následující den by jako tradičně měl proběhnout dět-

ský karneval, na který zveme zejména všechny děti, 

ale i jejich rodiče. 

O tom, zda se tyto dvě akce budou či nebudou konat, 

budeme určitě informovat na obecních a facebooko-

vých stránkách obce a prostřednictvím rozhlasu. 

Dovolte mi popřát vám všem šťastné a veselé vánoce 

strávené v kruhu svých nejbližších a do nového roku 

hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.  

Adéla Hurychová 
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Jak všichni víme, slavnostní rozsvícení našeho vánočního 

stromu u kulturního domu se letos z důvodu epidemiologické 

situace nemohlo uskutečnit, nicméně o pár veršů paní Aničky 

Faltysové nebudete ani letos ochuzeni a s velkou radostí vám 

je v tomto zpravodaji přinášíme a Aničce za ně moc děkuje-

me.  

Znovu tady Advent máme, 

a jako každým rokem něco očekáváme. 

 

Děti na svatého Mikuláše čekají, 

maminky velký úklid dělají. 

 

Tatínkové sledují v televizi zprávy, 

co můžeme očekávat od té nové vlády. 

 

Jestli nový ministr zdravotnictví, 

udělá zázrak a koronavirus zničí. 

 

Důchodci se těší na zvýšení důchodu, 

ale bojí se zdražení elektřiny a plynu. 

 

Přesto ale těšíme se velice, 

na krásné a milostivé Vánoce. 

 

PÁR VERŠŮ... 

zrnecký strom o první adventní neděli 

 

NOVINKY Z DESENSKÉ ŠKOLIČKY 

Mikuláši, čertíčku,  

kdo by neměl chybičku! 

Občas zlobí, já to vím, 

však to také napravím. 

Brzy vstávat, brzy spát, 

přestanu se s bráškou prát. 

Se vztekáním skoncuju,  

však na tom už pracuju. 

Nezadržitelně se nám blíží zima, advent a 
vánoční svátky. Je to krásné období, které 
si ve školce užíváme...ale připomeňme, co 
jsme ve školce dělali během podzimu. 

Podzimní čas byl bohatý na různé kultur-
ní, vzdělávací či zábavné akce. V září k 
nám zavítalo divadlo JOJO s pohádkovým 
příběhem „Palečkovo dobrodružství“ a 
také jsme společně oslavili narozeniny 
všech dětí, které se narodily v měsících 
červenec, srpen a září. Jako tradičně ne-
směl chybět narozeninový dort, dárky, 
písnička a společná hostina. 

Naši předškoláci se účastnili tvoření v keramické dílničce v ZUŠ v Litomyšli, kdy si během dvou návštěv vyrobili 
krásné svícny v podobě podzimních lístků. 

V říjnu jsme si užili putování za pokladem. Šipky nám ukazovaly cestu, během níž děti plnily úkoly či hádaly há-
danky. Putování končilo v poli u mladočovského křížku, kde byl ukrytý sladký poklad. Barevný týden, jedna z no-
vinek, ve které bychom chtěli pokračovat každý rok, se uskutečnila během října. Každý den měl svou barvičku a 
podle ní jsme se všichni oblékli – i děti i paní učitelky. 

Naučný program „Hudební výlety“, kterými nás provázel pan varhaník Marin Kubát, byl velmi pestrý. Pan varha-
ník představil tradiční i netradiční nástroje, předvedl, jak může hrát klavír, jaké má zvuky a aktivně malé poslu-
chače zapojil. Dětem se líbilo, jak zní třeba svatební pochod, fanfáry z Libuše nebo jen prostá lidová písnička. 
Během října jsme také uspořádali dopolední drakiádu a děti si vyzkoušely pečení posvícenských povidlových ko-
láčků. 

Dne 4. listopadu jsme se rozloučili s přírodou, která se připravuje na zimní spánek, akcí pro celé rodiny s názvem 
„Uspávání broučků“. Sešli jsme se na zahradě naší školky, rozsvítili jsme světýlka a lampiony a vydali jsme se v 
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hojném počtu za doprovodu veselých pís-
niček po Desné. Uložili jsme broučky 
(malované kamínky) na horní Desné do 
listí. Zarecitovali jsme broučkům básnič-
ky, aby se jim hezky spalo a vydali jsme 
se všichni opět na zahradu školy. Světýl-
ka a lampiony tvořily příjemnou atmosfé-
ru k malému pohoštění a horkému čaji, 
který příjemně zahřál. K účasti byli obec-
ním rozhlasem vyzváni všichni občané z 
Desné a podle ohlasů měla tato akce vel-
ký úspěch. 

Na svatého Martina se naše třída rozvo-
něla vůní vanilky, to jak naši malí šikulo-
vé pekli svatomartinské rohlíčky. V závě-
ru listopadu byla opět uspořádána naro-
zeninová oslava. Tentokrát byli oslavenci 
všechny děti, které se narodily v říjnu, 
listopadu a prosinci.  

V pátek 3. 12. dopoledne nás navštívil 
Mikuláš, andílek a neposedný čertík. Děti 
trpělivě čekaly, co bude zapsáno v knize 
hříchů a tvářily se trochu bojácně. Ale 
veselé básničky a písničky se vzácné návštěvě moc líbily, takže všichni obdrželi mikulášskou taštičku.  

A teď už pomalu nacvičujeme na vánoce. Situace současných dnů nám neumožňuje uskutečnit naši tradiční be-
sídku pro rodiče a přátelé v kulturním domě v Poříčí. Besídka tedy proběhne formou natáčení a bude k dispozici 
na našich webových stránkách před vánočními svátky. Mrkněte na: www.skolka.obecdesna.cz.  

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a radosti z toho, že můžeme být spolu v kruhu ro-
dinném. Važme si krásných klidných chvilek s našimi blízkými.  Hodně zdraví, pohody a věřme, že bu-
de v novém roce lépe. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Desná  

 

PODZIM V TJ HORNÍ ÚJEZD 

Podzimní část fotbalové sezóny je za námi a nastává čas bilancování a hodnocení. I přes složitou epidemickou 
situaci se až na jeden turnaj mladší přípravky podařilo odehrát vše, co měly naše týmy v plánu. To je při vědomí 
všech aktuálních problémů, které se nevyhnuly ani klubům v našem okrese, téměř neuvěřitelné a povedlo se to 
naposledy před dvěma lety. 

Muži 
Po dlouhé soutěžní odmlce muži odstartovali sezonu zápasem v Boršově. Bohužel hned v úvodní zápase byla veli-
ce nízká účast hráčů. Zápas skončil prohrou 3:1. Ani v následujících čtyřech zápasech se nezdařilo získat body. 
Leč hráčská účast byla již výrazně lepší. První bod muži získali po remíze s Borovou 3:3. Poté následovalo těsné 
vítězství v Linharticích 2:1. Na to navázali výhrou 4:3 na domácím hřišti proti Mladějovu. Tuto sérii přerušil nedo-
hraný zápas v Dolním Újezdě, kde došlo k vážnému zranění brankáře Vojty Havlíka. Mužům se ještě podařilo zís-
kat jeden bod ze zápasu s Opatovem a tři body překvapivým vítězstvím 4:1 nad Cerekvicí. Se třemi vítězstvími a 
dvěma remízami získali 11 bodů a obsadili tak nelichotivé předposlední místo. Velkým pozitivem této sezóny je, 
že v zápasech máme poměrně široké hráčské zastoupení. Pokud se však budeme chtít posunout v tabulce, je 
třeba, aby se co nejvíce hráčů zúčastnilo zimní přípravy. Tabulka je až do jejího středu vcelku vyrovnaná. Zbývá 
tedy se vrhnout s plným nasazením do jarní sezóny. 

Roman Chadima 

Starší žáci 
Podzimní část sezóny jsme opět zahájili společně s žáky z Morašic. I tak ale bylo nutné na každý zápas povolat 
pár mladších žáků, abychom vůbec mohli hrát a měli alespoň jednoho náhradníka. Někteří z nich sehráli i dva 
zápasy v jednom dni. Tímto jim moc děkuji za výpomoc.  

U ročníků 2007 a 2008 jsme si za poslední roky zvykli na výborné výsledky, a ne jinak tomu bylo i ve třinácti 
podzimních zápasech. 10 vítězství, 2 remízy, pouze jediná prohra a průběžné třetí místo v tabulce je toho důka-
zem. Ve většině případů jsme hráli krásný kombinační fotbal a věřím, že mi dá zapravdu nejeden hornoújezdský 
fanoušek, který zavítal na naše zápasy. To, co zdobilo naši hru, byly mnohdy oku lahodící akce na jeden dotek a 
bojovnost. Pokud bych měl říct, kde nás "tlačí bota", tak to je určitě proměňování vyložených šancí. Celkově ale 
musím kluky a holky pochválit za předvedené výkony. Taky bych rád zmínil, že na mě velice dobře působí jako 
kolektiv...dost často totiž dokáží příjemně překvapit a tím nám trenérům dodat chuť do další práce. 

Horší už to ale bylo s docházkou na tréninky, tam se to oproti jiným rokům zhoršilo. Věřím, že v zimní přípravě 
navážeme na předchozí roky, kdy jsme se scházeli kolikrát i v kompletní sestavě. Takové podmínky pro trénová-
ní, jako máme dnes, tu ještě nikdy nebyly, a tak věřím, že se bude účast na trénincích zlepšovat a tím poroste i 
kvalita… 

Jirka Kučera 
Mladší žáci 
Podzimní část sezony 2021/2022 se po dlouhé době odehrála bez přerušení a odložených zápasů. Na podzim 
jsme odehráli celkem deset utkání, z nichž máme sedm vítězství a tři porážky. Sezonu jsme zahájili stejně jako 
v loňské sezoně v Borové, kde jsme po dobrém výkonu ale spoustě neproměněných šancí prohráli smolně 2:1. 
Na vítěznou vlnu jsme se dostali v druhém zápase, kdy jsme bez větších komplikací porazili doma Litomyšl 4:1.   

http://www.skolka.obecdesna.cz/
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Blahopřejeme: 

60 let Petr Skála  Poříčí 81  78 let Božena Kovářová Poříčí 68 

 Jiří Boštík  Poříčí 15   Josef Hájek  Mladočov 32  

 Ilona Kalibánová Poříčí 132   Josef Klusoň  Poříčí 78 

76 let Zdeněk Drobný  Poříčí 1   81 let Lidmila Prokopová Poříčí 2 

 Hana Pražáková Poříčí 73 

Poříčský zpravodaj - periodický tisk územně samosprávného celku. Vydává Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570 

01 Litomyšl, IČO:00579611, tel. 461 638 231, e-mail: starosta@obecporici.cz. Vychází 4x ročně, v nákladu 220 ks. Datum vy-

dání tohoto čísla: 13. 12. 2021. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Zpravodajská rada: František 

Bartoš, Petr Faltys, Adéla Hurychová, Jaroslav Švihel. Bezplatné.  

 

KRONIKA 

Třetí zápas jsme odehráli v Opatově, kde se nám podařilo otočit skóre zápasu a vyhráli jsme 2:1. Čtvrté utkání 
jsme odehráli s Březovou, kterou jsme jasně přehráli 5:0. Pátý zápas jsme odehráli v Trnávce, kde jsem skoro 
celý zápas hráli o jednoho hráče méně, a nakonec jsme prohráli 5:2. V šestém zápase jsme doma přivítali Sebra-
nice a vyhráli jsme 4:1. K sedmému zápasu jsme odjeli do Jaroměřic, kde jsme utrpěli vysokou porážku 5:0. Os-
mý zápas jsme odehráli, v té době u prvního celku tabulky, v Radiměři, kterou jsme porazili jednoznačně 7:1. 
Deváté utkání jsme odehráli na domácí půdě proti Borové, které jsme vrátili porážku z prvního utkání a vyhráli 
jsme 4:1. Poslední zápas jsme odehráli na domácím hřišti proti Radiměři, kterou jsme porazili 4:0. Všichni hráči 
si zaslouží za předvedené výkony a dobrou účast na trénincích velkou pochvalu. Pokud budeme v předváděné hře 
pokračovat i v jarní části sezony, tak věřím, že skončíme na nejvyšších příčkách tabulky. Na závěr bych chtěl 
poděkovat trenérům z Morašic za dobrou spolupráci. 

Tomáš Chadima 

Starší přípravka 
V této sezóně patří do kategorie starších přípravek ročníky 2011 a 2012, přičemž děvčata mohou být o rok starší. 
Opět jsme pokračovali v osvědčené spolupráci s mužstvem Morašic, které reprezentovali Martina Famfulíková, 
Vojtěch Huryta, Matyáš Lněnička, Dominik Prokop a Michal Kovář. Z našeho týmu Horního Újezdu to byli Šimon 
Flídr, Fanda Flídr, Sára Vomočilová, Samuel Vomočil, David Boček, David Klusoň a z mladší přípravky nám zdat-
ně vypomáhal Jarda Chaun. Z mého pohledu se tentokrát sešla výborná parta jak na hřišti, myšleno po té fotba-
lové stránce, tak i v kabině, kdy mám na mysli tu stránku kamarádskou. Účast na trénincích i zápasech byla vý-
borná, což se nakonec projevilo i na konečných výsledcích, vyjma posledního turnaje v Morašicích, kdy se celému 
týmu nedařilo téměř nic a soupeřovy branky pro nás byly zakleté. Nakonec z toho bylo konečné třetí místo. Na 
dalších turnajích jsme 5x obsadili první místo a jednou byli druzí, když nám k úplné spokojenosti chyběl jeden 
vstřelený gól. Jenom připomínám, že všechny turnaje byly čtyřtýmové. Z výše uvedeného tak vyplývá, že jsme 
v sedmi turnajích odehráli 21 zápasů s bilancí 18 výher, 2 prohry a 1 remíza při poměru 110 vstřelených a 28 
obdržených branek. Myslím, že předvedený výkon se líbil všem trenérům, kterým tímto děkuji za vzájemnou 
spolupráci, tak i rodičům, kterým děkuji za dopravu dětí a praní dresů. Hráčům a hráčkám děkuji za předvedené 
výkony a radost z fotbalu, která byla z jejich vystupování při trénincích a zápasech patrná. A pochopitelně děkuji 
celému vedení TJ Horní újezd za vytváření výborných podmínek pro činnost všech věkových kategorií, které se 
momentálně fotbalu věnují. Nejvíce radosti nám všem však asi udělala skutečnost, že jsme celou sezónu mohli 
odehrát relativně bez nějakých zásadních omezení a nařízení. I když se momentálně covidová situace v naší zemi 
nevyvíjí nejpříznivěji, dovolte mi, abych vyslovil přesvědčení, že i ta jarní část a všechny další bude probíhat mi-
nimálně stejně jako ta podzimní r. 2021. 

František Bartoš 

Mladší přípravka 
V naší nejmladší soutěžní kategorii letos působí kluci narození 2013 a mladší a děvčata narozené 2012 a mladší. 
Hrajeme v souklubí Horní Újezd/Morašice, ale zastoupení Morašic je letos velice slabé. Vzhledem k tomu, že vět-
šina týmu měla před začátkem nové sezóny minimální turnajové zkušenosti, neměli jsme ohledně výsledků žád-
ná očekávání. Průběh podzimní části ukázal, že v okresní soutěži budeme patřit k průměru soutěže. Na každém 
turnaji jsme vždy minimálně jednou vyhráli. Těší nás, že jsme se turnaj od turnaje zlepšovali. Na dětech je vidět, 
že je fotbal baví, s tréninkovou docházkou a celkově s přístupem panuje spokojenost. Kromě šesti mistrovských 
turnajů mladší přípravky jsme se zúčastnili i tří turnajů předpřípravek, z nichž ten úvodní jsme vyhráli. Na konci 
září nás na tréninku navštívil okresní trenér mládeže. S příchodem chladného počasí jsme se přestěhovali do 
Lubné na Skalku a do nové tělocvičny v Proseči. Doufejme, že v činnosti budeme moci pokračovat i po Novém 
roce, snad nebude sportování (a především sportování mládeže) limitováno jako při předchozích covidových vl-
nách.                     Mgr. Zdeněk Beneš 
              
Fotbalová školička 
Naše fotbalová školička seznamuje nejmenší děti zábavnou a všeobecnou formou nejen se základy fotbalu, ale se 
sportem obecně. Základem je, aby se děti bavily pohybem, tedy tím, co je pro ně přirozené. Tréninky jsou vede-
ny pestrou a zábavnou formou a probíhají v příjemném, přátelském a soutěživém prostředí. Dětem nabízíme 
sport, který přináší radost.                  Mgr. Zdeněk Beneš 
 
   
Závěrem se sluší poděkovat všem (záměrně bez jmen, abych na někoho nezapomněl), kteří mají zásluhu na 
tom, že naše tělovýchovná jednota zdárně funguje i v této náročné době. Poděkování patří výkonnému výboru 
naší TJ, náš moderní sportovní areál je pomalu posledním místem na Horním Újezdě, kde se něco děje. Poděko-
vání patří všem trenérům, všichni to děláme bez jakékoliv odměny ve svém volném čase a je to stále více a více 
náročnější. Poděkování patří obsluze našeho bufetu, jinak bychom na pivo chodili maximálně doma do ledničky. 
Poděkování patří všem našim fotbalistkám a fotbalistům, protože tráví svůj volný čas smysluplně. Poděkování 
patří všem sponzorům, sportovní vybavení také něco stojí. Poděkování patří zkrátka všem, kteří mají byť jen ne-
patrnou zásluhu na tom, že se společně můžeme čas od času na hřišti sejít. 

Za Tělovýchovnou jednotu Horní Újezd přeji všem klidné Vánoce, do nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokoje-
nosti.                      Mgr. Zdeněk Beneš  


