
 

 

1 

 

SETKÁNÍ OBCÍ POŘÍČÍ 1. - 3. ČERVENCE 2016 

ZÁŘÍ 2016 

ROČNÍK XXII. 

ČÍSLO 3 

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŘÍČSKÝ 

ZPRAVODAJ 

Jednou z nejvýznamnějších akcí letošního roku bylo zajisté již 20. setkání obcí s názvem Poříčí, které se za hor-
kého letního počasí uskutečnilo v naší obci. Oficiální program byl sice naplánován až od sobotního rána, ale ně-
které z přihlášených obcí jsme vítali v kulturním domě v Poříčí již v pátek. 
Hlavní sobotní program odstartoval na fotbalovém hřišti v Horním Újezdě, kde pan starosta František Bartoš 

svým úvodním slovem zahájil setkání a popřál hodně zdaru v tradičním fotbalovém turnaji. Do turnaje nastoupilo 

5 týmů (včetně našeho) z celkových 9 obcí "Poříčí", které se setkání zúčastnily. 4 obce přicestovaly v menším 
počtu a nebyly tak schopné složit fotbalový tým.  
Zatímco na Horním Újezdě poklidně probíhala fotbalová utkání, na sále kulturního domu v Poříčí se uskutečnilo 
slavností setkání starostů, starostek a všech ostatních zástupců obcí Poříčí. Kromě představení jednotlivých obcí 
a diskusi o problémech, se kterými se územní samospráva potýká, bylo hlavní náplní tohoto setkání zejména 
otázka dalšího pokračování této akce a následně otázka, která obec bude hostit příští 21. setkání v r. 2018.  O 

toto projevilo zájem Královské Poříčí z okresu Sokolov, nám nejvzdálenější Poříčí, které se pravidelně účastní 
setkání a kam se tedy za dva roky vydáme. Toto setkání bylo zakončeno společným obědem a po něm se zrak 
přítomných začal upínat hlavně na fotbalové hřiště se zájmem, jak si jednotlivé týmy vedou.   
V pozdních odpoledních hodinách se fotbalový turnaj nachýlil ke svému konci a všechno dění se přesunulo zpátky 
do kulturního domu v Poříčí, které mělo ve večerním programu vyhlášení výsledků turnaje a taneční zábavu se 
skupinou Rytmik. Tento program zahájil opět pan starosta svým poděkováním, které nesměřovalo jen k fotbalis-

tům, ale k úplně všem, kteří do naší obce zavítali a mohli tak s námi prožít krásnou sobotu, která se nesla v du-
chu přátelské atmosféry. Následně přistoupil k očekávanému vyhlášení fotbalového turnaje. Na pátém místě se 
umístilo Horní Poříčí u Strakonic, jako čtvrtí pod ochranou rukou Jozky skončili hoši z Velkého Poříčí, z bronzu se 
radovali fotbalisté z Poříčí u Trutnova, stříbrnou příčku obsadilo Královské Poříčí a zlatý pohár po zásluze náležel 
našemu týmu. HOŠI DĚKUJEM! Po vyhlášení následovalo společné focení, na které navázala taneční zábava, 
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která se protáhla až do nedělních ranních hodin. 
Jako velké zadostiučinění nám byla hlavně spokojenost a poděkování od zúčastněných obcí, které směřovalo k 
zástupcům naší obce, ke kulturní komisi, ke Sportovnímu klubu a ke každému, kdo se jakkoliv podílel na organi-

zaci tohoto setkání.  

Adéla Bartošová 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Informace z jednání zastupitelstva 

13.7.2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 21/16/HSYM – BP mezi 

obcí Poříčí u Litomyšle a Českou republikou, zastoupenou Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. 

 Rozpočtovou změnu č. 1/2016. 

 Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku č. 7/2016 

mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Mikroregionem Litomyšlsko. 

 Smlouvu č. 8/2016/POV mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Mikroregionem 

Litomyšlsko. 

 Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku č. 1/2016 

mezi obcí Poříčí u Litomyšle a Sdružením obcí Toulovcovy Maštale. 

 Zápis do kroniky obce za r. 2015. 

 Finanční dary: Junák z.s. Dolní Újezd – 2 000,- Kč, Myslivecký spolek 

Poříčí – 8 500,- Kč, Sportovní klub Poříčí – 5 500,-, TJ Horní Újezd 

10 000,- Kč. 

 Cenu za prodej dlažby z obecního chodníku ve výši 10,- Kč/1 dlaždici. 

 Cenovou nabídku na vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí 

na výstavbu kanalizace v lokalitě nových stavebních parcel směrem na 
Obora od firmy KIP Litomyšl ve výši 15 000,- Kč. 

 Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby Odkanalizo-

vání obce Poříčí u Litomyšle a místní části Zrnětín, firmou JAFIS s.r.o 

Litomyšl a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo na tuto za-

kázku. 

 Příkazní smlouvu mezi obcí Poříčí u Litomyšle a firmou Web-

Sport&Consulting service s.r.o, Boskovice na realizaci  veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem Odkanalizování obce Poříčí u Litomyšle a 
místní části Zrnětín. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Žádost o napojení na obecní vodovod od majitelů nemovitostí č. p. 30 a 

31 v místní části Zrnětín a pověřuje starostu obce k jednání 
s provozovatelem vodovodu. 

14. 9. 2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-

žebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2014415/VB/2 
Poříčí u Litomyšle – knn – Vaňousová. 

 Nákup pozemků p.č. 410, 411 a st. p. č. 5 v obci a k.ú. Poříčí u Lito-

myšle za cenu 50,- Kč/m2 a současně schvaluje kupní smlouvu na od-
koupení těchto pozemků. 

 Smlouvu o dílo mezi obcí Poříčí u Litomyšle a firmou DS Delta s.r.o. 

Lubná, Lubná 183, na opravu komunikací p.č. 1936/1 – II. etapa a p.č. 
180, k.ú. Poříčí u Litomyšle. 

 Zpracování a podání žádosti o dotaci z POV na r. 2017 na opravu místní 

komunikace p.č. 180, k.ú. Poříčí u Litomyšle – II. etapa 

 Pronájem provozovny kadeřnictví v informačním centru obce č.p. 13 

pro p. Marii Tomkovou, bytem Proseč, Dr. Tošovského 19. Současně 
zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu na pronájem této provozov-

ny. 

 Rozpočtovou změnu č. 2/2016. 

 Podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 
45244782) do výše 10.000.000 Kč na financování II. etapy kanalizace 
se splatností do 20 let a zajištěného budoucími příjmy obce. 

VOLBY DO KRAJSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA 

Čtyři roky funkčního období součas-
ných krajských zastupitelů se na-
chýlilo ke svému konci. Tímto ozna-
mujeme občanům, že volby do dal-

šího Zastupitelstva Pardubického 
kraje na období 2016-2020 se usku-
teční ve dnech 7. - 8. října 2016. V 
naší obci bude volební místnost 
umístěna v kulturním domě v Poříčí. 
Místnost, kde bude voličům umožně-
no odvolit, bude zřetelně označena. 

K volební urně bude voličům umož-

něno přistoupit v pátek 7. října od 
14:00 do 22:00 hod a v sobotu 8. 
října od 8:00 do 14:00 hod. Hlaso-
vací lístky občané obdrží do svých 
schránek nejpozději v úterý 4. října 

2016. Volič po příchodu do volební 
místnosti musí prokázat svou totož-
nost platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem, jinak mu 
nebude hlasování umožněno.  

Adéla Bartošová 

SVOZ ODPADU 

Podzimní termín svozu velkoobjemo-
vého a nebezpečného odpadu je 
určen na čtvrtek 20. října 2016 v 
obvyklém časovém harmonogramu. 

Stále platí, že od každého občana 
bude odpad odebrán zaměstnancem 
svozové firmy. 

František Bartoš  

KADEŘNICTVÍ 

V minulém čísle zpravodaje jsme 
informovali o ukončení provozovny 
kadeřnictví v informačním centrum 
obce. Nyní přinášíme potěšující 

zprávu, že v průběhu října by kadeř-
nictví mělo být opět v provozu. Tuto 
službu zde bude nabízet p. Marie 
Tomková z Proseče. O konkrétním 
otevření Vás ještě budeme informo-
vat. 

František Bartoš 

POZVÁNKA 

S blížícím se podzimem začíná opět 
cvičení pro děti v kulturním domě v 
Poříčí. Poprvé se sejdeme v úterý  
4. října 2016 v 17:00 hod. 

PODĚKOVÁNÍ 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Vláďovi Mauerovi a starostovi obce za upořádání krátkého tábora pro děti z 
naší obce v areálu bývalé školy v Mladočově. Děti přijely domů s novými zážitky a užily si krásné zakončení let-
ních prázdnin. Největší poděkování patří Vláďovi, který se o ně po celou dobu staral. 

Děkuje všech 31 spokojených dětí a jejich rodiče. 
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49. HRY BEZ KATASTRU V POŘÍČÍ 

Když se loni v létě podařilo kapitánovi Milošovi Flídrovi sestavit tým nadšenců (Monika Flídrová, Lukáš a Magda 
Doležalovi a Pavel Boštík) pro 47. ročník Her bez katastru konajících se v Dolním Újezdě, vůbec se nám nesnilo o 

tom, že bychom jako nováčci mohli vyhrát. Ale překvapivě se tak stalo a my jsme jako vítězové stáli před otáz-
kou, zda uspořádáme další letní hry u nás v Poříčí. Protože pan starosta přikývl, začali jsme plánovat 49. Hry bez 

katastru. 
Následovalo mnoho schůzek o představách a námětu her. Nakonec jsme se dohodli na indiánském tématu a do 
našeho týmu tak přibyli ještě Jana a Sapazi Synákovi, kterým je indiánské prostředí více než blízké. Oba si 
ochotně vyslechli naše představy o disciplínách a dodali jim tu správnou indiánskou podobu, za což jim patří naše 
poděkování. 
Po pečlivých přípravách a vyzkoušení všech disciplín jsme 20. srpna 2016 v prostranství před kulturním domem 
mohli přivítat 22 družstev z obcí v Pardubickém kraji. Po příjezdu kovbojů (rozhodčí), uvítání indiánským náčelní-

kem (pan starosta) a zapálení vonných bylin se soutěžilo v pěti disciplínách základní části: Divoká rýže aneb indi-
ánské dožínky, Lovecká výprava aneb lakros po poříčsku, Symbol kmene aneb ústní trakař v akci, Žíznivé moka-
síny aneb musíš přelít Jiříku, Poříčská lukostřelba aneb tref se přesně tam. 12 družstev postoupilo do finále, kde 
se muselo popasovat s dalšími třemi disciplínami: Poklad na pěnivém jezeře aneb Vinnetou by se divil, Bledé tvá-

ře u kůlu aneb jablko v županu, Koule zajatců aneb indiánská svačinka.  
S disciplínami se nejlépe popral tým z Dolní Dobrouče, na druhém místě skončily Březiny a bronzové medaile pu-

tovaly za nováčky z Chotěnova. Protože v Dolní Dobrouči se Hry bez katastru konaly již šestkrát, příští letní hry 
budou probíhat v Březinách. Tým Poříčáků ve složení Hanka a Honza Skálovi, Klára Vostřelová, Martin Klusoň a 
Kuba Černý s velkým nasazením a očekáváním postoupil do finále a obsadil krásné 12. místo. Gratulujeme! 
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Na zdárný průběh her dohlíželo deset kovbojů - rozhodčích (manželé Doležalovi, Kovářovi, Zachovi, Kusých a 
Černých), kterým děkujeme za spravedlivé hodnocení soutěžních výkonů. Náš dík patří i týmům Leoše Boštíka a 
Emana Hanyka z občerstvení za to, že nikdo netrpěl hladem ani žízní, a samozřejmě i kuchařkám Marušce Boští-

kové a Aničce Faltysové za výborný guláš. Děkujeme i ukázkovému družstvu dětí z Poříčí za nadšené předvádění 

disciplín a všem ostatním, kteří přispěli k pohodovému průběhu her.  
Především však chceme poděkovat obci Poříčí za materiální a finanční podporu a panu starostovi za to, že sdílel 
naše nadšení a této výzvy se ujal s ochotou sobě vlastní. Děkujeme také firmě BAVO, která vyrobila medaile a 
puzzle se symbolem Poříčí, a všem ostatním sponzorům. 
Na příštích zimních hrách v Litomyšli a za rok v létě v Březinách! 

Za organizační tým Miloš a Monika Flídrovi, Magda Doležalová a Pavel Boštík 

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV POD MLADOČOVEM 

Již v roce 2013 se obecní zastupitelstvo rozhodlo, že ne-
chá vypracovat projektovou dokumentaci na autobusový 
záliv pod Mladočovem. V roce 2014 bylo vydáno stavební 
povolení a o rok později se naskytl vhodný dotační titul, 

který by spolufinancoval tuto stavbu. Jednalo se o pro-
gram SFDI (státní fond dopravní infrastruktury), kde 

v roce 2015 byla podána žádost, která byla následně 
akceptována. Hlavní myšlenkou tohoto autobusového 
zálivu bylo zvýšení bezpečnosti v nepřehledném úseku a 
bezbariérové řešení nástupiště autobusové zastávky a 
části chodníku. Po relativně krátké zkušenosti lze konsta-

tovat, že bezpečnost a přehlednost v tomto úseku je 
mnohonásobně lepší, než byl výchozí stav a bezbariérové 
nástupiště, věřím, uvítají všichni, kdo na této zastávce 
nastupují. Toto všechno by nebylo realizovatelné, kdyby 
této myšlence nebyl nakloněný p. Dušan Pavlovič—
vlastník pozemku, na kterém je z velké části autobusový 

záliv umístěn a který souhlasil s tímto řešením. Za to mu 
patří velký dík. 

Obecní zastupitelstvo i nadále bude konat kroky, aby 
zejména stávající chodníky dostaly novou podobu a byly 
dodrženy bezbariérové zásady řešení. 

Petr Faltys 

ÚZEMNÍ PLÁN 

Opět Vás touto cestou informuji o zpracování nového 
územního plánu obce Poříčí u Litomyšle. Nyní probí-
há výběr projektanta a připravujeme žádost o dota-
ci, která bude podána v úvodu příštího roku na Par-

dubický kraj. Pokud máte se svými pozemky jakéko-
liv záměry s jejich dalším využití, nahlaste toto pro-

sím na obecním úřadě u starosty obce. Vaše poža-
davky budou následně předány projektantovi a po-
kud nebudou v rozporu s platnou legislativou, budou 
zakomponovány do nového územního plánu. 

František Bartoš 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 

Sportovní klub Poříčí pořádá od listopadu do prosin-
ce letošního roku turnaj ve stolním tenise, na který 
všechny srdečně zve. Zájemci se mohou nahlásit u 

p. Jiřího Pechance (tel. 604 593 466), kde obdrží 

podrobnější informace. Uzávěrka přihlášek je v pon-
dělí 24. října 2016. 

Adéla Bartošová  
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50 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA 

Zlatá svatba, to je téma, o kterém jsem v našem 
zpravodaji psala již často. Tentokrát je to pro mě ale 
něco trochu jiného. Zlatým manželům totiž tykám! Je 
to určitě velká pocta, ale na druhou stranu i signál, že 

rozdíl mezi mnou a oslavenci se ztenčuje a důchodový 
věk se tedy nezvratně blíží. Přesto je to pro mě přede-
vším radost, že mohu paní a pana Kulhavých oslovo-
vat Liduško a Lojzíku 

Něco z jejich života. Oba se znali již od dětství, proto-
že vyrůstali v jedné vesnici. Jiskra mezi nimi přeskoči-
la v roce 1964 a za dva roky, přesně 23. 4. 1966, byla 

svatba. Liduška nejdříve pracovala na Vertexu a pak v 
zemědělském družstvu. Ráda vaří, pracuje na zahrád-
ce, zavařuje a plete ponožky celé rodině. Péče a sta-
rost o rodinu pro ní vždy byla - a je - na prvním místě. 
Mají čtyři děti, šest vnoučat a dvě pravnoučata! 
Lojzík byl aktivní už od mládí. Jezdil na motorce a jeho 

velkým koníčkem bylo létání s větroněm na letišti v 
Poličce. Zájem o letadla přetrvává i dodnes, i když se 
realizuje trochu jinak. Na internetu sleduje dráhy leta-

del a práce s počítačem ho obecně baví, zajímá se o 
vše nové. Má radost ze zvelebování domu, pracuje se 
dřevem a kutí. Jeho smysl pro rodinu dokazuje i fakt, 
že vždy netrpělivě čeká na zeťáka, až se vrátí z práce, 

aby si mohli dát pivko, posedět a popovídat, než se 
společně pustí do práce.  
Jako bývalý řidič z povolání i dnes rád sedne za volant 
a nebojí se ani delších tratí. S Liduškou jezdí na výle-
ty, do lázní, udržují kontakty se svými vrstevníky a 
nutno říct, že si života užívají naplno i v důchodovém 
věku. Baví je práce - starají o králíky, prasata a ovce - 

ale dokáží si i odpočinout, společně posedět a něco 

ogrilovat. 
Když tak čteme tyto řádky, není v nich tajemství spo-
kojeného života? A my jim přejeme: JEN TAK DÁL! 

Marie Rosypalová 

PRVŇÁCI 

V pátek 26. 8. 2016 se ve společenské místnosti kul-
turního domu v Poříčí uskutečnilo setkání rodičů a je-
jich dětí, kteří nastupují do prvního ročníku základní 
školy, se zástupci obce. Po úvodním slově starosty 

obce obdržel každý prvňák knihu s věnováním a upo-

mínkou na tento významný okamžik v jejich životě. 
Následovalo drobné občerstvení a společné fotografo-
vání. Všem dětem přejeme úspěšné zvládnutí zahájení 
školní docházky a rodičům pevné nervy při zvládání 
školních povinností.  

Do první třídy letos nastupují: Emma Doležalová, Niko-
la Šmejdová, Antonín Faltys, Filip Lenoch, Martin Pe-
chanec a Matouš Zach.  

František Bartoš 

VÝLET NA PASÍČKA 

Maminky s dětmi, které se rozhodly vydat se s Ma-
maklubem do záchranné stanice Pasíčka, měly štěstí 
jak na pěkné (možná až příliš pěkné) počasí, tak na 
příjemnou průvodkyni. 

Patřím mezi ty, kdo Pasíčka nikdy předtím nenavštívili, 
a rozsah i kvalita expozice mě skutečně překvapily. 
Čekala jsem malou zoologickou zahradu, kde se děti 
budou moct podívat na zvířátka a pak si pohrát na dět-
ském hřišti. Pasíčka jsou ale něčím víc.  

Jako záchranná stanice především zachraňují a léčí 
poraněná zvířata. Ta, která už se skrze svůj handicap 

nemohou vrátit zpátky do přírody, pak nalézají v Pasíč-
kách svůj druhý domov. A právě tato zvířata jsme si 
zde mohli prohlédnout.  
Každé z nich má svůj osobitý příběh, který není vždy 
veselý, ač pokaždé končí šťastně. Jak poutavě uměla 
příběhy podat paní průvodkyně dětem, bylo skutečně 

obdivuhodné. Menší děti ale samozřejmě pozornost ani 
přes veškerou její snahu neudržely. Chvilku se je ma-
minky snažily motivovat, ale pak to vzdaly, a tak děti 
nadšeně běhaly od klece ke kleci, kde objevovaly další 

a další poklady.  
Pasíčka nabízejí jedinečnou příležitost prohlédnout si 
všechny možné dravce, zpěvné ptáky i savce, kteří se 

sice u nás v přírodě běžně vyskytují, ale jen tak je ne-
zahlédneme. Nejkrásnější byl asi pohled na výra velké- 
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-ho s rodinkou nebo na čipernou kunu 
lesní, kterou paní průvodkyně krmila 
piškotem. Děti také ocenily možnost po-

hladit si kozu domácí a podívat se zblízka 

na veverku, lišku, rysa ostrovida, sovu, 
čápa či divoké prase.  
Když jsme prošli celou expozici, zastavili 
jsme se chvíli na dětském hřišti a potom 
pokračovali ještě do přilehlého Geoparku. 
Děti tam zaujala prolézačka ve tvaru dře-
věné hlavy dinosaura, žralok, jehož plou-

tev vykukovala z jezírka, sopka, do které 
se dalo vlézt, nebo různé zkameněliny na 
dosah zvědavých dětských očí i dlaní. 
Plni zážitků jsme se vrátili do rozpálených 

aut a přesunuli se do Proseče na točenou 
zmrzlinu. Myslím, že lepší závěr výletu si 

nikdo z nás nemohl přát. 
Tímto bych ráda poděkovala Janě Boští-
kové za organizaci celé akce. Za to, že 
naše děti mohly využít vstup na Pasíčka 
zdarma, a především za to, že mohly za-
hájit prázdniny tímto krásným a zcela 
nevšedním zážitkem. 

Bára Rosypalová 

POZVÁNÍ MAMAKLUBU 

V neděli 31. července 2016 jsme si připomněli třetí výročí od úmrtí 
pana Jana Lněničky. Více jak osmdesát lidí se zúčastnilo pochodu 
"za Huna" po místní stezce, který byl zakončen občerstvením v kul-
turním domě v Poříčí, za doprovodu punk-rockové skupiny UPSIDE 

DOWN!cz. 

Adéla Bartošová 

JIŽ PO TŘETÍ... 

Dovolujeme si vás a Vaše děti srdečně 
pozvat na nadcházející podzimní akce, 
které si pro vás připravil Mamaklub: 

 Lampionový průvod - sejdeme se ve 

čtvrtek 27. října 2016 v 16:30 hod 
před kulturním domě v Poříčí. 

 Pečení perníčků - v pátek 25. listopadu 

2016 od 16:30 hod v kulturním domě 
v Poříčí. 

Těšíme se na viděnou. 

FAKTOR STRACHU 

Poslední prázdninové sobotní odpoledne se v sousední obci Horní 

Újezd neslo v duchu již čtvrtého ročníku tzv. SRANDAHER, letos na 
téma FAKTOR STRACHU. I v naší obci se našla partička odvážlivců, 
kteří pod názvem JUST IN TIME reprezentovali naší obec. Statečně, 

bez újmy a hlavně s úsměvem se porvali se všemi připravenými 
disciplínami a tak se z celkových šesti zúčastněných družstev nako-
nec umístili na pěkném čtvrtém místě. Za celý tým můžu říci, že 
jsme se fajnově bavili a hlavně si užili kopec srandy...a o srandu, o 
tu tam šlo především! :-) .  

Adéla Bartošová 

OBRÁZEK PANNY MARIE 

Dne 11. 9. 2016 ve 14:00 hod byl požehnán nově nainstalovaný obrázek Panny Marie ustavičné pomoci na mo-
hutném buku nad domem Kovářových č. p. 68, který je ve vlastnictví Jiřího Bartoše ze Zrnětína. 
Obrázek Panny Marie byl na toto místo zavěšen na přání paní Lidmily Prokopové z Poříčí, která pamatuje, že za 

jejího mládí tam již obrázek býval. Ona sama vlastní obrázek pořídila a zdobný rám vyrobil pan František Šimek z 

Desné. Jedná se již o druhý podobný obrázek, který byl nainstalován na trase místní naučné stezky a oba jsou 
jistě pěkným doplněním zdejší kulturní krajiny a zároveň také vypovídají o víře a zbožnosti zdejších obyvatel. 
Obrázek za krásného počasí požehnal Páter Jiří Štorek za účasti třiceti občanů z naší farnosti. 

Pavel Boštík  
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Blahopřejeme 

 

60 let Boštíková Marie  Poříčí 110 

76 let Kulhavý Alois  Zrnětín 18 

 Machová Hana  Poříčí 66 

81 let Pechanec Václav Mladočov 8 

 Melšová Božena Poříčí 25 

 Pechancová Jaroslava Poříčí 56 

 Pechancová Růžena Zrnětín 8 

86 let Šplíchalová Jiřina Mladočov 5 

87 let Kladiva Jan  Poříčí 79 

 

Narození 

Faltysová Josefína  Poříčí 107 

 

 

Úmrtí 

Bartoš Václav   Poříčí 23 

Boštík Jiří   Poříčí 15 

Škeřík Josef   Poříčí 109 

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

01 Litomyšl, IČO:00579611, tel. 461 638 231, e-mail: starosta@obecporici.cz. Vychází 4x ročně, v nákladu 200 ks. Datum vy-

dání tohoto čísla: 26. 9. 2016. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky: MK ČR E 12035. Rada zpravodaje: František 

Bartoš, Pavel Boštík, Petr Faltys, Marie Rosypalová, Adéla Bartošová. Bezplatné.  

KRONIKA 

NOVINKY Z MŠ DESNÁ 

Naše školka oslavila 40-té narozeniny!!! Slavnostně otevřena byla 1. září 1976.  

Oslavy k výročí se konaly už v červnu, neboť se nám tento termín jevil jako vhodnější. Beseda pro bývalé za-
městnance byla naplánována na pátek 24. června. Trochu nás překvapila teplota, která stoupala ten den vysoko 
nad třicet stupňů a bylo nutné zajistit chlazení na občerstvení a ventilátory na osvěžení vzduchu. Od 14.00 hodin 

začal v budově školky program: přivítání hostů, představení současného osazení školy, slovo p. starosty Josefa 
Jebouska a Františka Bartoše, program dětí a přípitek s přáním na další setkání za deset let. 
V doprovodném programu bylo možné shlédnout na plátně prezentaci z minulých let i současného života školy, 
dobové fotografie v albech a zápisy ve školních kronikách. Samozřejmě si všichni mohli prohlédnout areál školky 
a pak již následovala volná beseda. 
Sešlo se více jak 30 hostů, beseda byla neformální, v milém a poklidném duchu. Diskutovalo se o školství dnes a 
v minulých dobách, srovnávalo se, hodnotilo. 

V neděli 26. června byl uspořádán ,,Den otevřených dveří“ pro zájemce z Desné i okolí. Této příležitosti využilo 
poměrně malé množství zájemců, což nás trochu zamrzelo. 

Touto cestou bych ráda poděkovala zaměstnancům školy, obci Desná a Poříčí a všem, kteří se na přípravách a 
organizaci jakkoli podíleli.  

A co nový školní rok??? 
Začal nám 1. září a do školky bylo přihlášeno 14 nových dětí. Nastaly opět změny v personálním obsazení. Na 

místo ředitelky se po MD vrací Anna Veselíková, na pozici učitelek pracují Alena Trávníčková a Eva Bartošová, 
dále pak školnice p. Jana Kusá a kuchařka p. Marie Patrná. Přibyla nová zaměstnankyně Kristýna Stříteská z Dol-
ního Újezdu, která pracuje na pozici školní asistent a chůva. 
A co plánujeme na podzimní měsíce? Už proběhla oslava narozenin dětí narozených v červenci, srpnu a září (viz. 
fotografie), chystáme se na malý výlet do Poříčí na stezku ,,Kolem Štimberka“, plánujeme drakiádu, Podzimní 
tvoření s rodiči a další.  
Všem přejeme poklidné podzimní dny plné sluníčka a dobré nálady. 

Bc. Anna Veselíková 

STARÉ PÁKY V MLADOČOVĚ 

Tak jako každoročně se i letos první zářijový víkend uskutečnilo v 
Mladočově setkání tzv. "Starých pák". Takto si říkají bývalí organi-

zátoři a vedoucí salesiánských chaloupek, tedy letních dětských 
táborů. Letošní setkání bylo jubilejní, jednalo se již o 25. ročník. 

Proto účastníků bylo víc než obvykle. Setkání se také účastnili 
přátelé ze Slovenska, kteří se zabývají podobnou činností. Hostem 
byl tentokrát významný polistopadový politik, předseda první čes-
ké vlády po roce 1989 a později senátor (dvě volební období), pan 
Petr Pithart. Dalším hostem, pro účastníky setkání spíš kamarád, 
byl biskup Karel Herbst.  
Věřím, že další setkání budou probíhat v Mladočově ke spokoje-

nosti účastníků, kteří se k nám sjíždí z celé republiky.  

Pavel Boštík 


