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TŘI KRÁLOVÉ
Tři králové je lidovým označením pro mudrce, kteří podle novozákonních evangelií navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli
mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo, i jména Kašpar, Melichar a Baltasar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy. V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví
6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí.
Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem, dává se rozpoznat jako král všech. Podle
legendy byli tři mudrci či mágové z bible pohané, hvězdopravci zřejmě z Arábie, babylonští kněží kultu Zarathursty. Jejich znalost pohybů
hvězd a pozornost vůči nim je spojována s proroctvím z knihy Numeri, kde Balaám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král
Izraele. V evangelním příběhu samotném není řeč ani o králích, ani o jejich počtu. Poprvé se o třech mudrcích zmiňuje církevní spisovatel Órigenés na počátku 3. století, který počet tří zřejmě vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Označení králové se pak objevuje až v 6. století
u sv. Caesaria z Arles (pravděpodobně
podle zmínky v 72. žalmu). Počet mudrců
však v jednotlivých výkladech kolísal od
počtu dvou až čtyři v západní církvi po
dvanáct ve východní. Jmen Kašpar, Melichar a Baltazar se jim dostává zřejmě až
v lidových vyprávěních v 7. století, jsou
napsána také na fresce v Raveně datované
po roce 560 po Kristu. Prvním, u koho se
tato jména spolehlivě objevují, je kancléř
pařížské Sorbonny ve 12. století, Petr
Comestor.
Středověk je také obdobím, kdy jsou těmto
jménům přirazeny jednotlivé dary. Tyto
tři dary mají také představovat veškerou
hmotu, neboť zastupují veškerá v té době
známá skupenství. Jednotliví králové pak
podle různých výkladů představují
všechna období lidského života, na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý jako muž
a poslední jako stařec. Tři králové nebyli
nikdy oficiálně svatořečeni, avšak jsou
uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků.
Ostatky svatých Tří králů podle legendy
nalezla svatá Helena, která je přivezla do
Konstantinopole a později darovala
milánskému biskupovi. Po dobytí Milána
roku 1158 císařem Fridrichem Barbarossou kolínský arcibiskup Rainald z Dasselu
převezl tyto ostatky do Kolína nad Rýnem,
kde je uložil do chrámového pokladu kostela sv. Petra. Ostatky Tří králů se staly
místem úcty mnoha poutníků, jeden
z významných zlatotepců Mikuláš z Verdunu pro ně zhotovil relikviář ze vzácných
materiálů. Od roku 1948 je tento relikviář
umístěn za hlavním oltářem kolínského
dómu.
V katolických zemích se o svátku Zjevení
Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na
dveře domů a chlévů zkratka K + M + B +
nebo latinský ekvivalent C + M + B +(nebo
+C+M+B) jako formule požehnání. Místo
českého K se používá latinské C (Casparus
- Kašpar). Zkratka se vykládá jako iniciály
tří králů. Původní text zní Christus mansionem benedicat - Kristus ať obydlí žehná,
ať Kristus požehná tomuto příbytku (po
celý rok - proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější
Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.
Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniK. Boštíková
ciálami.

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 5. 10.
mimo jiné projednalo a schválilo:
ZO schválilo:

VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY
Milí čtenáři,
začínat omšelou frází: ...“připadá mi to jako včera, ale už je rok opět v nenávratnu a zase jsou tu Vánoce ..“ se mi vážně nechtělo, ale co naplat, když je
to pravda.

- Smlouvu mezi obcí Horní Újezd a Mikroregionem Litomyšlsko na
poskytnutí mimořádného členského příspěvku na dokrytí dotace z POV
na obnovu veřejného prostranství.
- Smlouvu mezi obcí Horní Újezd a Mikroregionem Litomyšlsko na
zajištění akce Obnova veřejných prostranství.
- Prodej drobného hmotného majetku ( 2x křovinořez Stihl, rozhlasová
ústředna MRU 800, DVD přehrávač Philips+ reproduktor, sekačka
bubnová rotační).
- Uzavření smlouvy podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ:
45244782) do výše 7 300 000,- Kč na financování investice:
„Modernizace a rozšíření sportovního areálu v obci Horní Újezd“ se
splatností do 31. 12. 2015 a zajištěného budoucími příjmy obce.
- Uzavření smlouvy podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ:
45244782) do výše 2 700 000,- Kč na financování investice:
„Modernizace a rozšíření sportovního areálu v obci Horní Újezd“ se
splatností do 31.12. 2022 a zajištěného budoucími příjmy obce.
- Nominaci starosty obce do správní rady MAS Litomyšlsko a do pracovní
skupiny.
- Změnu rozpočtu obce č. 87 na základě rozhodnutí MF o přidělení
neinvestiční účelové dotace ve výši 33 tis. Kč na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s konáním voleb.
- Vyhlášení výběrového řízení pro akci „Modernizace a rozšíření
sportovního areálu“ s termínem zveřejnění na profilu zadavatele 8. 10.
2012 a s termínem podání nabídek do 29.10. 2012.
- Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci: „Obnova majetku
postiženého živelní pohromou v roce 2012“ z podprogramu MMR –
dotační titul č. 2, pro zajištění rekonstrukce krajnice, příkopů a mostků
podél místní komunikace v části obce Cikov.

Nastává tedy čas vánoční, čas rozjímání, čas hodování i čas odpočinku.
Nedá mi to ale, abych se přeci jen ve stručnosti nezmínil trochu o práci,
resp. o tom, co vše se v letošním roce, alespoň dle mého názoru, v naší obci
podařilo. Přes minulou zimu se postupně připravovalo akátové dřevo pro
výstavbu dětského koutku před kulturním domem, zároveň se chystala
rekonstrukce kapličky Panny Marie Lurdské (po té, co byla v minulém roce
zrestaurována vlastní socha) a na jaře se zahájila rekonstrukce sociálního
zařízení v kulturním domě. Tyto akce se stihlo dokončit do začátku prázdnin, ovšem až na práce spojené s přestavbou sociálního zařízení, které tou
dobou finišovaly. Další akce následovala s ukončením provozu v MŠ, kdy
byly v objektu zahájeny stavební úpravy okenních výklenků, na což posléze
navázala výměna starých špaletových oken za nová plastová. Dále se
v objektu mateřské školy započalo se změnou zdroje vytápění z drahé
el. energie na plyn. Z finančních důvodů bude akce dokončena až začátkem příštího roku.
Na podzim letošního roku pak byly, jako již tradičně, provedeny dílčí
opravy místních komunikací.
Přesto se to může mnohým z Vás zdát stále jako nedostačující a mnozí
z Vás, jistě i oprávněně, mohou namítat, že mnohé z toho co bylo přislíbeno, se opět odložilo. Věřte ale, že výčet těchto akcí znamenal pro náš titěrný
rozpočet celkovou zátěž ve výši cca 1 300 tis. Kč (po odečtení dotačních
prostředků), což je o 500 tis. Kč nad obvyklé možnosti obce a pokud se
podíváme zpět, tak nad běžný rámec sestavování rozpočtu let minulých.
K tomuto kroku jsme jako zastupitelé přikročili z několika důvodů. Za prvé
podstatným argumentem bylo získání dotačních zdrojů, které bylo
potřeba doplnit vlastními finančními prostředky. Důležitým, resp. zásadním, faktorem pak byla skutečnost, že minulé vedení radnice našemu současnému zastupitelstvu zanechalo dostatečný přebytek, ze kterého bylo
možné „něco ukrojit“. A v neposlední řadě jsme vycházeli z chystané
změny rozpočtového určení daní, díky které by do naší obce měly přitéct
od roku 2013 další finanční prostředky.
Zde mi dovolte krátké zastavení. Nové rozpočtové určení daní (RUD)se
připravovalo řadu let a já Vás nyní před Vánoci nebudu obtěžovat detaily.
V kostce jde o to, aby se spravedlivěji rozdělovaly státem vybrané daně
mezi obce a velká, tzv. statutární města, jako je Praha, Brno, Plzeň a Ostrava, kde např. doposud Praha získávala na občana cca 4,5 x více ze sdílených
daní než malé obce. Toto by se mělo od roku 2013 částečně změnit obce
a města, kromě čtyř uvedených, by od státu do rozpočtu měly dostávat
peněz více (celkem cca o 12 miliard) a to i na úkor některých zbytných,
resp. zbytečných, dotačních programů, které budou zrušeny ...
Od příštího roku bychom měli mít díky novému RUD v rozpočtu právě
o minimálně těch letos chybějících 500 tis. Kč více. Toto je na konec roku
pro nás všechny jistě dobrá zpráva. Největší zásluhu na tom, že se vše nakonec podařilo, má hlavně Mgr. Petr Gazdík, poslanec Parlamentu ČR a předseda hnutí Starostové a nezávislí a jeho spolupracovníci, kteří odvedli
velký kus práce, jim patří velké poděkování.
Tyto finanční prostředky získané do rozpočtu navíc, nebude jistě pro naši
obec v příštím roce, či příštích letech, složité utratit. Říkám a píši to v určité
nadsázce, ale hned příští rok brzy z jara je plánováno zahájení jedné z největších investičních akcí posledních let - výstavba nových šaten pro sportovce. Zároveň bychom měli obdržet potvrzení o získání dotace na provedení sadových úprav, i zde je předpoklad realizace v roce 2013. Jenom tyto
dva projekty v souhrnu představují finanční náklady ve výši cca 10 mil. Kč
(větší část tvoří dotační prostředky z EU).
A úplně první akcí příští roku by mělo být dokončení změny vytápění
v objektu MŠ, jak jsem již popisoval v úvodu tohoto článku.
Tím není výčet pro příští rok zdaleka kompletní, ale myslím, že i tak již bylo
pracovních záležitostí vzhledem k času, který nastává, a který by neměl být
vůbec o práci, až příliš... nebudu Vás proto déle zatěžovat.
Chtěl bych Vám všem poděkovat za trpělivost, mnohým z Vás za podporu
a za práci, kterou jste pro obec odvedli bez nároku na odměnu, svým nejbližším spolupracovníkům a zastupitelům obce za obětavost a čas, který
věnovali ze svého nad rámec svých povinností. Vám všem přeji, ať jsou pro
Vás tyto nadcházející vánoční svátky, opravdu svátky klidu a pohody,
v rámci kterých si odpočinete a načerpáte nové síly do příštího roku.
S přáním krásných - pokud možno zasněžených - Vánoc a splněných přání
se s Vámi loučí a do nového roku přeje hodně zdaru.

ZO neschválilo:
- prodej sněhové frézy ST2109E

Na dalším jednání dne 7. 12. zastupitelstvo obce
mimo jiné projednalo a schválilo:
- Prodej obecního pozemku p. č. 686/2 o výměře 114 m2 žadateli p.
Bohumilu Novákovi za cenu 16,- Kč/m2.
- Darovací smlouvu mezi dárcem – obcí HÚ a obdarovaným – MAS na
poskytnutí daru ve výši 22 500,- Kč na podporu činnosti MAS
Litomyšlsko v oblasti rozvoje území.
- Dodatek k mandátní smlouvě o BOZP a PO – rozšíření služeb daných
smlouvou o objekt MŠ HÚ.
- Smlouvu mezi obcí HÚ a firmou Profesionálové na zajištění
technického dozoru investora pro akci: „Modernizace a rozšíření
sportovního areálu“. (cena 118 tis. Kč)
- Smlouvu mezi obcí HÚ a firmou Grantika Česká spořitelna na zajištění
dotačního managmentu pro akci: „Modernizace a rozšíření
sportovního areálu“ (cena 54 tis. Kč)
- Projednání smlouvy mezi obcí HÚ a Městskou knihovnou ve Svitavách
na poskytnutí finančního příspěvku na nákup knih – příspěvek činí 2,Kč na obyvatele obce.
- Smlouvu mezi obcí HÚ a firmou JOKAS na realizaci akce „Modernizace
a rozšíření sportovního areálu“ v celkové částce 7 459 265,- Kč.
- Rozpočtové opatření obce č. 3 dle návrhu.
- Pronájem obecního bytu č. 1 žadatelce p. Michaele Láznické.
- Obecně závaznou vyhlášku obce HÚ č. 2/2012 o místním poplatku za
provoz systémového shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. (580,-Kč)
- Plán akcí na rok 2013.
- Rozpočtové provizorium na počátek roku 2013, pro měsíce leden a únor
ve výši 1/12 rozpočtu roku 2012 pro každý měsíc.
- Podání žádosti o uzavření dohody o vytvoření 2 pracovních míst v obci
na veřejně prospěšné práce mezi obcí HÚ a Úřadem práce Svitavy pro
rok 2013.
- Prodloužení smlouvy o dílo mezi obcí HÚ a p. Zdeňkou Raušovou na
provádění zimní údržby místních komunikací, a to na období prosinec
2012 – květen 2013.
- Cenu vody pro příští rok – 29,50 Kč vč. DPH

ZO neschválilo:
- Žádost Domova sv. Josefa na poskytnutí finančního daru.
- Zajištění součinnosti ve věci nalezení vhodného pozemku v majetku
obce HÚ pro pěstování rychle rostoucích dřevin na základě žádosti p.
Holomka.

Ing. Radek Boštík, starosta
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OBNOVA KATASTRÁLNÍHO
OPERÁTU V OBCI

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
V PŘÍŠTÍM ROCE

V průběhu roku 2012 proběhla v obci Horní Újezd obnova katastrálního
operátu. Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna
výměry jednotlivých parcel, tak změna poplatníka daně z nemovitostí
(pozemku).
Dle § 3 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů je poplatníkem daně z pozemku vlastník pozemku.
U pronajatých pozemků je podle § 3 odst. 2 téhož zákona poplatníkem
daně z nemovitostí nájemce, jde-li, mimo jiné, o pozemky evidované
v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Provedená obnova
katastrálního operátu („digitalizace“) evidenci pozemků zjednodušeným způsobem odstranila a v současné době jsou již ve
„digitalizovaných“ katastrálních územích veškeré pozemky evidované
v katastru nemovitosti v konkrétním druhu pozemku (orná půda, trvalý
travní porost, ostatní plocha, atd.). Daň z takovýchto pozemků musí platit vlastník (případně spoluvlastník) pozemku, a to i v případě, že se
jedná o pozemky pronajaté. Změny v katastru nemovitostí vyvolané
„digitalizací“ však mohly mít vliv i na přiznání poplatníků, kteří nemají
žádné pozemky pronajaty (mohlo dojít např. ke změně výměry pozemků u rodinného domu). Podle § 13a zákona o dani z nemovitostí platí, že
dojde-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke
změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat.
Tímto Vás tedy upozorňujeme na možnou Vaši povinnost podat v průběhu ledna 2013 na Finanční úřad pro Pardubický kraj, územní pracoviště v Litomyšli, daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2013.
Pokud tak v tomto zákonem stanoveném termínu neučiníte, může Vám
vzniknout podle § 250 daňového řádku povinnost zaplatit pokutu, jejíž
minimální výše je 500,- Kč.
Finanční úřad v Litomyšli

Výše poplatku za komunální odpad pro příští rok je obecně závaznou
vyhláškou schválenou zastupitelstvem obce dne 7. 12. 2012 ve výši
580 Kč za trvale hlášenou osobu a rekreační objekt. Osvobození, která
platila dosud jsou i nadále ve vyhlášce zachována. Poplatek bude možné
hradit v hotovosti od 2. 1. do 31. 3. 2013. Bezhotovostní úhrada na účet
obce č. 1283417379/0800 je umožněna poplatníkům také, avšak dosud
není z řad trvale přihlášených osob příliš využívána. K výpočtu poplatku
dle počtu členů v domácnosti je třeba přičíst ještě sazbu za psa 100,- Kč
(150,- Kč za dalšího psa). Pokud však budete platbu převádět těsně před
31. 3., je třeba příkaz zadat o 2 - 3 dny dříve tak, aby platba byla na účet
obce připsána právě do data splatnosti. Velmi důležité je však použití
variabilního symbolu a to čísla popisného, aby mohla být platba identifikována. Poslední svoz odpadu v letošním roce bude v pátek 28. 12.
2012 a další v příštím roce 11. 1.

OPRAVDU VÍTE,
PROČ PLATÍTE ZA ODPAD?

V současné době je možné si požádat o pronájem obecního bytu č. 2. Podlahová plocha bytu je 86,7 m2 včetně sklepní kóje. Nájemné činí
35,- Kč/m2 a dalších 108 Kč za vybavení bytu. Elektřinu si hradí každý
nájemce sám, voda je odečítána 2x ročně a platí se obci. Přednost mají
žadatelé z naší obce. Možnost pronajmutí během měsíce února 2013.

VOLBA PREZIDENTA ČR
Volba prezidenta ČR se v našem volebním okrsku uskuteční ve dnech
11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013) v zasedací místnosti obecního úřadu. Voliči, kteří chtějí ze zdravotních důvodů volit doma si mohou tento požadavek nahlásit na obecní úřad nebo
přímo volební komisi. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

OBECNÍ BYT K PRONÁJMU

Nakládání s odpady je služba veřejnosti, kterou obyvatelům neposkytuje
stát, ale jednotlivé obce. Pokládáte si neustále otázku, proč musíte obci platit za něco, co vyhazujete? Nakládání s odpady je služba jako každá jiná
a i za ni se musí platit. Jinými slovy – obce, jakožto vlastníci odpadů, jsou
na nakládání s odpady povinny platit oprávněným osobám. Protože odpady produkují občané obce, je logické, že se obec od nich snaží získat peníze.
Každý z nás produkuje odpad a zároveň žádá, aby ho odpad neobtěžoval,
aby se neválel kolem domů a obcí. A protože odpady se prostě musí odvážet a je nevyhnutelné, aby se s nimi v rámci ochrany zdraví a životního prostředí nakládalo podle zákona, je stejně nevyhnutelné za tuto službu platit.
Pro správné nakládání s odpady je nezbytná celá řada na sebe navazujících
technických zařízení počínaje sběrnými nádobami, přes svozová vozidla
až k zařízením pro odstraňování nebo úpravu a recyklaci odpadů. Všechna
tato zařízení obsluhují lidé, kteří musí být za svoji mnohdy velmi náročnou
a nepříjemnou práci placeni. Jen pro představu – popelnice na směsný
odpad stojí okolo 500 Kč, kontejner na tříděný odpad nestojí méně než
4 000 Kč, svozové vozidlo nepořídíte za méně než 3 mil. Kč. Výstavba
skládky se pohybuje v řádech stovek miliónů. Připočítejte cenu pracovní
síly a zákonné poplatky za tunu odpadu uloženého na skládce. Sečteno
a podtrženo, nakládání s odpady je náročná, zodpovědná, ale taky nákladná záležitost, bez které se v dnešní době neobejdeme. Další náklady spolu
nese nakládání s objemným odpadem, nebezpečnými odpady, odpadkovými koši, údržba veřejných prostranství, odstraňování černých skládek.
Nemalé náklady obci přináší i třídění odpadů, ale zde naštěstí obce získávají finanční odměnu ze systému EKO-KOM. Čím více odpadů obec vytřídí
a předá k recyklaci, tím vyšší je odměna. Nejrozšířenějším způsobem platby za odpad je poplatek známý jako „poplatek za hlavu“, který byl zaveden
v roce 2002. Poplatek je stanoven podle skutečných nákladů obce na
odpad a jeho max. výše (1000 Kč) je omezena zákonem. Z vybraných peněz
je hrazen svoz popelnic, objemný a nebezpečný odpad a tříděný odpad.
Nevýhodou místního poplatku je, že funguje na kolektivním principu
a nerozlišuje individuální přístup občana k nakládání s odpady. Budou-li
všichni občané třídit odpad, je možné, že se poplatek zvyšovat nebude.
Existuje ale také opačná varianta - pokud se všechen odpad bude házet do
popelnic, je vysoce pravděpodobné, že budeme každý rok platit za odpady
více a více.
Přemýšlet a třídit odpad se tak vyplatí i vám!!!
- výtah z dokumentu RRA Pard. kraje -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
„Zkušenost není to, co člověka potká, ale co člověk udělá s tím, co ho
potkalo“.
A. Huxley

V měsících lednu, únoru a březnu oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:
60 LET
65 LET
85 LET
86 LET

Jiří Pohorský
František Mokrejš
Jiří Pechanec
Václav Dubišar
Růžena Lněničková

Oslavencům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spokojený
život a co nejméně starostí.

MRÁZŮV BETLÉM V TELEVIZI
Ve dnech 23. - 25. listopadu navštívila ČT Ostrava rodinu Mrázových na Podlubníčku, cílem této návštěvy bylo natočení
dokumentu o pohyblivém betlému. Zpracovaný materiál
budeme moci shlédnout v neděli 23. prosince 2012 v odpoledních hodinách na ČT2 v pořadu „Cesty víry“.

OBECNÍ PLES

ZPÍVÁNÍ U BETLÉMU

Kulturní komise obce Vás srdečně zve na obecní ples, který se
uskuteční v sobotu 2. února 2013 v kulturním domě. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Primátor.

Zpívání u jesliček v Cikově se uskuteční
v sobotu 22. prosince 2012 od 16.30 hodin.
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KULTURNÍ DŮM PO OPRAVÁCH
V neděli 14. října se v kulturním domě konala první akce pro veřejnost poté
co byla provedena rekonstrukce WC. Na dámských a panských toaletách
nezůstalo nic při starém a vše bylo nově vybudováno a také dispozičně
upraveno. Přibylo WC pro invalidy a u nouzového východu bezbariérový
přístup. Za jevištěm byla stávající WC kabinka taktéž opravena. Celý
vestibul byl rozšířen a působí na návštěvníky úplně jiným dojmem. Pro
příchozí bylo připraveno překvapení v podobě malého občerstvení se
zákusky, jednohubkami a vínem. Velmi pěkným zpestřením
posvícenského odpoledne byly fotografie ze zahraničních cest, které zde
vystavoval Pavel Novotný, novinář z Prahy. Prostřednictvím fotografií
jsme se tak mohli přenést do Afghánistánu, Bolívie, Tanzanie, Pákistánu,
Tibetu, Egypta, Kábulu, ale také na Haiti v době zemětřesení v roce 2010.

Autor fotografií byl v kulturním domě taktéž a bylo tedy možné se ho
zeptat na zážitky z cest, což mnozí využili a diskutovali. Dalším bodem
odpoledního programu bylo divadelní představení Chudák manžel, které
uvedl nám již známý Divadelní klub Makov. Tato komedie pojednává
o bohatém muži, který se neoženil z lásky, ale z touhy po titulu, jenž přišel
sice o peníze, ale zato získal mohutné parohy. Moliére ve svých hrách
otevřeně kritizoval šlechtu a vznešenost šlechtických rodů. Makovští
ochotníci se svých rolí jako vždy zhostili na výbornou a úsměvnou komedii
obohatili vstupy se zpěvy. Ze sálu pak odcházeli spokojení diváci
a můžeme si tedy snad říci, že jsme provoz kulturního domu po opravách
zahájili důstojně.
P. Severová

Foto: V. Severa

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Protože se blíží konec roku 2012, rádi bychom vás informovali o využití
finanční částky, kterou jsme díky vaší štědrosti vybrali v rámci Tříkrálové
sbírky, konané v lednu letošního roku. Z celkově vybrané částky 199 235,Kč měla naše Farní charita k dispozici 131 285, 62 Kč.
Částka 6000,- Kč byla darována na pořízení a provoz školního autobusu
v Indii.
Finanční částka k nákupu nových zdravotních pomůcek (chodítka,
tonometry, pojízdné wc židle..) činila 19 050,- Kč. Zdravotní materiál byl
nakoupen v hodnotě 21 586,- Kč.
Částkou 84 649,62 Kč byly hrazeny provozní náklady spojené s provozem
pečovatelské a ošetřovatelské služby (benzín, opravy a pojištění
automobilů, nájemné, školení zaměstnanců…).
Zakoupené zdravotní pomůcky pomáhají seniorům, zdravotně
postiženým a jejich rodinám v naší a okolních obcích. Pomůcky je možné si
zapůjčit v kanceláři Farní charity Dolní Újezd.

V neděli 4. listopadu byly do života přivítány děti narozené v tomto roce
a to Alžběta Štěpánková a David Boček.
Foto: O. Baťa

Tímto článkem bychom vás také rádi informovali o termínu příští
Tříkrálové sbírky, která se uskuteční v sobotu 5. 1. 2013 v Dolním Újezdě
a nejbližším okolí. Prosíme opět děti, mládež a vedoucí skupinek o pomoc
při jejím organizování. Prosíme také rodiče, aby své děti povzbudili
a vyslali je do sbírkových skupinek, bez jejich účasti by bylo obtížné tuto
potřebnou sbírku uskutečnit. Setkání dětí a vedoucích skupinek se
uskuteční 3. 1. 2013 ve 13.15h na faře.
Děkujeme těm, kteří nám poskytují jakoukoliv podporu, a přejeme Vám
všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku 2013
hodně zdraví a Božího požehnání.
Pracovníci Farní charity Dolní Újezd

Pohodové prožití svátků vánočních
a do nového roku
jen samé úspěšné dny
Vám přeje
zastupitelstvo obce a redakční rada.
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA A VYSTOUPENÍ SKUPINY KAMARÁDI
Týden před první adventní nedělí se v kulturním domě uskutečnila
prodejní vánoční výstava, kterou uspořádala kulturní komise. Náš stánek
kultury se tak proměnil do zcela vánoční podoby a na každého příchozího
tak dýchla pravá atmosféra tohoto svátečního času. Smrčky a borovičky
byly nazdobeny do různých barev, osvětleny a rozmístěny. Stejně tak byl
upraven ostatní interiér. V neděli ráno jsme uvítali prodejce, každý si svůj
sortiment lákavě vystavil a návštěvníci mohli přicházet. V nabídce byly
vyřezávané, slaměné nebo háčkované ozdoby na stromeček, hračky ze
dřeva, smaltované šperky, keramika, chutné perníčky, medovina, svíčky,
adventní vazba, dárkové předměty. Neposedné děti se mohly zabavit na
jevišti ve výtvarném koutku. Ve vestibulu byl vystaven pohyblivý betlém
bratrů Mrázových a betlém z Mladočova, za jejich zapůjčení děkujeme.
V odpoledním programu vystoupili nejdříve manželé Kubátovi, kteří
zahráli a zazpívali známé koledy. Vzhledem k tomu, že vystoupení bylo na
poslední chvíli dohodnuto v sobotu večer, velmi jim za jejich ochotu
děkujeme. Potom již následovalo vystoupení dětí z mateřské školy.
Pohádka se jmenovala „Matýsek a Majdalenka“ a divákům v sále se moc
líbila. Dětem, učitelkám a celému doprovodu děkujeme. V letošním roce
jsme vyhlásili soutěž „ O nejlepší vánočku“, vzhledem k tomu, že se jí
zúčastnilo pouze pět soutěžících, dostal každý odměnu za účast a pořadí
nebylo určováno. Této hrstce odvážných patří také poděkování. Letošní
výstavu navštívilo téměř 580 osob, což se zdá až neuvěřitelné.
Když už byl sál tak pěkně vyzdoben, uspořádali jsme týden poté v sobotu

ještě další akci, ale to již ve spolupráci se sousední obcí Desná. Získali jsme
dobré reference na skupinu Kamarádi z Říčan u Brna, tvoří ji dva muži
a jedna žena. Objednali jsme u nich již na jaře letošního roku dvě
představení, která společně uvedli starostové našich obcí. Představení pro
děti na oslavu Mikuláše s názvem „Vánoce s Kamarády“. Byl to pořad,
který se věnoval nejkrásnějším svátkům v roce. Kamarádi a děti v sále
očekávali příchod Královny Zimy, sněhuláci zahráli pohádku o lenosti
a také se změnili v Marfušu a Mrazíka, což všechny přítomné velmi
pobavilo. Děti se během představení naučily písničku Už padá sníh
a společně si zazpívali klasické vánoční koledy. V závěru odpoledne pro
děti pak přišel Mikuláš a andělé, kteří dětem rozdali perníčky. V sále se
bavilo 60 dětí v doprovodu rodičů.
O něco později se konalo představení pro dospělé, které se jmenovalo
„Došli jsme k vám na koledu“. Na sále byla stolová úprava se svícny
a malým občerstvením, za jehož zhotovení místním cukrářkám děkujeme.
Tématem tohoto pořadu byly opět Vánoce, vzpomínání na stromeček
našeho dětství, příjemné čtení a zpěv koled. Na sále svítily jen svíčky
a stromečky, devadesátiminutové představení velmi rychle uteklo.
Bohužel na tomto představení byla účast velmi slabá, snad 60 osob
i s pořadateli. Přítomným v sále děkujeme za návštěvu a sousedům za
finanční spoluúčast na obou pořadech. V dalším týdnu jsme pak již
kulturní dům uklidili a začali pomalu s vánočními přípravami ve svých
rodinách.
P. Severová

Foto: V. Severa
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VÁNOČNÍ ČÍSELNÁ OMALOVÁNKA
1
ŽLUTÁ

2
ČERVENÁ

3
MODRÁ

4
ZELENÁ
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SPORT • SPORT • SPORT
FOTBALOVÝ PODZIM 2012 NA HORNÍM ÚJEZDĚ
V jednom filmu o fotbale herečka Jiřina Jirásková říká: „Ve vesnici, kde se
nehraje fotbal, tam chcípnul pes.“ Film se, myslím, jmenoval Kožené
slunce, pro lidi točící se okolo vesnického fotbalu byl určitě zajímavý a řekl
bych, že i trochu poučný. Někdy se sám sebe ptám, jestli na Horním Újezdě
nechcípne pes.
Hodnocení nedávného ukončeného fotbalového podzimu začneme
u kategorie mužů. Družstvo mužů nastupovalo na podzim pod trenérskou
taktovkou Zdeňka Bednáře a Jana Kuchty. I přes poměrně početnou
soupisku pro boje v okresním přeboru se nám několikrát stalo, že jsme
k venkovním zápasům dávali mančaft těžko dohromady. Celkově ale
musíme být s tréninkovou i zápasovou morálkou až na výjimky spokojeni.
Horší už to bylo s výsledky. Na nich se podepsal fakt, že mužstvo je mladé
a stále nesehrané. K zimnímu spánku jsme se tak uložili s 13 body za čtyři
vítězství (doma Třebařov, Městečko Trnávka a Staré Město, venku
Rychnov na Moravě) a jednu remízu (venku Jevíčko), skóre 21:36. To vše
stačí pouze na 12. místo v tabulce okresního přeboru. Na jaře nás tak opět
čeká boj o záchranu v soutěži. Je pravděpodobné, že v letošním ročníku
bude sestupovat více mužstev než v předchozích letech – možná 4 či 5
týmů. Zimní příprava se bude odehrávat převážně v domácích
podmínkách, zpestřením bude soustředění v Boskovicích a přátelské
zápasy na hřištích s umělým povrchem v okolních městech. Jarní část
soutěže začíná o víkendu 23.-24. března 2013.
Věkově před muži je dorost. Psát o našem dorostu něco pozitivního je
nadlidská záležitost. Snad jedině to, že neskončil úplně poslední, ale
předposlední ve své soutěži. Naši dorostenci hrají ligovou soutěž ve
Svitavách (Radek Prokop, Vojta Lněnička), střílí góly za naše muže
(Honza Pechanec), jezdí motokros (Danda Kladiva), závodně běhají
(Jáchym Kovář), ale fotbalový dorost TJ Horní Újezd odehrál snad
polovinu zápasů podzimní sezóny s méně než 11 hráči. Bavit se v této
situaci o tréninkové morálce snad ani nemá cenu. Možná by nás mohlo
utěšit, že Litomyšl odhlásila svůj dorost necelý týden před začátkem
sezóny ze soutěže, že dorost nemá Čistá, Janov, že ve společném okresním
přeboru Svitavska a Ústeckoorlicka je pouze osm týmů, že není naplněna
krajská soutěž. To je ovšem útěcha tak trochu k ničemu.
Číst o žácích hrajících společně s Dolním Újezdem bude přece jen trochu
veselejší, i když výsledky tomu příliš nenasvědčují.

pak byla za velmi sychravého a studeného počasí výhra v Moravské
Třebové. Kluci vstřelili jako první gól a pak dokázali všichni hrát o 100%
lépe…. Příslibem do další práce je široký kádr hráčů a také velice dobrá
tréninková docházka. Během zimní přípravy budou chtít kluci určitě
nabrat mnoho sil, aby mohli vrátit ostatním mužstvům porážky. V tabulce
skončili na předposledním 12 místě.
V Olomouci na Andrově stadiónu jsme v polovině listopadu fandili naší
reprezentaci v utkání se Slovenskem. V autobuse se to hemžilo dresy,
šálami, vlajkami a v průběhu cesty se malovaly české barvy také po tvářích
zúčastněných, na stadiónu jsme díky tomu byli k nepřehlédnutí.
Povzbuzovali jsme, byli součástí mexických vln a celkově si celý zápas užili
a byli jsme rádi, že jsme jako dvanáctý hráč pomohli k pohlednému utkání
a vítězství našich barev.
Velké poděkování patří oddílům kopané TJ Horní Újezd, Sokola Dolní
Újezd a jejich sponzorům za podporu a vytvoření podmínek pro tréninky
a utkání. Děkujeme také trenérům za jejich obětavost a kvalitní práci,
kterou vykonávali ve svém volném čase.
Elévy – nejmladší fotbalisty - zhodnotíme ze dvou stránek. Soutěž hrajeme
společně s Dolním Újezdem, naše účast je v tomto spojení poměrně úzká.
Ve starších je velkým příslibem Honza Pechanec z Poříčí. V mladší
přípravce je šikovná Eliška Chadimová z Horního Újezdu a s ní hraje
i několik dalších mrňousů, kteří když budou poctivě trénovat, můžou být
dobrými fotbalisty. Druhá stránka je snad trochu veselejší, od konce srpna
do poloviny prosince chodíme dvakrát týdně trénovat a možná spíš si hrát
s dětmi od 5 do 10 let, samozřejmě i s těmi, o kterých jsem se zmínil
v mladší přípravce. Během podzimu se vystřídalo více jak 20 dětí
z Horního Újezdu, Poříčí, Budislavi, ale i z Litomyšle. Jen mě mrzí, že
z Desné si nenašel cestu nikdo. Troufnu si říct, že z těch 20 dětí nám jich
chodí asi 15 pravidelně a jsou i děti, které za tři a půl měsíce chyběly
maximálně dvakrát, jeden má, tuším, dokonce 100 % účast. Nejlepší
ovšem je, že děti mají z pohybu obrovskou radost, a to nejen z fotbalu,
honiček, vybíjené, ale i z kotrmelců, stojek, ze švihadla a podobně. Kdo ví,
jak je velká (malá) tělocvična v hornoújezdské škole, si asi dokáže
představit, co se děje, když přijde 16 dětí na trénink. I přesto ovšem
budeme rádi, když si po krátké přestávce další děti najdou cestu do
tělocvičny. V novém roce začínáme trénovat 11.2.2013 vždy pondělí
a čtvrtek v 16:30.
Aby bylo toto hodnocení úplné, v závěru se musím zmínit o změnách ve
vedení TJ Horní Újezd. Po necelém roce ve funkci předsedy odstoupil
Pavel Boštík ze své pozice i z výkonného výboru. Důvodem byl nesouhlas s
prací a činy většiny členů výboru, hlavně Zdeňka Beneše st., Mirka
Chadimy a Jaroslava Kladivy. Při lednové valné hromadě TJ odstoupí
stávající výbor a valná hromada se pokusí zvolit výbor nový.
Článek se blíží ke konci, otázku, kterou jsem položil v úvodu tohoto
příspěvku, si může každý zodpovědět sám.
V závěru článku i roku 2012 se samozřejmě sluší poděkovat všem, kteří se
na naší činnosti podílejí. Takže díky hlavně obecním úřadům Horního
Újezdu, Poříčí, Desné, Budislavi, hlavnímu sponzorovi firmě Taurus
Trans, ZD Dolní Újezd, Stavebnímu sdružení Boštík. Poděkování patří
samozřejmě všem trenérům, hráčům i všem členům TJ i ostatním, kteří se
v letošním roce podíleli na naší činnosti.
Klidné a příjemné Vánoce, veselého Silvestra a šťastný rok 2013 přejí
autoři tohoto článku
Zdeněk Beneš st., František Mokrejš ml. a Zdeněk Beneš ml.

Starší žáci:
Před výsledky za každou cenu trenéři kladou důraz na herní projev,
aktivitu po celý zápas. To se jim celkem daří, fotbalem se kluci baví. Ve
dvou utkáních sice dostali pořádný nášup, když chyběla větší snaha se
o výsledek porvat. Jinak herně v zápasech nepropadli, snaha hrát
kombinační fotbal přinášela množství gólových příležitostí. Se střeleckou
produktivitou to však bylo horší. Zajímavým měřením sil byla dvě utkání
Poháru pardubického PKFS. Po jasné výhře nad Litomyšlí přišla i vysoká
prohra se Svitavami. Pro kluky však dobrá konfrontace svých dovedností
s hráči ligového mužstva. V tabulce skončili na 9. místě s minimální
ztrátou na lepší polovinu tabulky.
Mladší žáci:
Prakticky po celý podzim museli trenéři s většinou hráčů opakovat
fotbalové základy a dovednosti. Kvalitativně kluci na soupeře zatím
nemají, ale přece jenom díky společnému úsilí dokázali v závěru podzimu
odehrát velmi slušná utkání a zastavit tak příděly do své branky. Odměnou

TABULKY
Muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Linhartice
Čistá
Janov
Dlouhá Loučka
Dolní Újezd B
Kamenná Horka
Jaroměřice
Jevíčko
M. Trnávka
Třebařov
Opatov
Horní Újezd
Rychnov
Staré Město

29
27
24
23
21
20
19
18
18
18
15
13
6
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jehnědí
Králíky-Č. Voda
Jablonné n. O.
Ústí n. O. B
Březová n. S.
Libchavy
Jevíčko
Zámrsk
Kunčina
Horní Újezd
Cerekvice n. L

Mladší žáci

Starší žáci

Dorost
23
22
22
21
16
15
13
9
7
4
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
-7-

V. Mýto
M. Třebová
FK Pardubice B
Holice
Choceň
Ústí n. O.
Č. Třebová
Přelouč
Dolní Újezd
Pardubičky
Litomyšl
Třemošnice
Hlinsko

34
27
26
22
17
16
16
14
13
12
10
8
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

V. Mýto
Holice
Č. Třebová
Choceň
Přelouč
Ústí n. O.
FK Pardubice
Hlinsko
Litomyšl
Pardubičky
M. Třebovál
Dolní Újezd
Třemošnice

31
31
28
25
24
22
18
16
8
8
7
4
3

NOHEJBAL V HORNÍM ÚJEZDĚ

POSLEDNÍ ZÁVOD LETOŠNÍ SEZÓNY

V sobotu 8. 9. 2012 ze za krásného počasí po delší odmlce uskutečnil
nohejbalový turnaj trojic. Velkou změnou bylo, že se tradičně nehrálo před
kulturním domem na proslulém asfaltovém parkovišti, ale místní
nohejbalový nadšenci ho přesunuli na umělohmotný kurt do nedalekého
Poříčí. Turnaje se zúčastnilo 6 místních týmů, které mezi sebou svedly
dramatické souboje. Nejdříve si hráči vybudovali kvalitní občerstvení
a pak ze svých řad navrhli 6 kapitánů ke kterým se na losovali zbývající
hráči. Kapitán označený písmenem „A“ byl Hurych Pavel k němu se přidal
jeho bratr Jan a Hladík Ondra. Tým „B“ vedl Chadima Milan s ním hrál
Kysilka Jaroslav a Boštik Jan. Tým „C“ se skládal z hráčů Motyčka Martin,
Láznický Jan starší a mladší. Tým „E“ tvořil Zerzán Mirek, Šinkora Marek
a Láznický Lukáš. Poslední trojici „F“ měl v rukách Urban Josef, Kárský
Kamil a Motyčka Michal. Po vytvoření týmu se mohl rozjet samotný
turnaj, celkem se odehrálo 20 zápasů. V základní skupině se hrálo
systémem každý s každým na dva sety do 10 bodů. Za výhru byl tým
ohodnocen třemi body, za lepší remízu 2 body a za horší remízu 1 bodem.
Vítězem základní skupiny se stal tým „E“ s 11 body. Dalším postupujícím
byl tým „F“ a tým „A“ oba týmy měli shodných 10 bodů a tak rozhodlo
o pořadí skóre, které měl lepší tým „F“. Posledním čtvrtým postupujícím
týmem do vyřazovacího pavouka muselo opět rozhodnout až skóre,
protože tým „C“ a „D“ měli po 6 bodech. Lepší skóre měl tým „C“, což
svědčilo o tom, že základní skupina byla opravdu velmi vyrovnaná. Tým
„D“ a „B“ si zahráli o páté a šesté místo, z tohoto duelu vyšel vítězně tým
„B“ (10:5, 10:6). Ve vyřazovacím systému hráli tým „E“ s týmem „C“
a výsledek (10:5, 9:10) posunul tým „E“ do finále, kde se střetli s týmem
„F“, který porazil tým „A“ (10:6, 10:7). Třetí místo si vybojoval tým „A“, na
tým „C“ zbyla bramborová medaile. Ve finálovém duelu měl více štěstí tým
„E“. Tým „F“ se za druhé místo nemusel stydět, díky němu byl finálový
zápas do posledních chvil napínavý. Poděkování patří OÚ Poříčí za
pronajmutí kurtu a soc. zařízení kulturního domu, správci sportovního
areálu a pani Motyčkové a Boštíkové za vynikající gulášek. Jménem
zúčastněných hráčů také velmi děkujeme sponzorům za hodnotné ceny,
které věnovali: Taurus Trans, Essa Dolní Újezd, Masna ZD Dolní Újezd.
Na závěr bych si přál,aby další turnaje pořádané místními nadšenci byli
stejně úspěšné a mohli se uskutečňovat na tak kvalitním kurtu, jaký mají
v obci Poříčí.
M. Zerzán

V minulém zpravodaji jsem hodnotil začátek letošní sezóny. Nyní je na
řadě poslední podnik, který jsme v Cikově uspořádali. Zároveň to byl
vrchol sezóny. Jednalo se o Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu
juniorů. Závody tohoto seriálu jsme již v minulých letech pořádali, ale
letošní podnik byl v něčem vyjimečný. Celý seriál měl nového promotéra,
ale největší změna byla v tom, že vše zaštítila nově vytvořená komise pro
juniorský motokros. Přísloví říká, že nové koště dobře mete, což se
potvrdilo i v tomto případě. Pro nás to znamenalo, že měsíc před závodem
nás navštívili členové komise a nám začal měsíc práce na zatraktivnění
trati, na zvýšení bezpečnosti jezdců a diváků a na zlepšení technického
zázemí. Vše jsme stihli a závody mohly v sobotu 22. září začít. Již v pátek se
do závodu přihlásila většina jezdců. Celkem jich prošlo technickou
přejímkou rovná stovka a již zde je čekalo první překvapení. U všech
čtyřtaktních motorů se kontroloval hluk (všichni až na jednoho, který
musel vyměnit koncovku výfuku prošli bez problému). Další překvapení
na jezdce, kteří přijeli nejen z ČR, ale i z Polska, Slovenska, Rakouska,
Maďarska a Slovinska čekalo na trati. Nový a v současné době v Evropě
velmi preferovaný terénní prvek – vlny. Tento prvek, který jsme postavili
na dvou místech trati se osvědčil a nejenže zatraktivnil trať, ale zároveň jí
udělal bezpečnější. Jediné co nikoho nepřekvapilo, protože to je v Horním
Újezdu při MČR juniorů již tradicí, bylo počasí. Na závěr opět přišla
vydatná dešťová přeháňka a z tohoto důvodu musela být druhá rozjížďka
třídy 65 zrušena.
Nyní k vlastnímu průběhu. Díky příkladné spolupráci členů komise se
všemi hornoújezdskými pořadateli vše klapalo na 100% a tak mohli
v podvečer být dekorováni nejlepší účastníci. Ceny předávaly legendy
českého motokrosu, mistři světa z let již dávno minulých pan Jiří Churavý
a pan Miroslav Halm, kterým sekundoval pan starosta Radek Boštík. Vše
s vtipem sobě vlastním komentoval další bývalý motokrosař Petr Kovář.
A kdo byl tedy nejlepší? Dvakrát jsme slyšeli polskou hymnu. Letos Poláci
ostatním vypálili rybník. Třídu 80 vyhrál Gabriel Chetnicki, třídu MX2J
Tomek Wysocki a v 65 byl nejlepší také Polák, ale tentokrát to byl Čech, ale
jménem Petr Polák. Poslední třídu 125 vyhrál čistokrevný Čech, který až
doposud jezdil v Německu Jonáš Nedvěd.
Co říci závěrem. Závody se vydařily po všech stránkách, všichni odjeli
domů zdrávi a vedením Federace motocyklového sportu nám bylo
oznámeno, že s námi na příští ročník počítají a tak jediné co nám
v letošním roce ještě chybělo udělat bylo závěrečné hodnocení. Tohoto
jsme se zhostili 27. 10. tentokrát v kulturním domě. U zabíjačkových
specialit a s poličským pivem jsme hodnotili nejen letošní sezónu, ale
i uplynulých kulatých 20 sezón motokrosu v Horním Újezdu, které jsme si
připomněli promítáním fotografií.
A nyní opravdu co říci závěrem. Chtěl bych poděkovat všem, kteří naší
činnost podporují, nebo alespoň tolerují, všem přeji krásné prožití svátků
vánočních, mnoho zdraví a úspěchů v roce 2013.
Za Autoklub v AČR Horní Újezd Václav Severa

MLADŠÍ ŽÁCI

horní řada: Doseděl Ondra, Jireček Michal, Bauer Michal, Lipavský
Tomáš, Mlejnek Petr, Pohorský Štěpán, Chadima Jan, trenér Mokrejš
František, Bartoš Fanda
dolní řada: trenér Vajrauch Petr, Vajrauch Petr ml., Toman Dalibor,
Opletal Vojta, Vrabcová Bára, Dvořák Michael, Lněnička Štěpán, trenér
Havlík Pavel
chybí: Šplíchal Fanda, Štancl Jakub, Lněnička Fanda, Tmej Lukáš

Foto: Josef Štěpán
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