ROČNÍK XV.

BŘEZEN 2013
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O JARU
Astronomické jaro začíná v druhé polovině března,
avšak cítíme ho přicházet mnohem dříve, někdy dokonce
i koncem února. Když takový den probleskne mezi dny
zimními, hned je člověku hezky u srdce. První náznaky jara
signalizuje především zpěv ptáků. Kolik radosti může člověk slyšet ve zpěvu kosa či drozda v chladném ránu, kdy
paprsky slunce pozvolna rozpouští zbytky sněhu na severních stráních. A když první déšť zavlaží zemi, vše začne
rašit, pukají pupeny, vzduch je čirý. Vegetace se probouzí
k životu, les a louky jsou náhle plné zvuků, vůní, pohybu.
Je dobře člověku při toulkách jarní přírodou, stačí se
nadechnout a otevřít oči. Ucítí naději, radost a uvidí,
co barev jaro má …

V lubenském údolí

Je krásný čas, kdy začne tání
sněhů posledních, z lesů cítit je jarní vlání
plné nadějí …
Je krásný čas, kdy svěží vánek
provoní les a ukončí spánek
břízek bělavých …
Je krásný čas, kdy deště jemně
pročistí vzduch a otevře se znovu země,
po zimě odpočatá …
A když slunce naše vlasy, tváře, pohladí,
že skončila dlouhá zima jistě nikomu nevadí …

K. Boštíková

INFORMACE OBCE

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 25. 1. 2013 m. j. projednalo a schválilo:
- smlouvu mezi obcí HÚ a firmou ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného
břemene z důvodu vedení el. přípojky k parcelám pro výstavbu nových
rodinných domů (Cikov- Spálenisko) za úplatu 14.935,- Kč
- smlouvu mezi obcí HÚ a Ing. Jaroslavem Fleglem (poradenská a konzultační činnost) na zhotovení pasportu komunikací vč. dopravního značení za celkovou částku 22 tis. Kč
- snížení kupní ceny stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných
domů: č. parc. 1335/2 - místní část Víska, č. parc. 968/2 a 967/1 - místní
část Cikov, č. parc. 561, 560/1 a 562/1 - místní část Podlubníček z 20,Kč za 1 m2 na novou cenu 1 Kč za 1 m2
- zveřejnění možnosti pronájmu místního pohostinství současně s možností pronájmu obecního bytu, zároveň tímto odkládá projednání
žádosti p. Jana Střasáka, HÚ o pronájem obecního bytu č. 2 na zasedání
ZO, které se bude konat dne 22. 2. 2013
- rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 1 - přidělení neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s volbou prezidenta ČR ve výši 24.200,- Kč
- smlouvu mezi obcí HÚ a firmou Profesionálové na zajištění činnosti
koordinátora BOZP pro akci: „Modernizace a rozšíření sportovního areálu“
- podpisové právo u ČNB pro starostu, místostarostu a účetní obce,
na převodním příkazu a šeku musí být uvedeny dva podpisy
ZO uložilo starostovi:
1) Připravit na příští schůzi ZO bližší informace ohledně podmínek případné přestavby budovy bývalé ZŠ na nájemní byty určené pro sociální
bydlení (tzv. Podporované byty).

V letošním roce se uskuteční sběr železného šrotu od 8.4. do 15. 4. 2013,
ukládat jej můžete na tato místa: Cikov - naproti křižovatce na Poř. kopec,
střed - za KD, Podlubníček - u Klejchových, Krásňoves - u has. zbrojnice,
Víska na kopci u býv. has., Víska dole - pod Hápovými. Těžší části je možno
dopravit multicarem po osobní dohodě s p. Fr. Krejsou nebo lze objednat
telefonicky na OÚ.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Svoz se uskuteční ve čtvrtek 9. května a ve čtvrtek 3. října 2013. Opětovně upozorňujeme na povinnost občanů předat sběr osobně osádce vozidla! Pracovníkům svozové firmy je třeba sdělit, co se v pytlích nachází, aby
věděli, na které vozidlo podle druhu odpadu odpad uložit. Harmonogram
svozu je následující: Víska dole - 16.00, Víska kopec - 16.15, Krásňoves
u kaple - 16.30, Podlubníček dole - 16.45, u KD - 17.00, Cikov
u kříže - 17.15 hod. Do tohoto sběru však nepatří a není zahrnuto v poplatku – suť, eternit, asfaltová lepenka, asfalt, azbest. Pokud se však se svozovou firmou dohodnete lze tento odpad odvést, je třeba vědět množství
odpadu, vaše jméno a na základě fakturace obci potom zaplatit příslušnou
částku za tuto likvidaci.

FINANČNÍ GRAMOTNOST
Dne 26. 2. 2013 proběhlo v Orlovně v Poříčí školení o finanční gramotnosti, které organizovala naše Místní akční skupina Litomyšlsko (MAS). Projekt finanční gramotnosti spustila finančně-poradenská firma Partners v
září 2011. Cílem projektu je ve spolupráci s UNESCO a OSN vyhlásit 8.9.
dnem finanční gramotnosti. V moderní společnosti již není problém klasická negramotnost – analfabetismus, ale právě negramotnost finanční,
která
ale ve svých důsledcích může být ještě nebezpečnější.
Zvýšení finančního vzdělání obyvatel České republiky je hlavním záměrem programu a měl by to být zároveň zájem nás všech. Některé občany
možná odradí účast soukromé firmy na projektu, předpokládají,
že v rámci přednášky uslyší především nabídku určitých finančních produktů – v tomto případě firmy Partners. Toto mohlo být i důvodem menší
účasti na první přednášce o finanční gramotnosti organizované MAS
dříve. Přednáška v Poříčí byla proto určena především pro zástupce obcí,
kteří, pokud budou s přednáškou spokojeni, budou kladné reference šířit
dál. A tak činí i autor tohoto článku: mladý přednášející p. Ondřej Matoušek nás v rámci časových možností seznámil s různými úskalími nebankovních půjček, které v mnohých případech vedou k roztočení dluhové spirály a často končí až exekucí. V žádném případě nešlo o propagaci f. Partners a jejích produktů – po pravdě i já, přiznám se, jsem měl zpočátku z
této varianty mírné obavy. Byly hned rozptýleny a na závěr mohu jen říci,
že jsem celou tu hodinku, kterou nám p. Matoušek věnoval, poslouchal bez
rozptýlení a opravdu pozorně sledoval každou jeho radu, týkající se
finančních pravidel, bankovního trhu a principu úvěrových smluv. Přednášku mohu všem jenom doporučit, ta hodina strávená posloucháním
odborného výkladu, není určitě strávená zbytečně a může mnoho dalších i
bezesných hodin ušetřit.
Přednášky finanční gramotnosti plánuje MAS organizovat i nadále
a cílit na vybrané věkové skupiny. Kdo by měl proto zájem se do budoucna
další přednášky zúčastnit, může se informovat buď přímo na web stránkách MAS nebo informace obdrží i u nás na obecním úřadě. Podotýkám, že
přednáška je zdarma.
Ing. R. Boštík

Na dalším jednání dne 22. 2. 2013 zastupitelstvo obce m. j. projednalo a schválilo:
- smlouvu mezi obcí HÚ a f. RPA, s.r.o. na organizaci výběrového řízení
pro akci : „Regenerace významné zeleně v obci Horní Újezd“ v celkové
výši : 30 250,- Kč vč. DPH
- rozpočet obce pro rok 2013 takto: příjmy 4 977 800,- Kč + čerpání úvěru
ve výši 8 000 000,- Kč, výdaje ve výši 12 977 800,- Kč tzn. vyrovnaný rozpočet
- zpracování studie na využití budovy bývalé ZŠ
- pronájem garáže o jednom stání za KD k obecnímu bytu č. 1 - žadateli
J. Chaunovi, Horní Újezd
- výsledek hospodaření příspěvkové organizace – Mateřské školy Horní
Újezd k 31. 12. 2012 zisk ve výši 25 684,95 Kč, částka bude převedena do
rezervního fondu
- plán 10-ti leté obnovy a rozvoje vodovodu na roky 2013-2023
- účetní závěrku obce HÚ za rok 2012
ZO neschválilo:
1) Žádost p. Kláry Dostálové, azylový dům Koclířov 140, na přidělení obecního bytu
Na dalším zasedání dne 6. 3. m. j. zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- smlouvu o pronájmu místního pohostinství mezi obcí HÚ a p. Elenou
Shevchikovou, Vojtěchov
- rozsah víceprací a celkovou úpravu projektu v průběhu stavby v rámci
akce „Modernizace a rozšíření sportovního areálu v Horním Újezdu“
a následné vypracování všech potřebných dokumentů tak, aby mohla
být čerpána současně dotace i na předmětné vícepráce v rámci schválené „Dohody“ mezi obcí HÚ a SZIF Hr. Králové
- objednávku na vypracování PD pro akci „Úprava veřejného prostranství v lokalitě před autobusovou zastávkou u KD“ za celkovou částku 30 250,- Kč vč. DPH pro firmu Stavební sdružení Boštík
- smlouvu mezi f. Profesionálové a obcí HÚ na organizaci výběrového řízení pro akci:“Modernizace a rozšíření sportovního areálu v Horním Újezdu – stavební úpravy v průběhu provádění díla“
ZO neschválilo:
- žádost p. Jana Střasáka, HÚ na přidělení obecního bytu

POHYB OBYVATELSTVA
V LOŇSKÉM ROCE
Počet obyvatel k 1. 1. 2012
- přihlášeno
- odhlášeno
- narozeno
- zemřelo
Počet obyvatel k 31. 12. 2012

VESELÉ
VELIKONOCE

431
3
12
4
9
417

PODZIMNÍ VÝSTAVA
V letošním roce kulturní komise chystá druhý ročník podzimní
výstavy a to v neděli 6. října. Prostřednictvím Hornoújezdského
zpravodaje zveme naše občany k účasti na výstavě. Blíží se jaro a to je
příležitost k setí a sázení, abyste jste se se svými výpěstky mohli pochlubit na výstavě. Jedná se nám o ovoce, zeleninu, houby, květiny,
bylinky, zavařeniny apod. Vy, čtenáři, kteří jste na minulé výstavě
byli, jistě víte oč se jedná a na vás, kteří jste to minule nestihli se těšíme letos.
Za spolupráci a Vaši návštěvu děkují předem
členové kulturní komise.

Zastupitelstvo obce a redakční rada přeje všem
čtenářům pěkné prožití Velikonočních svátků.
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SETKÁNÍ RODÁKŮ SE BLÍŽÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Již šesté setkání rodáků a občanů z Horního Újezda se bude konat jak
už všichni víte v sobotu 29. června 2013. V současné době se pracuje
na konečné podobě pozvánky tak, aby mohla být rodákům včas odeslána.
Dopolední program bude zahrnovat prezenci v kulturním domě, dále pak
mši svatou v kapli na Krásňovsi. Po mši bude položen věnec k pomníku
padlých. Návštěvníci budou moci nahlédnout do škol a hasičské zbrojnice. Hlavní náplní odpoledního programu bude kromě projevu
starosty a vystoupení dětí z mateřské školy, koncert dechové hudby
„Dolnovanka“ s krátkými vstupy Divadelní společnosti Jožina Janouška
z Litomyšle. Na závěr odpoledne připravuje Hornoújezdský ochotnický
spolek pro návštěvníky setkání divadelní hru. Večer bude k tanci a poslechu hrát skupina „Náhoda“. Po celý den bude zajištěno občerstvení.
K rodákům bude připraveno mimořádné číslo zpravodaje, které shrne události za předchozích šest let. Z těchto důvodů jsou v tomto čísle uvedeni
jubilanti na dvě čtvrtletí. Prozatím se uskutečnily dvě přípravné schůzky
a další se koná v úterý 2. 4. od 19.00 hod. v zasedací místnosti
a zájemci jsou zváni k účasti. Datum konání se můžete také dozvědět z hlášení rozhlasu nebo z aktualit na webových stránkách. Touto cestou
bychom chtěli poprosit všechny domácnosti o upečení cukroví na občerstvení, které bude třeba donést do KD v pátek před konáním akce. Také
bychom chtěli veřejnost požádat o pomoc při úklidu a přípravě kulturního
domu a venkovního areálu. Děkujeme za Vaši spolupráci.
P. Severová

„Nezáleží tolik na tom, co vás potká, ale na tom, co s tím uděláte“.
J. Canfield
V měsících dubnu až září letošního roku oslaví významná
životní výročí tito naši spoluobčané:
50 let

Adam Lucas Colledge

60 let

Alena Pechancová

65 let

Jaroslav Kysilka
Jaroslav Lněnička
Lidmila Motyčková
Pavel Prokop

70 let

75 let
80 let
85 let
87 let
88 let

Jaroslav Kladiva
Václav Kysilka
Josef Mráz
Anna Mrázová
Vlasta Neprašová
Vladimír Nepraš
Marie Veselíková
Marie Jánová
Marie Pohorská
Hedvika Břeňová

Oslavencům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost
a mnoho radosti při příležitosti krásných narozenin.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od Vánoc až k Velikonocím – v mateřské škole je stále veselo.

O zábavu, radost, tvořivost a hezké prožitky dětí není v mateřské škole nouze. Stále se máme na co těšit, ale také pilně připravovat. Při čekání na Vánoce
jsme ve škole přivítali kamarády z mateřské školy v Desné a trubadúra s marionetami a pohádkou. Navštívila nás také nebeská i pekelná delegace. Těšení
se na Ježíška nám krátilo naše pohádkové vystoupení na vánoční výstavě, návštěva divadelního představení „Putování za vánoční hvězdou“
ve Smetanově domě v Litomyšli . Čekání na Vánoce završila vánoční pracovní dílna s rodiči v mateřské škole, kde si děti společně s nimi vyráběly vánoční
mašinku, která nám za odměnu přivezla vánoční dárky. Děti rodiče za jejich pomoc pohostily vlastnoručně upečeným cukrovím, vlastnoručně vyrobeným
dárkem a zpěvem koled u vánočního stromečku.
Ale ani po Vánocích jsme nezaháleli. Masopustní doba byla v letošním roce krátká a tak jsme se pilně připravovali na maškarní obchůzku po vsi
a následný karneval ve škole. Tentokrát jsme pod vedením kobylky s husárkem navštívili Cikov. V měsíci březnu se již všichni těšíme na příchod jara
a Velikonoc. Zahájili jsme ho maňáskovou pohádkou „Jarní svítání“, tentokrát zase na oplátku na návštěvě v mateřské škole v Desné. Velkým zážitkem pro
děti byla návštěva chovatele zvířat a ptáků z Kočího u Chrudimi, který přivezl dětem ukázat lišku, čápa, výra velkého, orla skalního a mořského,
krahujce a luňáka hnědého. Poutavě dětem vyprávěl o jejich způsobu života, charakteristických znacích, potravě a o jejich výcviku. Tento zážitek zanechal
v dětech velikou stopu, hovoří o něm ještě dnes a mají slíbenou další návštěvu, tentokrát k jejich svátku, ke Dni dětí.

Zápis dětí do Mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy v Horním Újezdu pro školní rok 2013- 2014 proběhne ve dnech 27. 5. až 29. 5. 2013. Srdečně zveme rodiče s jejich dětmi již
nyní k návštěvě a prohlídce naší školy, při které si mohou vyzvednout potřebnou dokumentaci k zápisu dítěte. Rádi Vám také zodpovíme Vaše případné
dotazy. Vyplněné žádosti o přijetí je třeba doručit nejpozději v uvedených dnech vlastního zápisu. Připomínáme rodičům, že již nyní, při tomto zápisu, je
potřeba podat i žádosti o přijetí dítěte k pozdějšímu datu nástupu do MŠ než je 1. 9. 2013, tj. k plánovanému nástupu dítěte až v průběhu školního roku.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Text a foto Š. Mokrejšová

DĚTSKÝ KARNEVAL
Slovo karneval pochází z italského „carne lavare“- dát pryč maso či
„opouštění masa“. I když se dnes půst moc nedodržuje, dětský
karneval zůstává tradicí.
V neděli 10. 3. 2013 jsme po roce opět prožili příjemné odpoledne,
které uspořádala TJ. V kulturním domě probíhal veselý rej masek za
doprovodu skvělé hudby reprodukované p. Lipavským. O zábavu se
nám postarali Verča a Karel z Morašic. Děti si zahrály spoustu
zajímavých her. Probíhaly pod velkým švihadlem, ale nejvíc si
užívaly bublin. Jak spousty malých, tak i obřích, které Karel
vykouzlil. Samozřejmě se nezapomnělo na oblíbenou židličkovanou
a na odměny, které se hojně rozdávaly. Už dnes se s dětmi těšíme na
další tradiční karneval a na teplé dny, které se nezadržitelně blíží,
neboť jaro už je na blízku, ačkoli to tak možná nevypadá.
Text a foto M. Prokopová
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MLADÍ RYBAŘÍCI A PASOVÁNÍ 2013

Sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko- Desinka
Vás srdečně zve na

Tak, jako již tradičně, i letos v předjaří proběhlo v naší rybářské klubovně
pasování na nové rybáře.
Letos jsme do mokrého cechu přivítali čtyři mladé tváře: Vojtu Krejsu,
Vojtu Faltyse, Radka Kusého a Šimona Lněničku.
Po rybářském slibu, kterému předcházelo složení odborné zkoušky, se
mohli chlapci těšit z pasovacího listu, který si každý, kromě pěkné vzpomínky, odnesl na památku. Po té následoval zlatý hřeb svátečního programu a tím bylo z pohledu dětí určitě občerstvení. Maminky nám, jako
obvykle napekly nějaké sladkosti, ale pro děti nechyběly ani párky a trochu
toho uzeného pro dospělé vedoucí. Společně můžeme konstatovat,
že zimní příprava na hlavní rybářskou sezonu se opět podařila, že všichni
rybáři jsou připraveni – ať už naši nejmladší, čerstvě pasovaní,
tak samozřejmě i ti starší, dlouholetí členové.
Těšíme se tedy, až se ještě trochu oteplí, abychom už mohli konečně vyrazit
k vodě a zvolat: Petrův zdar!
Ing. R. Boštík

SETKÁNÍ SENIORŮ

které se koná
v neděli 7. dubna 2013 ve 14 hodin na Skalce v Lubné.
K tanci a poslechu hraje DOLNOVANKA.
Vystoupí imitátor Václav Faltus a kouzelník Aleš Krejčí
Doprava i občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás!
Autobusy – Víska 13.05, Krásnoves 13.10, Cikov 13.25, KD 13.30

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 5.1. 2013 se v naší obci a okolních vesnicích uskutečnila již po třinácté Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem byla Farní charita Dolní
Újezd. V rámci sbírky bylo celkem vybráno 206 253,-Kč.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Dolní Újezd
72 721,- Kč
Jiříkov,Václavky
3 080, - Kč
Osík
31 008,- Kč
Horní Újezd
26 560,- Kč
Vidlatá Seč
15 833,- Kč
Desná
17 021,- Kč
Budislav
15 759,- Kč
Poříčí
14 511,- Kč
Mladočov
4 260,- Kč
Zrnětín
5 500,- Kč
Celý výtěžek sbírky bude odeslán na ústřední sbírkové konto. Připomínáme rozdělení sbírky. Z celkově vybrané částky je 65% navráceno organizátorovi sbírky (místní farní charitě), zbývajícími 35% vybrané částky se
hradí potřeby diecézní charity, humanitární pomoci, režie sbírky.
Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Finanční prostředky vybrané v roce 2012 určené místní charitě budou využity opět na nákup kompenzačních pomůcek (polohovací postele, klozetové wc židle, mechanické vozíky..), zdravotního materiálu, financování provozních nákladů spojených s poskytováním pečovatelské a ošetřovatelské
služby.
Naše srdečné poděkování patří všem, kteří nám opět pomohli při organizaci Tříkrálové sbírky, hlavně bychom chtěli poděkovat dětem (velmi nás
potěšilo, kolik jich letos přišlo a mělo zájem se zúčastnit, moc si toho vážíme) a dále vedoucím skupinek (za jejich zodpovědnou práci) a v neposlední řadě těm, kdo naše koledníky mile přijali a štědře obdarovali.

Na nové rybáře byli pasováni – zleva Vojta Faltys, Radek Kusý, Šimon Lněnička
a Vojta Krejsa. Foto: M. Peška

Děkujeme Vám všem za pomoc, moc si vaší pomoci vážíme. Pracovníci
farní charity Dolní Újezd

Ceny v tombole (celkem 273) na obecním plese byly velmi rozmanité.
Foto: V. Severa

-4-

-5-

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

ZAČÁTEK ROKU 2013 V TJ HORNÍ ÚJEZD

Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise se odehrál
poslední sobotu roku 2012. Toto tradiční setkání milovníků malého bílého
míčku přilákalo do kulturního domu rekordní počet 35 hráčů. Tím byl překonán rekord z roku 2008 o 4 účastníky. Po rozlosování do čtyř základních
skupin, kde se utkali všichni vzájemně mezi sebou, postoupili 4 nejlepší do
dvou osmičlenných semifinálových skupin. Vítěz semifinále "A" se utkal
ve finále s druhým ze semifinále "B" a opačně. Vítězové, Háp Miroslav z
Desné a Svatoš Petr z Litomyšle, se utkali o první místo a poražení o třetí. V
napínavé pětisetové bitvě zvítězil Petr Svatoš. Tento handicapovaný stolní
tenista upoutaný na vozík neuvěřitelným způsobem odvracel všechny
míčky a za potlesku všech přítomných zaslouženě vyhrál 3:2 (poslední set
11:8). V utkání o 3. místo přehrál domácí Michal Motyčka vnuka Horákových z Vísky, Libora Horáka z Litomyšle 3:1. Hráči, kteří se umístili na třetích a dalších místech, se vzájemně utkali o konečné pořadí. Na závěr 12
vytrvalých, kdy již ostatní slavili zřejmě konec roku, sehrálo turnaj ve
čtyřhře. Dvojice byly sestaveny tak, že k hráčům, kteří se umístili na předních místech ve dvouhře, byli přilosováni jejich spoluhráči. Zaslouženými
vítězi se stali Michal Motyčka s Martinem Chadimou. Vyrovnané výkony
hráčů, výsledek rozlosování a jistě i trochu potřebného štěstí na těchto turnajích jsou důkazem toho, že např. loňský vítěz dvouhry, Lukáš Jána, letos
obsadil až 5. místo a druhý v pořadí v loňském roce, Miroslav Chadima, se
letos umístil jako dvanáctý. Stejně tak to bylo i s loňskými vítězi čtyřhry,
Jaroslavem Chaunem a Lukášem Láznickým, kteří v letošním ročníku
skončili poslední. Na závěr byli všichni účastníci odměněni věcnými cenami.

S blížícím se příchodem jara ožívá i dění u zdejších fotbalistů. I když
závěr loňského roku a úvod roku letošního byl trošku jiný než v minulých
letech. Začala výstavba nových kabin a s tím souvisí řada práce, aby se rok
2013 odehrál na našem hřišti alespoň částečně v obvyklém duchu let minulých.
V úvodu roku proběhla valná hromada TJ, kde se znovu obměnilo vedení TJ. Uskutečnila se také výměna registračních průkazů všech hráčů, což
přineslo řadu administrativní práce.
Mužstvo mužů má za sebou větší část zimní přípravy, kterou letos dost
netradičně z větší míry absolvovalo na krásném kopci proti bývalému
Dolečkovu mlýnu, kde se chlapi snažili zvýšit svoji fyzickou kondici. Oproti minulým rokům se mírně zlepšila docházka na tréninky, zpestřením přípravy bylo soustředění v Boskovicích. Škoda, že o víkendu, kdy proběhlo,
spadlo nejvíce sněhu za celou zimu. I přesto se správce boskovické umělé
trávy snažil a z plánované přípravy odpadl jen domluvený přátelák, místo
kterého proběhl trénink. Jedno odpoledne muži trénovali
na umělé trávě v Osíku, která je součástí krásného nově opraveného areálu. Koho sport zajímá a ještě tam nebyl, doporučuji návštěvu, já jsem byl
velmi překvapený. Využíváme i hřiště s umělým povrchem v Poříčí, kde
nám vychází vstříc tamní obecní úřad – děkujeme. Zatím muži odehráli tři
přípravné zápasy – nejdříve prohra s celkem z I.B třídy Morašicemi 0:1,
poté remíza s vedoucím celkem III. třídy Rohoznou 1:1. Třetí zápas byl
výsledkový propadák – debakl s dalším celkem I.B třídy Sebranicemi 0:9.
Jarní část soutěže začíná 24.3. domácím zápasem s Jevíčkem. Do té doby
by jsme měli odehrát ještě dva přípravné zápasy.
V kategorii dorostu se nám daří přibližně stejně jako na podzim – to je
špatně. Mladíci ve věku 15 – 18 let jsou v současné době tak zaneprázdněni
(pravděpodobně studiem, prací doma a možná i přivýdělky), že na fotbal
jim prostě nezbývá čas. Proto tréninky probíhají za účasti maximálně 5-6
poctivých hráčů, mezi které patří hlavně Patrik Prokop, Honza Láznický,
Vojta Lněnička a kluci, kteří letos končí ve starších žácích.
Naopak v žákovské kategorii je účast na trénincích velice dobrá, pravdou je, že podmínky v tělocvičně v Dolním Újezdě jsou nesrovnatelné
s tím, kde trénují naši muži a dorostenci.
Trénovat začali i ti nejmladší – elévové ve škole na Krásňovsi. Přípravu
těch nejmenších se snažíme nevázat jenom k fotbalu, děláme různá pohybová cvičení, různé hry. Snad se to dětem líbí, chodí k nám i několik děvčat.
Až to umožní počasí, snad koncem března nebo začátkem dubna, začneme
chodit na hřiště a rádi uvítáme další děti. Přijďte se třeba jen podívat
s vašimi ratolestmi – vždy v pondělí a čtvrtek v 16:30.
Závěrem bych rád pozval všechny, které fotbal zajímá, k návštěvě našich
zápasů, i v provizorních podmínkách se fotbal hrát bude a bude na něm
i tradiční občerstvení. Děkuji paní Dáše Motyčkové, která skončila v hornoújezdském pohostinství, za několik let spolupráce, která snad probíhala
za spokojenosti obou stran.
Za TJ Horní Újezd Zdeněk Beneš, předseda TJ

Závěrem patří velký dík všem účastníkům za předvedené výkony,
sponzorům za ceny pro hráče, hospodské paní Motyčkové za výborný
guláš a celodenní obsluhu od brzkých ranních do pozdních večerních
hodin. Tak zase za rok na Horňáku.
Konečné pořadí dvouhry:
1. Svatoš Petr (Litomyšl)
2. Háp Miroslav (Desná)
3. Motyčka Michal (Horní Újezd)
4. Horák Libor (Litomyšl)
5. Jána Lukáš (Dolní Újezd)
6. Kárský Kamil (Desná)
7. Rohan Jan (D. Újezd)
8. Jána Ladislav (D. Újezd)
9. Prokop Radek (H. Újezd)
10. Mokrejš František (H. Újezd)
11. Chaun Jaroslav ml. (Desná)
12. Chadima Miroslav (H. Újezd)
13. Beneš Marek (Trstěnice)
14. Kladiva Miroslav (H. Újezd)
15. Jílek Jiří (Desná)
16. Chadima Milan (H. Újezd)
17. Sejkora Ladislav (Trstěnice)
18. Chadima Martin (H. Újezd)
19. Motyčka Václav (H. Újezd)
20. Boštík Pavel (Poříčí)
21. Fulík Pavel (D. Újezd)
22. Žďára Václav (H. Újezd)

23. Hladík Ondřej (H. Újezd)
24. Láznický Lukáš (H. Újezd)
25. Faltys Jindřich (Poříčí)
26. Láznický Jan (H. Újezd)
27. Kočí Marek (Osík)
28. Prokop Kamil (H. Újezd)
29. Prokop Patrik (H. Újezd)
30. Beneš Pavel (Trstěnice)
31. Zindulka Tomáš (Pohodlí)
32. Háp Ondřej (Desná)
33. Janoušek Jan (Desná)
34. Kladiva Jaroslav (Desná)
35. Makovský Miroslav (D. Újezd)

Konečné pořadí čtyřhry:
1. Motyčka Michal- Chadima Martin
2. Jána Lukáš – Láznický Jan
3. Mokrejš František – Hladík Ondřej
4. Chadima Miroslav – Žďára Václav
5. Kárský Kamil – Faltys Jindřich
6. Chaun Jaroslav – Láznický Lukáš

Mokrejš František

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE TJ HORNÍ ÚJEZD - JARO 2013
Muži:
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota

24.3. 15:00 HÚ - Jevíčko
30.3. 15:00 Dlouhá Loučka - HÚ
7.4. 16:30 HÚ - Čistá
13.4. 16:30 Třebařov - HÚ
21.4. 17:00 HÚ - Linhartice
28.4. 17:00 HÚ - Jaroměřice
5.5. 17:00 Dolní Újezd "B" - HÚ
12.5. 17:00 HÚ - Rychnov na Moravě
18.5. 17:00 Opatov - HÚ
26.5. 17:00 HÚ - Kamenná Horka
2.6. 16:00 Městečko Trnávka - HÚ
9.6. 17:00 HÚ - Janov
15.6. 17:00 Staré Město - HÚ

Dorost:
neděle 7.4. 14:15 HÚ - Březová n. S.
neděle 14.4. 14:00 Jablonné n. o. - HÚ
neděle 21.4. 14:45 HÚ - Jevíčko
sobota 27.4. 17:00 Zámrsk - HÚ
neděle 5.5. 14:45 HÚ - Libchavy
neděle 12.5. 14:45 Cerekvice n. L. - HÚ
neděle 19.5. 14:45 HÚ - Kunčina
neděle 26.5. 14:45 HÚ - Ústí n. o. "B"
neděle 2.6. 16:00 FC Jiskra - HÚ
(hř. Králíky) VOLNO
neděle 16.6. 13:30 Jehnědí - HÚ

Žáci hrají jarní část soutěže na hřišti v Dolním Újezdě
Turnaj mladší přípravky: neděle 5.5. 9:00 Horní Újezd
Autoklub v AČR Horní Újezd si dovoluje pozvat všechny
příznivce motorismu na první sportovní podnik v letošní sezóně, který se bude konat na závodišti v Cikově.
Jedná se o MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR SAJDKÁR A ČTYŘKOLEK
Závodu se opět zúčastní česká špička tohoto sportovního
odvětví doplněna o jezdce ze Slovenska, Rakouska, Polska, Německa a Maďarska.
Tréninky začínají v 8.00 hodin a hlavní závod od 13.00 hodin.
Na všechny fanoušky se v sobotu 1. června těší pořadatelé z místního Autoklubu.
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