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SOUTĚŽ DĚTÍ
Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka se konal tentokrát po letech opět v Dolním Újezdě, protože se jednalo již o 14. ročník a pořadatelství se
dostalo do druhého kola. Sousedé pojali pátek 23. května velmi poctivě a připravili vše podle olympijských zvyklostí. Mohli jsme tak být přítomni zapálení
olympijského ohně pod olympijskými kruhy, s ohněm na stadion přiběhl veteránský běžec pan Miroslav Havran, rodák ze Sebranic žijící v Litomyšli. Proběhlo slavnostní vztyčení vlajky a slib sportujících družstev. Všichni pořadatelé včetně pana starosty ing. Hladíka byli oblečeni do starořeckého oděvu.
Slunce se na nás již od rána smálo a tak mohla být sportovní klání v Bořkově zahájena. Jako první úkol čekalo na děti vlastnoruční svinutí požární hadice,
pro mladší děti nebylo rozhodně snadné ji pevně svinout a udržet ji v rukou. Body se získávaly za to, že rozvinutá hadice srazila kuželku, což se podařilo zřídka. Na dalším stanovišti pak měli soutěžící s rozběhem a s gumou kolem pasu, která byla pevně připevněna, překonat určený cíl. Na stanovištích nechybělo
poznávání rostlin, zvířat, test znalostí k olympiádě, první pomoc a zdravověda, otázky na ekologii a odpady, běh či spíše šoupání na lyžích a střelba na cíl.
Jedna disciplína spočívala v tom, že si děti navlékly hlavy do žebříku mezi šprusle a takto společně překonávaly tam i zpět překážku z natažených provázků.
Nebylo zrovna jednoduché sladit pohyb pěti párů nohou, ale podařilo se. Na dalším stanovišti měli rozhodčí připraveni fotografie z jednotlivých obcí. Soutěžící si vylosovali názvy dvou obcí a měli k nim vybrat patřičné snímky. I když se jednalo o dominanty obce jako kostel, školu, kulturní dům nebo obecní
úřad ne všechno se podařilo určit správně. Velmi zajímavá byla rukodělná disciplína, která spočívala v tom, že děti měly nakreslit portrét starosty obce za
kterou soutěží. Pokud by někoho zajímalo jak se tohoto úkolu zhostily naše mladší děti, přijďte se podívat na obecní úřad, zde je portrét vystaven. Netradiční postřehovou disciplínou bylo hledání značek v terénu, umístěny byly ve vysokých porostech trávy a tím se snadno přehlédly. Za naši obec soutěžili:
Kateřina Žďárová, Eliška Chadimová, Noemi Colledge, Radovan Flídr a Jirka Svatoš. Družstvo starších: Eva Lněničková, Jakub Chadima, Šimon Háp,
Daniel Nahácky a Vojta Svatoš. Výsledková listina I. stupně: 1. místo - Dolní Újezd dále pak Osík, Vidlatá Seč, Desná, Sebranice, Horní Újezd - moc pěkné,
Poříčí, Široký Důl, Lubná a Chotěnov, Morašice, Makov, Budislav. Konečné umístění družstev starších dětí: 1. místo - Dolní Újezd a další Osík, Vidlatá Seč,
Sebranice, Široký Důl, Lubná a Chotěnov, Morašice, Poříčí, Budislav, Desná, Makov, Horní Újezd - snad příště.
Pořadatelské obci děkujeme za pěkně zorganizovanou olympiádu a chutné občerstvení, soutěžícím dětem děkujeme za účast a těšíme se příští rok zase ve
stejnou dobu nashledanou.
P. Severová

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 24. 4. m. j.
projednalo a schválilo:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

- Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi obcí HÚ a f. Profesionálové, Hr.
Králové.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a sdružením skupinového plynovodu Proseč.
- Smlouvu č. 11092846 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci
„Sadové úpravy/Regenerace významné zeleně v obci Horní Újezd“
podepsanou zástupcem Státního fondu ŽP v Praze dne 20. 3. 2014.
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na požární techniku pro jednotku SDH ve výši 80 tis. Kč.
- Rozpočtové opatření PK č. 9 na přidělení neinvestiční účelové dotace ve
výši 100 tis. Kč na opravu místní komunikace na č. parc. 1171.
- Žádost manželů Lněničkových na úpravu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 159/1.
- Prodej obecního pozemku p. č. 1339/1 o výměře 3502 m2 p. Janu
Havranovi, Sebranice za cenu 1,- Kč/m2 na výstavbu rodinného domu,
kauce 50 000,- Kč. Veškeré ostatní náklady hradí kupující.
- Prodej obecního pozemku p. č. 1340 o výměře 1126 m2 p. Janu Havranovi, Sebranice za cenu 12,- Kč/m2. Veškeré ostatní náklady hradí
kupující.
- Požární řád obce.
- Úpravu provozní doby v místním pohostinství dle návrhu provozovatelky pohostinství p. Shevchik s tím, že jediným zavíracím dnem zůstává čtvrtek.

Milí čtenáři, navazuji na článek otištěný v předchozím zpravodaji, který se
týkal popisu akcí v letošním roce. V minulém vydání jsem se zmínil, že nás
žádné velké investiční akce v letošním roce nečekají. V každém případě
„tradiční“ oprava místních komunikací proběhne i tento rok. A které komunikace, resp. jaké místní části obce se dočkají? V první řadě se dočká kompletní opravy část komunikace na Podlubníčku a to přibližně od studánky
k čp. 54, resp. čp. 53 (manželé Kubešovi). Zároveň na jaře již proběhlo
dokončení rekonstrukce části komunikace na Krásňovsi okolo trafostanice, též byla provedena úprava příjezdové cesty k novému rodinnému
domu manželů Jirečkových na „Spálenisku“. Zde byla zhotovena pouze
podkladní vrstva z drceného kameniva, asfaltového povrchu se příjezdová
cesta dočká zřejmě až po dokončení výstavby v dané lokalitě. V místní části
obce Cikov - „Spálenisko“ je plánována ještě rekonstrukce příjezdové
asfaltové cesty přibližně od ohybu komunikace v místě, kde jsou osazena
svodidla k čp. 46 (manželé Boštíkovi). Na rekonstrukci v plánované výši
cca 500 tis. Kč byla již v roce 2013 podána žádost o dotaci na ministerstvo
financí. Bohužel dosud není jasné, zda bude obec v této věci úspěšná a to
přes to, že se již uskutečnilo v daném směru výběrové řízení a na realizaci
díla byla vybrána stavební firma Stavoka-Kosice. Pokud by se finanční
prostředky přes dotaci získat nepodařilo, byla by v letošním roce provedena pouze nejnutnější výsprava výtluků a samotná rekonstrukce by se
uskutečnila v příštím roce.

... A JEŠTĚ Z JINÉHO SOUDKU
- DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY

ZO neschválilo:
- Prodej obecního pozemku p. č. 982 p. Václavu Košňarovi, Poříčí

Mikroregion Desinka uspěl v dotaci na pořízení domácích kompostérů. Co
si pod tímto můžeme představit a jaký efekt přinese získání dotace občanům? Předně bych Vás rád informoval, co přesně domácí kompostér je a k
čemu slouží, i když předpokládám, že většina z Vás již o tomto způsobu
nakládání s biologickým odpadem slyšela... Každý člověk vyprodukuje za
rok přes 300 kg komunálního odpadu, přičemž min. 40% tohoto odpadu
tvoří bioodpad. Tento bioodpad ať už se jedná posečenou trávu, listí, či
kuchyňské zbytky (ovocné, zeleninové) nemusí nutně končit na skládce, či
ve spalovně. Tento rostlinný odpad lze zužitkovat právě v kompostéru,
který nám z tohoto odpadu připraví kvalitní organické hnojivo-kompost.
Podmínkou pro vznik kompostu je působení mikroorganizmů za přístupu
vzduchu a při potřebné vlhkosti a teplotě. Můžete namítat, že léta k tomuto
účelu využíváte hnojiště umístěné pravděpodobně někde v zákoutí zahrady. To může být sice pravda, ale kompostování v kompostérech přináší
nesporné výhody. Celý proces je díky stálé teplotě, vlhkosti a přístupu
kyslíku podstatně rychlejší a především kompostování v kompostéru je
praktičtější, působí estetičtějším dojmem, nezapáchá a urychlí celý proces
tvorby kompostu až o polovinu. Přibližně platí, že na 100 m2 zahrady je
třeba objem 100 l v kompostéru. V rámci akce mikroregionu bude mít obec
pro občany k dispozici kompostéry o objemu 1100 l. Bude se jednat o kvalitní plastové kompostéry vyrobené z recyklovaného plastu (tl. stěny cca 10
mm) zelené nebo hnědé barvy. Kompostér bude vrchního plnění se spodním výběrem kompostu, životnost takového kompostéru je udávána cca
na 20 let.
Pokud by jste se tedy i na základě tohoto článku rozhodli, že budete mít
o kompostér zájem, prosím neváhejte, zastavte se na obci nebo nás kontaktujte jiným způsobem tak, abychom si Vás zapsali do seznamu, který
bude k tomuto účelu zřízen. Až bude projekt realizován a kompostéry fakticky do naší obce dorazí, budou občané uspokojováni právě v pořadí dle
tohoto seznamu.
Na závěr k tomuto podotýkám, že obec bude kompostéry zapůjčovat občanům zdarma na dobu 5-ti let, což je doba udržitelnosti projektu. Pokud
budou mít občané zájem si poté kompostér ponechat, což se předpokládá,
je plánováno, že v takovém případě bude kompostér odprodán za zůstatkovou cenu (pořizovací cena kompostéru - cca 3 tis. Kč).
Ing. R. Boštík, starosta

Na svém dalším zasedání dne 29. 5. zastupitelstvo
obce m. j. projednalo a schválilo:
- Záměr na realizaci akce: „Cyklostezka Litomyšl – Proseč“ na základě
předložené studie, datum 03/2014, projektované kanceláří OPTIMA
spol. s r.o. a zároveň schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
43 000 Kč na vyhotovení projektové dokumentace (v rozsahu pro územní řízení a pro vydání stavebního povolení a na odpovídající geodetické
práce)
- Smlouvu mezi obcí HÚ a Pardubickým krajem o poskytnutí dotace
z Programu POV ve výši 100 tis. Kč na akci: „Oprava místní komunikace
na p. č. 1171“ v místní části obce Podlubníček
- Smlouvu mezi obcí HÚ a firmou DS Delta s.r.o. na akci: „Oprava místní
komunikace na p. č. 1171“
- Smlouvu mezi obcí HÚ a firmou DS Delta s.r.o. na akci : „Oprava místní
komunikace na p. č. 1007/4“
- Smlouvu o poskytnutí dotace č. 5/2014 mezi obcí HÚ a Sdružením obcí
Mikroregionu Desinka na poskytnutí dotace na akci: „Úprava veřejných prostranství v regionu Desinka - obec Horní Újezd
- Smlouvu mezi obcí HÚ a Mikroregionem Litomyšlsko na poskytnutí
mimořádného členského příspěvku na dokrytí dotace z POV na obnovu
veřejných prostranství
- Smlouvu mezi obcí HÚ a Mikroregionem Litomyšlsko na zajištění akce:
„Obnova veřejných prostranství v obci Horní Újezd“
- Uzavření Dodatku č. 2 pro akci: „Regenerace významné zeleně v obci
HÚ“
- Další postup ve věci plánované rekonstrukce dětského hřiště v areálu
MŠ spočívající v postupné realizaci původního záměru (viz. podaná
žádost na MMR) s tím, že v letošním roce bude zakoupena herní sestava
Valdek od f. Kulant Pardubice
- Podání žádosti o převod pozemků parc. č.: KN 105/2, 108, 111, 773, 774,
775 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu nacházejících se na k.ú.
Horní Újezd na obec Horní Újezd a to dle předloženého návrhu
- Poskytnutí finančního příspěvku na zajištění občerstvení v rámci akce:
„Svátek fotbalu - slavnostní otevření kabin“ ve výši 6.000 Kč
- Uzavření dohody mezi obcí HÚ a Rybářským kroužkem HÚ o poskytnutí obecního řeziva na provedení rekonstrukce klubovny u retenční
nádrže
- Smlouvu s kaucí na prodej obecních pozemků parc. č. 1339/1 a parc.
č. 1340 v místní části obce Víska žadateli Janu Havranovi, bytem Sebranice 226 (na základě usnesení ZO ze dne 24. 4. 2014 - č. 11 a č. 12)
- Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 20142018 na 9 členů

Výsledky hlasování
do Evropského parlamentu.
Oprávněných voličů: 327, volilo 85, účast 26 %, 1 neplatný hlas.
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NABÍDKA PRODEJE
PŘÍMOTOPŮ
Obec Horní Újezd nabízí k prodeji přímotopné
konventory s různými výkony, cena symbolická.
Zájemci hlaste se
u pana starosty ing. Radka Boštíka.
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PREMIÉRA KOMEDIE

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jarní měsíce v mateřské škole proběhly ve znamení Velikonoc, besídky ke
Dni matek a plaveckého výcviku předškolních dětí. Maminkám jsme
zahráli Brusinkovou pohádku z integrovaného tematického bloku Školního vzdělávacího programu „Tykadlíkov“ a Den dětí jsme oslavili soutěžním odpolednem pro celé rodiny, nazvaným „Den rodin“. Velké poděkování patří jednomu z rodičů, panu Miroslavu Lipavskému, který dětem
sponzorsky připravil skákací hrad, bublinkovou show a tvarovací balonky.
Poděkování patří neméně i všem rodinám, které se dostavily v hojném
počtu a s dětmi ochotně soutěžily.
Do konce školního roku nás ještě čeká školní výlet do Pohádkové vesničky
v hotelu Podlesí a Záchranné stanice Pasíčka u Proseče. Slavnostním vyřazením předškolních dětí školní rok ukončíme. Do školy odchází 10 dětí.
Nově zapsaných dětí pro školní rok 2014 - 2015 je pouze 7, takže ve škole
jsou do naplnění kapacity ještě 3 volná místa.
Tak, jako se již všechny děti těší na prázdniny, tak i Vám, čtenářům, přejeme vydařenou dovolenou a po celé léto mnoho krásných, slunečných
dnů.
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy.

Dne 29. března udělali radost místním ochotníkům hlavně diváci, kterých
se na premiéru hry „Když se zhasne“ sešlo opravdu požehnaně, takže bylo
v kulturním domě plno. Další představení této hry ochotníci zahráli
3. května v blízkém Poříčí, kde byla účast také pěkná. Týden na to, tedy
10. května se v hornoújezdské části obce zvané Podlubníček uskutečnil
„Pivokoštíček“. Organizátoři, místní hasiči, měli s přípravami nemálo
práce, ale úsilí se vyplatilo. Počasí se vydařilo a návštěvníků bylo mnoho.
Velké poděkování patří jak organizátorům akce, tak divákům, kteří přišli
a hlavně Vodehnalovým (Dubišarovým), kteří zapůjčili svůj soukromý
pozemek k divadelním účelům a tím dotvořili namalované kulisy přírodními.
Hornoújezdský ochotnický spolek

DĚTSKÝ DEN V MŠ HORNÍ ÚJEZD
V pátek 6. června 2014 jsme byli pozváni do mateřské školy, abychom oslavili Den dětí. Na krásně připravený program jsme se všichni moc těšili,
protože nám naše malá rebelka prozradila něco málo z tajných příprav.
První polovina oslav se totiž skládala z různých „sportovních klání“, do
kterých byla zapojena celá rodina. A byla to „psina“. Tátové oblečení do
zástěr nebo věšící prádlo, mámy snažící se přeříznout dřevěnou laťku nebo
zatlouct hřebíky…atp. Docela jsme se nasmáli! No a svázat 5ti členné
rodině nohy a poslat ťapat přes půl zahrady - to už byla opravdová groteska. Ty nejúspěšnější rodiny dostaly diplom! No a potom, když se dosportovalo, šlo se „skotačit“ do nafukovacího hradu (což byla pro děti z celého
dne ta největší atrakce) a mámy, tátové a babičky si dali dobrou kávu
a všichni dohromady„mlsali“ dobroty, které jsme napekli a přinesli
s sebou. Děti si ještě odnesly nafukovací tvarovací balónky - také velmi
žádané, které teta Tereza natvarovala podle přání! Nádhera!
Vyšlo krásné počasí, nálada byla perfektní, děti mooooc spokojené - prostě
další povedená akce, za kterou bych chtěla (myslím i jménem ostatních
rodičů) velmi poděkovat!
Děkuji i za celoroční náročnou práci výborných paní učitelek, které vytvářejí úžasné, pohodové prostředí pro naše děti!!!
S přáním hezkého dne vás všechny zdraví Jana Klusoňová.

Artur, Trevor, Nina a Imelda. Foto: K. Škeříková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
„Neexistuje nic, co by nezmohla houževnatá činnost a usilovná a svědomitá práce”
L. A. Seneca

V měsících červenci, srpnu a září oslaví tito naši
spoluobčané významná životní výročí:
50 LET

60 LET
65 LET
80 LET
86 LET
89 LET

Ludmila Láznická
Ladislav Lněnička
Jaroslava Nováková
Václava Pokorná
Václav Severa
Marie Hápová
Ladislav Žďára
Ivanka Barcalová
Anna Vopařilová
Marie Jánová
Hedvika Břeňová

Jubilantům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spokojený
život a co nejméně starostí.
Foto: Š. Mokrejšová
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FENOMÉN BOŠTÍK

MUZIKÁL ADAM A EVA

Václav Boštík a jeho rodinní výtvarní souputníci z Ležákova mlýna v Horním Újezdu
Regionální muzeum v Litomyšli otevře nově zrekonstruovanou hlavní
budovu výstavou věnovanou výtvarníkům pocházejícím z tzv. Ležákova
mlýna v Horním Újezdu. Jejich ústřední postavou je Václav Boštík (1913 2005), malíř, grafik, ilustrátor, typograf a restaurátor, který náleží k našim
vrcholným výtvarným umělcům. Nebyl však jediným malířem, který v tomto mlýně vyrostl. Doprovázejí jej totiž další tři příslušníci Boštíkova
rodu, malíři samouci, jejichž díla zrcadlí nebývalé výtvarné nadání.
Prvním z nich je malířův otec Václav Boštík st. (1887 - 1950), který se vedle
malování věnoval také hudbě a fotografování. Mezi jeho pracemi lze nalézt
i takové, jež byly donedávna považovány za díla raného období jeho staršího syna. Pozoruhodnou osobností je jeho bratr František (1883 - 1964),
katolický kněz, gymnaziální profesor, básník, cestovatel, fotograf a malíř,
který prožil většinu života v Chotěboři. Dalším mužem, jehož díla lze na
výstavě spatřit je mladší syn Václava Boštíka st. Jan (1915 - 2000), který
stejně jako jeho bratr Václav zdědil po otci hudební i výtvarné nadání.
Někteří z výše uvedených přitom spolu již v Litomyšli svá díla prezentovali
- Václav Boštík st. se synem Václavem na II. litomyšlském výtvarném
salonu v roce 1945 a bratři Jan a Václav na Výtvarné Litomyšli v roce 1989.
Záměrem výstavy je ukázat uměleckou hodnotu tvorby rodinných souputníků jednoho z našich největších malířů 20. st. a zároveň poukázat na společné rysy rané tvorby Václava Boštíka s díly jeho příbuzných. Tímto projektem chtějí jeho tvůrci rodinný kruh Boštíkových uzavřít a přidat k nim
alespoň několik dochovaných děl jejich bratra a strýce Františka, který
k nim neopomenutelně patří. Představeno bude také několik děl současného majitele mlýna Jana Boštíka ml. (*1947).
K zajímavostem výstavy, která potrvá od 20. července do 14. září a k níž
vyjde doprovodná publikace, patří prezentace řady dosud zcela neznámých či veřejně nevystavených děl Václava Boštíka s tematikou rodného
kraje. Akci finančně podpořili firmy S:LUKAS, s. r. o., a TAURUS TRANS,
spol. s r. o., obec Horní Újezd u Litomyšle a její starosta Radek Boštík,
za což jim srdečně děkujeme.
Martin Boštík, Regionální muzeum v Litomyšli

Tak jsme vyrazili za kulturou. Skvělý nápad, uspořádat výlet na muzikál.
Kdo by tušil, že to přinese tolik nesnází. Nejprve bylo málo zájemců o kulturní zážitek. Nebýt občanů z okolních vesnic, těžko by se autobus naplnil.
Zbývalo pár dnů do odjezdu. Zavolali z divadla, že se nedělní představení
z technických důvodů ruší. Hrát se bude o den dříve. I přes tyto peripetie
jsme přece jen v sobotu 17. května do Prahy odjeli. A užili si krásné představení v divadle na Broadway.
Nebyl to jen klasický příběh o stvoření světa, jak ho známe z animovaného
filmu z šedesátých let. Ale měl svojí parafrázi v dnešní uspěchané době.
Hudbu napsal Bohouš Josef, libreto Halina Pawlowská, režie Zdeněk
Zelenka. Samotného stvořitele si zahrál Josef Laufer, Adama ztvárnil Martin Písařík a Evu Michaela Horká. Zvláště dojemné byly scény malého
Kaina a Anděla čistoty, které hrály děti, Filip Antonio a Natálie Grossová.
Ačkoli jsme nakonec ještě zmokli, ani ten déšť nesmyl ten úžasný zážitek
a pocit z pěkně stráveného odpoledne.
M. Prokopová

DĚTSKÝ DEN
Poslední květnovou sobotu se odpoledne konal u rybníka za kulturním
domem pod zamračenou oblohou dětský den s pohádkovými postavami.
Přítomné děti si tak mohly složit naučné puzzle u Vodníka, Bob a Bobek
dohlíželi na to, aby se děti strefily míčkem do jejich klobouku, Luční koník
je zase zkoušel z toho, zda poznají zvířata, která žijí na suchu nebo ve vodě.
S Makovou panenkou si mohly vybarvit její portrét a potom jim dával Emanuel záchranu při přechodu po zavěšeném laně. U rybníka byli také dva
Pračlověkové, kde se tam asi vzali? U nich si nejmladší generace musela
zajistit nějakou obživu a to ulovením rybičky a také, aby bylo potravy více,
zastřelením mamuta. Fyzicky náročnější byl rozhodně úkol u Čerta, kdy
soutěžící překonávali určenou vzdálenost skákáním v pytli. Víla, která
seděla na hrázi rybníka odměnila děti za to, že kolíčkem na prádlo posbíraly kytičky rozházené v trávě. Jednooký Pirát dětem zavázal oči a poslepu
měly určit tvary předmětů. Rumcajs a Manka chtěli, aby si děťátka přenesla v rukou šišky na druhou stranu a přitom ještě kličkovala mezi kužely
a chodila pozpátku. Pokud úkol soutěžící splnili, mohli si vybrat bonbón,
tužku, gumu, notýsek, magnetku, hopíka, ořezovátko, propisku, píšťalku
apod. Na závěr pak všechny děti i ty nejmenší v kočárku, dostaly balíček
s puzzlem a sladkostmi. Potom byla ještě připravena soutěž pro dospělé,
aby tak ani rodiče nepřišli zkrátka. Úkolem byl běh s naloženým rudlem
s překážkami po cestě v patřičném odění a obutí. Do kategorie mužů se
přihlásili pouze čtyři účastníci a za ženy soutěžilo šest startujících. Tak
jsme si přece jenom nemuseli sami vypít ty „lihuprosté“ ceny. S nejlepším
časem do cíle doběhl za muže: Zdeněk Valentýn, druhý byl Jan Beneš
a třetí Ondřej Hladík. První místo za ženy obsadila Aneta Benešová, druhé
Kateřina Kašparová a třetí Milena Hladíková. Závěrem bychom chtěli
poděkovat dobrovolníkům, kteří nám pomohli zajistit stanoviště, rybářskému kroužku za občerstvovací servis pro děti i dospělé a panu starostovi
za moderování.
P. Severová

Posezení na Podháji - 1934 - malíř sedí druhý zprava

Jan Boštík se svým obrazem
zachycujícím historickou podobu Ležákova mlýna, 80. léta

Foto: Ing. R. Boštík
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

HISTORIE A SOUČASNOST HASIČŮ

Tradiční rybářské závody pro děti z rybářského kroužku se odehrály
u rybníka za kulturním domem dne 31.5. 2014. Vítězem se tentokrát stal
Vlasta Hladík z čp. 14, na druhém místě skončil Jakub Chadima z čp. 6
a třetí místo obsadil Michal Peška ze Sebranic. Všechny děti se mohly těšit
na hodnotné ceny od navijáku přes různé rybářské vybavení, až po krmení
pro ryby. Další ceny si děti odnesly po absolvování soutěží v rybářských
disciplínách: hod prutem se zátěží na cíl a do dálky, které proběhly u rybníka po skončení závodu. Tradičně bylo pro všechny dětské účastníky
i pro dospělý doprovod přichystáno pod hrází rybníka občerstvení, které
následně využili i účastníci dětského dne.

V roce 1854 byl v Zákupech u České Lípy založen první sbor dobrovolných
hasičů s německým velením. Základy prvního placeného sboru v Čechách
byly položeny v roce 1853 v Praze, kdy pražský magistrát přijal 30 metařů
pro hasičskou službu. V roce 1863 byly podniknuty pokusy o založení českých hasičských sborů v Chrudimi a Slaném, avšak tyto pokusy byly tehdejšími c. k. úřady zamítnuty. Až 2. května 1864 byl výměrem č. 24783
pražským c. k. místodržitelstvím jako konečnou instancí schválen první
český sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech s českým velením. V roce
1867 vychází zemský zákon č. 135 o právu shromažďovacím a spolčovacím, který výrazně ovlivňuje další zakládání hasičských sborů. V roce 1876
byl vydán Řád policie požárové pro království české (zemský zákon č. 45 ze
dne 25. 5. 1876), který dával sborům pevný základ, upravoval jejich poměr
k obcím a přinesl čilejší zakládání dalších sborů. V roce 1890 evidovala
česká sekce již 1 176 sborů a 61 131 členů a německá 1 183 sborů a 72 758
členů. K 1. lednu 2013 mělo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
347 675 členů, včetně 47 801 dětí v 7 781 sborech dobrovolných hasičů.
Členové SH ČMS jsou zařazení do 7 230 jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí, které jsou nedílnou součástí integrovaných záchranných
systémů krajů. K 1. 1. 2014 v nich bylo 69 694 členů. Základními složkami
IZS jsou: Hasičský záchranný sbor České republiky (profesionální sbor
k ochraně života, zdraví občanů a majetku před požáry a k poskytování
pomoci při mimořádných událostech), další jednotky požární ochrany
zařazené do plošného pokrytí území, zdravotnická záchranná služba a
Policie České republiky.
V naší obci byl sbor dobrovolných hasičů, což je v současné době občanské
sdružení, založen v roce 1908 a v současné době má 58 členů. Členové
našeho SDH jsou zařazováni do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
která tuto jednotku v rámci IZS zřizuje. Jednotka SDH naší obce je zařazena do kategorie JPO V, kde je stanoven počet členů na devět. Obec jako
zřizovatel této jednotky zabezpečuje pro členy její odbornou přípravu,
preventivní zdravotní prohlídky, finanční a materiální zabezpečení (požární techniku, odpovídající výstroj) atd. Nedílnou a tradiční součástí
SDH je pořádání kulturních akcí. V naší obci se měli možnost sejít občané
místní i přespolní 10. května na Podlubníčku, kde mohli vidět divadelní
představení „Když se zhasne“ v podání místního ochotnického spolku. Po
skončení divadla, které se po pěti letech odehrálo díky vstřícnosti a pochopení Jany V. opět u jejího domku v krásném a romantickém prostředí se
návštěvníci přesunuli blíže ke studánce, kde sousedské posezení v příjemné a přátelské atmosféře zpestřil Jirka P. z Horního Újezda. Tato akce se
i díky počasí vydařila o čemž svědčí zhruba 400 lidí, kteří se tuto sobotu na
Podlubníčku sešli. Nejen v naší obci, ale i v okolních obcích členové místního SDH pomáhají výpomocí s pořádáním společenských a kulturních
událostí. Letos to bylo již při setkání rodáků v Sebranicích, Pohodlí, v Lezníku, Lubné a v srpnu v Budislavi.
Kdo se zajímá o hasičský sport tak letos se 13. - 20. července uskuteční ve
Svitavách mistrovství světa dorostu a juniorů. Další velkou akcí je Pyrocar
od 29. - 31. srpna v Přibyslavi na letišti. Jedná se největší setkání požárních
automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České republice. Součástí
jsou diskuse, přednášky, besedy, zábava, setkání s výrobci a prodejci
požární techniky, ukázky z historie techniky, ukázky práce složek IZS atd.
Dle minulých ročníků je očekáváno 25 - 30 tisíc návštěvníků. Každý je
srdečně zván. Za SDH děkuji všem, kdo nám kdykoli a jakýmkoliv způsobem pomohli a naši činnost podporují.
Jan Vostřel, ml.

Text a foto: ing. R. Boštík

TOULOVCOVY
PRÁZDNINOVÉ PÁTKY
Pořádá Město Litomyšl na Toulovcově náměstí od
18.00 pohádka a v 19.30 hod. folkový koncert. Vstupné
dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se koná
v Music Clubu Kotelna.
4. 7. Bajaja - Divadlo Víti Marčíka. Koncert Marien.
11.7. Strašidlo Barbucha - Divadlo ŠUS Rokycany.
Koncert Terne Čhave.
18.7. Vodnická pohádka - Divadélko Romaneto Praha. Koncert Poletíme?
25.7. O zvědavém slůněti - Studio dell´arte České
Budějovice. Koncert Jablkoň.
1.8. Sněhurka a sedm trpaslíků - Divadlo Koráb
Brno. Koncert Ivan Hlas Trio.
8.8. O Palečkovi - Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod.
Koncert Monogram .
15.8. Princezna Konvalinka a královské hádanky - Divadlo Pohádka Praha. Koncert Eggnoise.
22.8. Jak šel pejsek do školy - Divadlo Legranda
Praha. Koncert Martin Písařík a Akustik.
29.8. O krásném pávu a začarovaném hradu Liduščino divadlo Praha. Koncert Strašlivá podívaná.

Redakční rada a zastupitelstvo obce
přejí všem čtenářům
hezkou dovolenou,
dětem pěkné prázdniny
a vše plné sluníčka,
pohody a skvělých zážitků.

Komedie „Když se zhasne” na Podlubníčku. Foto: M. Vodehnal
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VELKÁ VÁLKA
Vážení spoluobčané, děkuji p. starostovi R. Boštíkovi a celé redakční radě za
souhlas s otištěním příspěvků do Hornoújezdského zpravodaje.
Chci Vám, milí spoluobčané, sdělovat útrapy vojína z Horního Újezda mého dědečka Jana Rožka, nar. 1886 v čp. 100.
Několik dat úvodem:
Arcivévoda František Ferdinand d´ Este se narodil dne 18. prosince 1863 ve
Štýrském Hradci a zemřel 1914 v Sarajevu. Byl synovec císaře a krále Františka Josefa I., který vládl v rámci Rakouska - Uherska i českým zemím.
Následník trůnu František Ferdinand d´ Este v zemích Koruny české vlastnil zámek Konopiště a Chlum u Třeboně.
28. 6. 1914 - byl na Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku vévodkyni
Žofii z Hohenbergu spáchán v Sarajevu atentát, kterému ještě týž den oba
podlehli. Atentát připravila skupina srbských nacionalistů, vykonal jej
Gavrilo Princip, který byl následně vězněn ve vojenské trestnici Terezín, kde
také zemřel. Bezprostředně po atentátu vyhlásilo Rakousko-Uhersko odvetou válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k první světové
válce. Během jednoho měsíce se svět ocitl do té doby v největším globálním
válečném konfliktu probíhajícím od roku 1914 do roku 1918. První světová
válka nezasáhla jen Evropu, ale i Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech. Válka propukla mezi dvěma koalicemi: mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi. Mocnostmi Dohody při vypuknutí války byly Spojené království (Británie), Francie a carské Rusko. K Dohodě se připojily další státy,
v roce 1915 Itálie a v roce 1917 USA. Ústředními mocnostmi (Trojspolek)
byly v roce 1914 Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie. K Ústředním mocnostem se později přidala Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko, naopak
Itálie toto uskupení opustila. Na konci války zůstaly neutrálními pouze
Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a státy Skandinávie. Podle statistiky
bylo během I. světové války mobilizováno přibližně 65 000 000 mužů, z nich
7 800 000 šlo do války z Rakouska-Uherska a z tohoto počtu bylo na
1 060 000 Čechů! Velká válka si vyžádala přes 8 000 000 mrtvých, téměř
8 000 000 pohřešovaných a zajatých a 21 000 000 raněných.
26. 7. - částečná mobilizace. Poslové z hejtmanství se rozjeli ke všem starostům obcí s mobilizačními vyhláškami. Nastalo loučení.
27. 7. - pondělí. Ze všech obcí odjíždělo mnoho vozů se záložníky do stáří 39
let ….. A pak začaly přicházet hrozné zprávy z bojišť o raněných a padlých
vojínech.
1. 8. - všeobecná mobilizace. Odvedeni byli mladíci i starší otcové od 21 do 42
let. Nastala světová válka. Pláč a nářek se rozléhal celou zemí.
Josef Hurych, rolník z č p. 98 padl 6. 9. 1914 v městě Krasnik (Polsko) na
severním bojišti. Býval členem obecního zastupitelstva, člověk přičinlivý a
obětavý. Odvody z řad domobrany šly hustě za sebou. Jan Rožek narukoval
1. II. 1915 do Vysokého Mýta ke II. kompanii c. k. zeměbraneckého pluku.
Nyní budeme společně nahlížet do dopisů z bojů, nemocnic, ale i od rodiny
na frontu. Poznámka k polní poště tzv. Feldpost - ta byla v době války cenzurována. V těžkých bojích mohli vojíni psát jen „Jsem živ a zdráv“.
ROK 1915
Píše Jan Rožek - Zeměbranecký pluk, Vysoké Mýto:
4. II. … „ v úterý plukovní lékař naší setniny nás všechny uznal schopné.
Jsem pohromadě s Tesárkem z Osíka, Dvořákem z Říkovic, Tomšíček
z Desné, Krejsa ze Zderaze, Simon z Újezda. Také chodí ke mně Vomočil
z Vísky, Vopařil z Krásňovcea Fr. Rosypal od hulánů …, … časně ráno jdeme
do Chocně, aby jsme udělali místo novým rekrutům. Dnes tu byl Karel
Buršů z Mladočova … „
Píše Jan Rožek - Feldpost, Marškompanie I., Krakov:
6. III. „Moji nejdražší! Přijměte ode mne všichni nejvroucnější pozdravy
a vzpomínky z daleké ciziny, z Krakova v Polsku. Nečekal jsem, že tak brzy
budu museti z té Chocně. Ve ¾ na 11 hod. v noci ubírali jsme se do Vys. Mýta,
kamž jsme přišli v 1 hod. s půlnoci. Domů utéci již nikdo nemohl, neb každou
chvíli nás počítali. Proto jsem telegrafoval o ½ 7 z Mýta, abyste přijeli do
České Třebové, neb tam byl určen oběd. Ve ¾ na 12 hod. odjížděli jsme již
z České vlasti. Do poslední chvíle chodil jsem v Třebové po peróně a vyhlížel,
zda Vás ještě někoho uzřím, až signálová trubka volala nastupovat do vozu,
tu se slzami v očích, odevzdán do vůle Boží a pod mocnou ochranu Matičky
i já věda, že se s Vámi již osobně nerozloučím, musil nastoupiti. Jsme zde
z Litomyšlska a Poličska co narukovali 16. I. a 1. II. Váš v daleké cizině toužící
a vzpomínající Jan.“
Na tento dopis odpovídá za rodinu Jan Kočí z Hraniček čp. 3 - švagr vojína:
11. III. - „… Tak neočekávaně jsme od sebe odtrženi byli beze všeho rozloučení. Po dodání telegramu 4. III. v 9 hod., který nám zvěstoval tu zprávu jsme
ihned zapřáhli do saní a ujížděli do České Třebové. Než, když jsme již ze silnice šli chodníkem ve ¾ na 12 hod. k nádražní budově, zaslechli jsme
osudný signál, který nám nedopřál se s Tebou rozloučiti. S maminkou
v slzách tonoucí a blízko mdlob odcházeli jsme zklamáni, když nám lidé ze
Zhoře sdělili, že Vás vlak již odnáší do dálného Krakova. Vojáci z Vysokého
Mýta - Tomšíček z Desné a Pavlišů Jeník z Osíka jsou u marškompanie a 15.
III. již odjedou do pole … „
Odpověď p. Rožka - Feldpost, Marškompanie I., Krakov:
16. III. - „mé domněnky, že jste do Třebové marně jeli, byly tedy správné.
Lituji Vás a děkuji Vám vroucně za všechno … V této chvíli, kdy každou minutou jsme již připraveni odjet, nemohu nic dělati. Posílám na památku moje
pohlednice. Též kufry posíláme domů …“ A zároveň Vás prosím, byste mě
odpustili dobrotivě, čím jsem Vám kdy ublížil, neboť nevíme věcí budoucích.
Velice lituji, že nemohl jsem se s Vámi rozloučiti a Vás naposled zulíbati. Pro
slzy nemohu dále psáti. Co nejsrdečněji Vás v duchu líbá Váš v dálné cizině
toužící Jan… Je zde Ladislav Bartoš (Urbánek) ze Zrnětína.“
V příštím čísle zpravodaje bude následovat pokračování odjezdem vojína
Rožka z Krakova do Karpat.
Hana Baťová

Jan Rožek, nar. 17. 11. 1886, úmrtí 2. 11. 1968

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH
VOJÁKŮ V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
V naší farnosti sv. Martina v Dolním Újezdu a v naší
obci Horní Újezd vzpomeneme na padlé vojáky v 1. světové válce.
Zahájení vzpomínkové akce bude v sobotu
9. srpna u pomníku na Krásňovsi v 9.00 hodin
s tímto programem:
- Hymna v podání Petry Kubátové
- Projev starosty Ing. R. Boštíka
- Čtení jmen padlých vojáků z naší obce
- Zapalování svíček k uctění památky
- Modlitba P. Adam Piotr Grabiec
Následující obce, kde se uctí památka v naší farnosti:
v 11 hod. Pohodlí, v 13 hod. Seč Vidlatá, v 15 hod. Jiříkov
Pátek 8. srpna - Farní dvůr v Dolním Újezdě od 21
hod. promítání filmu s tématikou o první světové válce
Neděle 10. srpna
14.00 hod. - kostel sv. Martina Dolní Újezd - přednáška
- blahořečení posledního rakouského císaře a posledního českého krále Karla I. a Zity
15.00 hod. - Mše svatá
15.45 hod. - uctění památky padlých u pomníku u kostela
16.30 hod. - beseda s přednáškou na farním dvoře,
občerstvení, v polní kuchyni se bude péct chleba - Komisárek
-6-
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SPORT • SPORT • SPORT
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V NOVÝCH KABINÁCH

POZVÁNKA NA MOTOKROS
Autoklub v AČR se v letošním roce drží osvědčeného schématu tří
sportovních podniků na závodišti v Cikově. Jedná se o MMČR
v motokrosu juniorů, MMČR sajdkár a čtyřkolek a po dvou letech
se vracíme k pořádání Přeboru SMS Pardubice (středisko motocyklového sportu). Právě posledně jmenovaný podnik je tím aktuálním, na který Vás chci jménem členů Autoklubu v AČR Horní
Újezd pozvat. Jedná se vlastně o přebor východních Čech, kterého
se účastní více než stovka jezdců od těch skutečně ještě
„školkových“ až po zralé pány již pobírající důchod, kteří jsou rozděleni do šesti kategorií podle věku, výkonnosti a síly svých strojů.
Celý časový harmonogram je postaven tak, aby se celý den bylo na
co dívat a po šestnácté hodině se mohli všichni vracet domů. Start
prvních tréninků je v 7.30, měřené kvalifikace startují v 9.45
a během dopoledního programu se uskuteční první rozjížďky mládežnických kategorií. První odpolední rozjížďky startují ve 12.30.
A kdy toto všechno uvidíme? Zaškrtněte si v kalendáři - NEDĚLE
29. ČERVNA.
Na všechny příznivce motokrosu se těší pořadatelé.

V sobotu 5. dubna se uskutečnil den otevřených dveří v nově vybudovaných kabinách, který uspořádala Tělovýchovná jednota a zastupitelstvo
obce. Jednalo se o první příležitost, kdy se veřejnost mohla přijít podívat
na nové zázemí u hřiště. Jsme velice rádi, že si obyvatelé Horního Újezdu
i okolních obcí přišli moderní stavbu prohlédnout.
Návštěvníci měli příležitost podívat se do všech místností. Samozřejmostí
byla výstava historických fotografií, pohárů, dresů, lidé si mohli prolistovat kroniku. K tomu bylo podáváno bohaté občerstvení, za které patří poděkování členům TJ a jejich rodinám. Po čtvrté hodině odpolední se odehrály slavnostní proslovy, kdy promluvil starosta obce Horní Újezd Radek
Boštík, „stavební dozor TJ“ Pavel Boštík a předseda TJ Zdeněk Beneš.
Zaznívalo především poděkování - celému zastupitelstvu obce v čele se starostou, stavitelům a všem, kteří celý projekt podporovali. Po ukončení oficiální části programu se besedovalo až do pozdních hodin.
První akce pro veřejnost se vydařila, doufejme, že jich bude přibývat. Na
Horním Újezdě stojí jedny z nejhezčích fotbalových kabin v okrese, přijďte
je i vy navštívit při některé z akcí, které TJ pořádá. Budeme se na vás těšit.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ

JARO V TJ HORNÍ ÚJEZD
Jarní část nové sezóny jsme již absolvovali v nových kabinách. Nové
zázemí má velký vliv nejen na větší návštěvnost našich utkání, ale také na
zlepšené výsledky. Jaro 2014 bylo u velké většiny našich mužstev ve znamení zlepšených výkonů oproti podzimní části soutěže, na čemž se velkou
měrou podepsala poctivá práce v zimním přípravném období.
Mladší přípravka se vyznačuje hojnou tréninkovou účastí. K naší radosti
se na hřišti dvakrát týdně schází vždy kolem 15 dětí. A dostavily se také
první výhry. Ta první se zrodila ve čtvrtek 8. května v Dolním Újezdě, kde
jsme porazili tým ze Sebranic. Zatím výsledkově nejúspěšnější turnaj byl
na našem hřišti v neděli 18. května. Zde jsme skončili na druhém místě ze
čtyř účastníků.
Žáci odehráli jarní část na Dolním Újezdě. Starší kategorie sváděla až do
posledního kola boj o konečné druhé místo v tabulce. Naopak mladší žáci
se ani díky zlepšeným výsledkům neodlepili z posledního místa, nicméně
posun ve výsledcích byl v této kategorii oproti podzimu zřejmý.
V kategorii dorostu se již delší dobu potýkáme s malým počtem hráčů. I tak

se ale dařilo slušně trénovat a přišly i některé dobré výsledky. Konečné
umístění v polovině tabulky odpovídá předváděným výkonům.
Nejlepší jaro prožilo družstvo mužů. V prvních osmi jarních zápasech
okresního přeboru šestkrát vyhrálo a dvakrát remizovalo. Místo boje
o záchranu se tak na konci jarní části konal boj o postavení „na bedně“.
Mladé družstvo je tvořeno zdravým jádrem, které s přibývajícím časem získává další zkušenosti a kvalitu. Odměnou za to mu je skvělá atmosféra při
domácích zápasech.
Jarní část fotbalového ročníku 2013/2014 můžeme hodnotit jako úspěšnou. Všechna mužstva splnila své cíle. O tom, jak se bude dařit na podzim,
se nejlépe přijďte přesvědčit sami.
Na závěr mi dovolte poděkování. V první řadě bych rád poděkoval všem členům výkonného výboru TJ Horní Újezd, kteří mají hlavní zásluhu na
chodu celé naší TJ. Další velké poděkování patří všem našim sponzorům,
včetně obcí, všem trenérům, hráčům i příznivcům. Těším se na další společné setkávání v letních měsících.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ

TABULKY
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