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SVÁTEK FOTBALU
V neděli 22. června proběhlo na hřišti v Horním Újezdě sportovní odpoledne uspořádané při příležitosti otevření nových kabin.
Zmiňovaná neděle začala velice zajímavě, cituji SMS zprávu z mého mobilu: 22. 6., čas 7:37. „Ahoj, špatná zpráva, opět praskla voda na přípojce - je zavřená. Během dopoledne to VHOS opraví. Radek Boštík.“ Kolem desáté hodiny byla přípojka díky firmě VHOS opravdu v pořádku.
Úvod celé akce, která začínala v pravé poledne, patřil mladším a starším žákům Horního a Dolního Újezda, jejichž soupeřem byl výběr fotbalistů z dětských domovů. Ten se skládal z dětí z domovů Dolní Počernice, Dlažkovice, Polička, Dubá - Deštná, Lipová u Šluknova a sdružení Duha Jasmín z Prahy.
Účast dětských domovů zajišťoval Martin Lněnička, rodák z Poličky, toho času ředitel DD Dolní Počernice. Na našich žácích byla vidět větší sehranost, obě
utkání skončila vítězstvím domácích mužstev. Současně s mladšími žáky nastoupili na druhé půlce hřiště vychovatelé z dětských domovů proti bývalým
hráčům Horního Újezdu, které vedl Kamil Prokop. Dalším bodem programu byl zápas našeho dorostu proti týmu žen FK Agria Choceň. V minulosti se
naši žáci dvakrát utkali s ženskými týmy - jednou to byly Svitavy-Lány, poté Lanškroun. Byli jsme zvědaví, jak dopadnou dorostenci. Zápas přinesl atraktivní fotbal, dorostenci zvítězili, ale děvčata ukázala, že fotbal hrát umí. Choceňské ženy se již 12 let zúčastňují organizovaných soutěží, letos obsadily
3. místo v divizi skupiny C. Trenérem je pan Jiří Rychtařík, duší mužstva zakládající členka a kapitánka Jana Nedvědová (také sekretářka FK Choceň),
která bohužel z důvodů zahraniční dovolené u nás nehrála. Odměnou pro fotbalistky byla kytice 11 růží. Prvním nefotbalovým programem bylo vystoupení Radovana Plcha - leteckého modeláře z Dolního Újezdu, který se soutěžně věnuje rychlostním rádiem řízeným větroňům, které dokážou létat rychlostí
až 300 km/h. Ve své kategorii je trojnásobným mistrem republiky a prosadil se i na závodech mistrovství Evropy. Na našem hřišti předvedl ukázku akrobacie s rádiem řízeným modelem BLADE, rozpětí křídel 85 cm, s pohonem na střídavý elektromotor. Poté létal s modelem CLICK, rozpětí 78 cm, který váží
pouhých 150 g. Pro tyto stroje je nutné úplné bezvětří, což u nás vyšlo a vystoupení Radovana se našim divákům líbilo.
Dalším utkáním bylo Horní versus Dolní Újezd - staré gardy nad 45 let. Asi málokdo si myslel, že ještě uvidí na hřišti v dresu zasloužilé šedesátníky. Na straně jedné Vašek Medák Motyčka, Franta Mokrejš, Franta Kárský, Franta Křivka, Josef Flídr, Honza Řehák v červených dresech, na straně druhé Honza Vavrouš Kabrhel, Jarda Jireček, Honza Němec a řada dalších v dresech modrých. Ačkoli jsem před zápasem důrazně apeloval na obě mužstva (hlavně na to
hostující), že domácí musí zvítězit (věděl to i pan rozhodčí), výsledek byl opačný. Z toho vyplývá, že stále zmiňovaná korupce a domlouvání zápasů nemá
na Horním Újezdě místo. Za zmínku ještě stojí, že všichni starší páni zápas přežili a nemusela být přivolána ani sanita.
Po staré gardě následovala ukázka výcviku psů Kynologického klubu Litomyšl. Akci zajišťoval Zdeněk Pohorský z Dolního Újezdu. Pět psů s jejich pány (jeden vozíčkář) předvedlo, jak je možné sladit činnost člověka a zvířete. Vrcholem byla ukázka zadržení pachatele na rukáv. Byla vidět spokojenost jak diváků, tak i chovatelů se psy. Nyní budu citovat druhou SMS zprávu, tentokrát trochu veselejší: 22. 6., čas 15:03. „Dobrý den, nacházíme se v motorestu Koliba, 45 km od Vás. Jsme ve formě a přátelské náladě. Jedeme v sestavě: V. Lokvenc, R. Skamene, J. Jarošík, J. Novotný, R. Divecký, P. Herda, J. Jeslínek,
A. Panenka, S. Tofi, Marek Vít a spol.“ Po přečtení této zprávy mi bylo jasné, že TJ a obec Horní Újezd si v neděli ostudu neudělá.
pokračování na str. 6

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 20.
června mimo jiné projednalo a schválilo:

PODZIMNÍ SVOZ ODPADU

- smlouvu mezi obcí HÚ a firmou Tendra, spol. s r. o. Mělník na administraci akce: „Svážíme bioodpad z obce Horní Újezd“
- zadávací dokumentaci a Výzvu k podání nabídky pro výběrové
řízení v rámci akce: „Svážíme bioodpad z obce Horní Újezd“ – specifikace vozidla bude nastavena v parametrech pro multifunkční
vozidlo
- prodej části obecního pozemku č.parc. 171 o výměře 658 m2, kultura zahrada manželům Oldřichu a Haně Baťovým, za cenu
16,- Kč/m2. Veškeré náklady budou hradit kupující.
- nákup do vlastnictví obce části pozemku č.parc. 172 o výměře 374
m2, kultura zahrada za cenu 16,- Kč/m2 od manželů Oldřicha
a Hany Baťových. Veškeré náklady bude hradit kupující.
- zajištění součinnosti v rámci pořádání kulturní akce: „Nazdar
prázdniny“ dne 23. 8. 2014.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se bude konat ve čtvrtek
16. října 2014. Odpad si každý předá osobně osádce vozidla v určený čas.
Víska dole - 16.00, Víska kopec - 16.15,
Krásnoves - 16.30, Podlubníček dole - 16.45, u KD - 17.00, Cikov u kříže 17.15. Sbírat se budou tyto druhy odpadů: akumulátory, plechovky od
barev, plastové obaly se škodlivinami, zářivky, výbojky, zbytky chemikálií,
suché články, monočlánky, televizory, rádia, chladničky, staré léky, barvy,
ředidla, olejové filtry, znečištěný textil, velké plastové nádoby, obuv , textil, linoleum, koberce, pneumatiky jen z osobních aut. Veškerý tento
odpad je zahrnut v poplatku. Za jiné druhy odpadu např. suť, eternit,
lepenka, asfalt, azbest se platí zvlášť.

NAPSALI O NÁS
K MODERNIZACI SILNICE III. TŘÍDY

Na svém dalším jednání zastupitelstvo obce dne
8. srpna m. j. projednalo a schválilo:

Pardubický kraj chce v příštím roce zmodernizovat silnici třetí třídy
III/3596 v obci Horní Újezd. Dvoukilometrový úsek vede od Podháje ke
komunikaci do Habří. O investici jednal v úterý 9. září při výjezdu po regionu hejtman Martin Netolický se starostou obce Radkem Boštíkem. Silnice z části prošla rekonstrukcí již v roce 2008 s tím, že dokončení navazujícího úseku se předpokládalo v následujících letech. Finanční situace
rozpočtu kraje v období ekonomické krize modernizaci silnice bohužel
neumožňovala, proto byla odkládána. V tuto chvíli se nabízí příležitost na
recyklaci povrchů vozovky včetně dvou mostních objektů. Modernizace by
měla být zařazena do rozpočtu na rok 2015, podmínkou bude možnost
přijetí evropské dotace v rámci 41. Výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Platnost již vydaného stavebního povolení
byla několikrát prodlužována. Krajský úřad nyní pracuje na zadávací a
prováděcí dokumentaci tak, aby vše bylo hotovo během měsíce října letošního roku a vlastní stavba mohla být zahájena na jaře 2015.

- smlouvu mezi obcí HÚ a firmou EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
- smlouvu mezi obcí HÚ a Ing. M. Kubešem na zpracování PD na
přestavbu budovy bývalé ZŠ
- podání návrhu na změnu územního plánu podle § 6 odst. 5 písm. a)
a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a určuje starostu obce jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem
- cenovou nabídku firmy Elektromont LTS s.r.o. (ing. Bartoš) ve výši
16.500,- Kč bez DPH na zhotovení pasportu veřejného osvětlení
- dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11092846 o poskytnutí podpory ze Státní
fondu ŽP ČR , kterým se prodlužuje termín realizace akce: Regenerace významné zeleně v obci Horní Újezd“ do 31.5. 2015 a termín
předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce se prodlužuje do 31.8. 2015
- podmínky firmy Hruška pro provoz místní prodejny smíšeného
zboží v tomto rozsahu:
- obec na vlastní náklady rozšíří nynější prodejní plochu /55 m2/
o cca 30 m2, zároveň provede na vlastní náklad vybílení prodejny,
- obec zajistí plynulý přechod pronájmu na nového provozovatele
pokud možno bez přerušení prodeje,
- obec předá f. Hruška při podpisu nájemní smlouvy kopii kolaudačního rozhodnutí k objektu čp. 1, kopie revizí spalinových cest
a plynových spotřebičů, dále kopii pojištění budovy a plánek půdorysu prodejny,
- obec poskytne f. Hruška příspěvek na provoz (spotřeba el. energie
a plynu) ve výši 60 tis. Kč/rok; po uplynutí 12-ti měsíců trvání
nájemního vztahu předloží nájemce pronajímateli ekonomickou
kalkulaci prodejny, na základě které ZO rozhodne o poskytnutí
příspěvku pro další období trvání nájemního vztahu
- nákup 20-ti ks knih „Fenomén Boštík“ od Regionálního muzea
Litomyšl za cenu jednoho výtisku 120,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
ČLENŮM ZASTUPITELSTVA
Zdá se mi to jako by to bylo včera, kdy jsem absolvoval „svoji“ první schůzi
v rámci nového volebního období. Ale bohužel není tomu tak, čtyři roky
uplynuly jako voda a máme před sebou další komunální volby. A i když
bych asi mohl tuto skutečnost využít k bilancování a popsat zde, co se
z mého pohledu povedlo více, co méně a co ještě vše na řešení čeká, toto
hodnocení nechám na Vás. Omezím se na to, co pro mne tato zkušenost
znamenala především. Kromě toho, že jsem za ty čtyři roky podrobně pronikl do chodu úřadu a poznal tak spoustu nového a zajímavého, mým největším příjemným zjištěním pro mne byla spolupráce se členy zastupitelstva. A ocenil jsem to dvojnásob jako člověk, který vstoupil do komunální
sféry jako úplný elév. Bez váhání mohu říci, že zastupitelé pro mne byli se
svými zkušenostmi s fungováním obecních záležitostí opravdu velkou
oporou.
Chtěl bych jim proto i touto cestou poděkovat za jejich odpovědný přístup,
za jejich snahu přispět k řešení problémů. Jejich nezištnost , jejich ochota
obětovat svůj čas prací pro obec byly pro mne tím nejlepším, co jsem si
mohl jako starosta ke své práci přát.
Takže ještě jednou: děkuji zastupitelům, ale i všem ostatním, kteří mě při
mé práci provázeli a bez jejichž pomoci by se nové věci v naší obci opravdu
uskutečnit nepodařilo.
Ing. Radek Boštík, starosta

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se budou v naší obci konat volby
do Zastupitelstva obce Horní Újezd. Volit budeme opět v zasedací místnosti obecního úřadu. Voličem je nejen svéprávný
státní občan České republiky, který má trvalý pobyt v obci a
nejpozději 2. den voleb dosáhl věku 18 let, ale i státní občan
jiného členského státu Evropské unie, který alespoň 1. den
voleb má trvalý pobyt v naší obci, dále který alespoň 2. den
voleb dosáhl věku 18 let a není-li omezen na osobní svobodě.
Pro volby do zastupitelstva obce se voličské průkazy nevydávají. Občané, kteří by chtěli ze zdravotních důvodů volit
doma si mohou tento požadavek nahlásit na obecní úřad nebo
přímo volební komisi. Městský úřad Litomyšl zaregistroval
pro naši obec jednu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce. Součástí volební obálky je hlasovací lístek a také
informace o způsobu hlasování, se kterými by se měl každý
volič seznámit, aby byl jeho hlas platný.
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PRVNÍ RYBÍ HODY
Hned v úvodu by bylo dobré uvést na pravou míru titulní větu tohoto článku. Po pravdě - první rybí hody v naší obci to nebyly, ale byly opravdu opět
po dlouhé době - přibližně po 20 ti letech a byly první, které pořádal náš
rybářský kroužek a to v sobotu 6. září.
A protože pro nás, členy kroužku, první byly, neobešly se bez začátečnických chyb. Předně aparatura, kterou jsme instalovali na poslední chvíli,
si postavila hlavu a byla slyšet pouze, když jste přiložili ucho k bednám.
V nastalém zmatku po 14. hodině, na kterou byl oficiálně začátek akce
naplánován, jsme nějak nestihli postavit přístřešky k lavičkám pro případ
špatného počasí. Naši hlavní aktéři sobotního odpoledne „kluci v akci“,
kuchaři Láďa Kašpar a Honza Beneš, sice na mobilu pohyb bouřkových
mraků stále sledovali a hlásili, že se nám déšť při troše štěstí vyhne. Bohužel nevyhnul a tak jsme vše řešili až když se všichni tlačili pod naším klubovým přístřeškem, ale za pomoci J. Kladivy a V. Severy se nám i tento
nedostatek podařilo, byť se značným zpožděním, odstranit. Vraťme se ale
k tomu nejpodstatnějšímu, co tvořilo náplň akce a tím bylo bezesporu
jídlo, v tomto případě pokrmy připravené výhradně z ryb. Nabídka byla
široká, posuďte sami: uzené kapří podkovy, pečený siven, rybí sekaná, rybí
guláš, rybí polévka. Většina ryb navíc pocházela opravdu z našeho rybníka.
Největší obavy měli organizátoři, při přípravě akce z malé účasti (tedy
kromě obav z počasí). Ve vybraný termín se totiž konal zároveň v Pasíčkách dětský den a v Chotěnově myslivecký den. Přesto účast velmi mile
překvapila. A i když jsme si tak trochu mysleli, že pokud vše opravdu
dobře nedopadne, budeme se všichni organizátoři živit rybami minimálně
celý další týden, nakonec nezbylo nic. Respektive pokrmů bylo málo a to se
prodalo na 250 porcí! A tak jsme ve večerních hodinách zpracovali
i všechny ryby z kádě, které původně sloužily pouze jako zpestření a zábava
pro děti. Není ale důležité, zda se akce povedla z pohledu organizátorů.
Podstatné je zda akci „Rybí hody“ vnímali příznivě i všichni nebo alespoň
většina příchozích. Autor článku doufá, že ano a v takovém případě by
první ročník nemusel být tím posledním. A zároveň doufá, že nám účastníci odpustili naše začátečnické chyby tak, jak byly v úvodu popsané. Před
závěrečnými řádky by mělo být ještě zmíněno, že součástí odpoledne byla
kromě hodování též prohlídka naší nové klubovny, ukázky rybolovných
technik, ukázka porcování ryb a tombola program ukončila.
Tak a nyní nezbývá než poděkovat těm, kteří vše vymysleli a zorganizovali.
Tento neotřelý nápad na uspořádání rybích hodů se vylíhl v hlavě Milana
Chadimy, poděkování patří též V. Hladíkovi za obsluhu „nápojového“
stánku a především našim „klukům v akci“ - Láďovi Kašparovi a Honzovi
Benešovi - jak je Milan pojmenoval a bez kterých by to opravdu nešlo. A na
závěr velké poděkování i Vám všem, kteří jste se nebáli trochu riskovat
a v sobotu jste přišli.
Ing. R. Boštík

Nový školní rok jsme zahájili 1. září 2014. Pro letošní školní rok je zapsáno
pouze 23 dětí. Do naplnění kapacity zbývá proto ještě 5 volných míst.
V červnu odešlo do základní školy 10 dětí, se kterými jsme se rozloučili
slavnostním pasováním na školáky v zasedací místnosti obecního úřadu.
Personální obsazení školy zaznamenalo změnu. Zastupující učitelkou, za
stále nepřítomnou p. Šnajdrovou, je dřívější asistentka, která působila
v naší škole, slečna Miriam Nowaková z Trstěnice.
Š. Mokrejšová, ředitelka

HORNOÚJEZDSKÉ DIVADLO
Pokud se Vám líbilo naše letošní představení „Když se zhasne“ v kulturním domě nebo na Podlubníčku, máte možnost nás vidět ještě
v Dolním Újezdě 10. října od 19.30 hod. V Horním Újezdu u Přerova
(zřejmě 15. - 16. 11.) a doma ještě jednou v kulturním domě v sobotu
29. listopadu. V jednání je ještě uvedení hry v sousedních Sebranicích. Těšíme se na všechny diváky a přejeme dobrou zábavu.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Kulturní komise připravuje na neděli 23. listopadu 2014 prodejní vánoční výstavu, která se uskuteční v kulturním domě od
9.00 - 17.00 hodin. V nabídce bude tradiční sortiment , jak jsme již
zvyklí. V rámci této výstavy vyhlašuje kulturní komise soutěž
s názvem „Nejlepší hornoújezdské vánoční cukroví“, aneb pečeme
tradičně i netradičně. Vyzýváme šikovné hornoújezdské ženy, muže
i děti k účasti v soutěži. Součástí soutěže je i zveřejnění receptu. Vaše
výrobky budou hodnotit vystavovatelé a vyhodnocení proběhne na
výstavě. Těšíme se na Vaši účast.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Kulturní komise Vás zve na oslavu Mikuláše, která se koná v neděli
30. listopadu 2014 od 15.00 hodin v kulturním domě. S programem pro děti pod názvem „Půjdem do Betléma” vystoupí paní
Lída Helligerová, členka skupiny Schovanky.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
„Život je a zůstane boj, dovést se čestně probít, nikdy nezoufat, mít zdravý
optimizmus, to je první záruka životního štěstí“.
E. Beneš

V měsících říjnu, listopadu a prosinci oslaví významná životní výročí tito naši spoluobčané:
50 LET
65 LET
70 LET
75 LET
80 LET
87 LET
90 LET

Miloslava Dubišarová
Hana Baťová
Věra Kladivová
Emílie Boháčová
Mária Horáková
Alois Vomočil
František Vopařil
Marie Boštíková
Marie Sýkorová

Ve dnech 8. - 10. srpna jsme uctili památku padlých
v 1. světové válce také v naší obci. Vzpomínková akce se
konala u pomníku na Krásňovsi za přítomnosti pozvaných hostů a veřejnosti. Krátký vzpomínkový program
s modlitbou, čtením jmen padlých vojínů a zapalováním
svíček byl ukončen státní hymnou.

Oslavencům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví ať Vás
všechno stále baví.
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DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN

NAZDAR PRÁZDNINY 2
SRANDAHRY A ROCKOVÝ FESTIVAL

I o prázdninách je naše hřiště plné sportovců. V sobotu 12. července jsme
uspořádali třetí ročník dětského sportovního dne, který se nadmíru vydařil. Po celé slunečné odpoledne po trávníků pobíhalo přes 50 dětí, většina
samozřejmě se svými rodiči, všichni si mohli vyzkoušet každou z deseti
disciplín, které pro ně byly připraveny. Na hřišti jsme mohli vidět děti
jezdit na kole v perfektně postavené dráze, která byla plná překážek. Děti
házely papírovou šipkou, létajícím talířem nebo míčkem, střílely ze vzduchovky, jako hasiči srážely láhve, atd. Poté, co si všechny děti každou disciplínu vyzkoušely, byl každý vyhodnocen v hlavní disciplíně dne, což byl
trojboj, skládajícího se z běhu, sražení plechovek a šplhu. Každý sportovec
také obdržel malou odměnu za svoje úsilí.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se na tomto krásném dni podíleli,
dětem a rodičům, že přišli, ostatním, že nám pomohli jak věcně, tak svým
časem se podíleli na uspořádání celého odpoledne. Díky.
Text a foto M. Motyčka

Po loňském prvním ročníku, který se vydařil, jsme se já a Chadža rozhodli,
že uspořádáme tuto akci i letos.
Hlavní co nás čekalo na začátku příprav na letošní akci, bylo vymyslet
téma Srandaher. Po několika nápadech, které by byly jistě zajímavé, jsme
zjistili, že by byly neuskutečnitelné, ani nevím kdo z nás dvou s tím přišel,
ale zrodila se myšlenka na téma cyklistické závody. Jen to nějak podat, aby
to bylo i zábavné. To byl oříšek, který jsme po mnoha a mnoha schůzích v
pohostinstvích zdárně rozlouskli. Název byl na světě - CYKLONOTORKROS aneb ZÁVOD OBRÁNCŮ MÍRY.
Čekalo nás tedy vymyslet patřičné disciplíny, sehnat pěkná a použitelná
kola a mohly začít přípravy na přestavbu strojů na závoďáky. Velká
poklona v tomto případě patří právě Chadžovi , který prakticky sám posháněl bycikly a s přestavbou si poradil na jedničku a že to byla práce. Jen pro
zajímavost o jeden jeho stroj je velký zájem i v okolních obcích.
Jak již samotný název napovídá, jednalo se v zásadě a především o disciplíny cyklistické. Jen jsme přemýšleli, jak dodržet pitný režim závodníků,
protože pitný režim je přeci důležitý! Takže abychom předešli možné
dehydrataci a tím i kolapsům závodníků, zakomponovali jsme do jednotlivých disciplín i požívání nápojů. Pravda, jednalo se o nápoje alkoholické,
ale závodníkům, jak jsme se přesvědčili, to vůbec nevadilo. Ba naopak,
myslím, že to uvítali a dodržovali pitný režim víc než jsme předpokládali.
Samotné srandahry začaly kolem 13té hodiny. Zúčastnilo se 8 týmů. Soutěžící z týmů se snažili jak nejvíce mohli. Aby zvládli námi vymyšlené disciplíny a že nebyly zrovinka jednoduché. Kdo navštívil, ten ví, ale i přes vysokou obtížnost soutěží jsme zažili opravdu srandu a o to nám šlo především.
Po skončení soutěžního odpoledne cca v 18 hodin se na podiu před kulturním domem začala připravovat první kapela večera Moment z Hradce
Králové, následovala kapela Washington DC z Litomyšle a pak to rozproudili kluci z Opavy se svým kabaret punkem BABY SECONDHAND. Show
předvedli famózní. Po té nastoupila kapela NIL z České Třebové s výbornou zpěvačkou Hankou. Hudební večer zakončila kapela KaM Bít. Během
večera nás zastihl déšť, ale jak všichni víme, ti kdo nebyli "unavení" vydrželi i přes tuto malou nepříjemnost. Věřím, že se nám s Chadžou povedlo
zase připravit program, za který se nemusíme stydět a že vy, kdo jste tam
byli, jste se dobře bavili. Dle vypitého množství všeho co k pití bylo soudím,
že jste se bavili.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat Obecnímu úřadu za součinnost na
této akci a pomoc zaměstnancům obce, také bych chtěl poděkovat členům
rybářského spolku za to, že nám připravili něco na zub, dále děkuji všem,
kteří nám pomáhali, jmenovat pro jistotu nebudu, abych na někoho nezapomněl. PATŘÍ VÁM VELIKÉ DÍKY. Tak snad příští rok NA TŘETÍM
ROČNÍKU NAZDAR PRÁZDNINY 2015.
Prcek

-4-

VELKÁ VÁLKA
Jeníčku, ale jsi alespoň ušetřen hrůzy válečné. Na Desné byli odvody. Musí
jít na frontu Petr Stříteský, co býval v Cikově. František Pavliš, co nám
pomáhá, šťastné vyvázl“.
Pozdrav od Václava Kuty:
2. V. „S nejsrdečnějšími vzpomínkami posílám Ti naši milou kapličku.
Pouť budeme slavit 9. máje. Ó, kéž bys mohl býti s námi. Je po odvodech.
Odvedli Lněničku z Krásňovce, z Cikova jde Boštík, Oliva, Rybek, Chadima. Z D. Újezda – Dočkal švec, Rožek, Pavliš co léčí, Kabrhel, Kalous, Kočí,
Bulva zedník. S pozdravem V. Kuta. S Bohem“.

Pokračování útrap vojína Jana Rožka, nar. r. 1886 v Horním Újezdě čp.
100. Odjezd vojína z Krakova do Karpat.
Rok 1915
Píše Jan Rožek – Budapešť, Korháza, Szoba:
10. IV. „Pochválen buď Pan Ježíš Kristus! Nejdražší rodiče, milovaná
ženuško a dítky mé! „ … nyní Vám draze milovaní musím vypsati události
poslední doby. Na bojiště přijeli jsme 22. 3. již na poslední stanici co uvítání slyšeli jsme houkati děla a rachot pušek a transporty raněných. Po
krátkém obědě nastal ihned rychlý pochod k bitevní čáře, vše při hrozné
neschůdnosti v Karpatech, trmáceli jsme se téměř celou noc. Cítil jsem, že
při svém slabším zdraví to asi dlouho nevydržím, neboť ve dne stále pracovati v zákopech a v noci býti připraven k boji nebo míti stráž při těch velkých mrazích, nebo ležeti na té studené rozbahněné půdě působí na zdraví
hrozně. Bohudíky, střela nepřátelská mě nezasáhla, ale střevní katar úplavice. Bylo to na Velký pátek po půlnoci. Prosil jsem u velitele své setniny,
abych směl k lékaři – asi půl hodiny cesty od fronty. Měl jsem již 40 st.
horečky a lékař mě poslal pěšky do osady 2 hodiny vzdálené, že tam odsud
pojede transport do nemocnice. Vždy po několika krocích bolestmi trápen
a vysílen upadal jsem v bahnech Karpatských a nikde žádné smilování.
Když jsem tam bolestně doklopýtal, byl transport pryč. Sebral jsem
poslední síly na cestu zpět. Po několika hodinách se nade mnou smilovali
od trénu, sedl jsem si na jejich vůz a dovezli mě do nemocnice ve Varanu a
6. dubna dovezen s transportem do nemocnice v Budapešti.
„Vytrpěl jsem v prvních dnech nemoci strašných bolestí, kdy jsem se potácel v bahnitých pralesích Karpatských bez cizí pomoci. Ó ty hrozné chvíle,
ó jak jsem s touhou vzpomínal na domov nejdražší – jak doma se v nemoci
drahá maminka o mě starala, kdy udřená po celodenní lopotě i v noci, drazí
rodiče, jste mi sloužili.“
„Pociťuji značný hlad, nebo jsem delší čas při stále krvavé stolici nemohl
ničeho pojísti, mimo to ještě bolestmi a ztrátou krve u nohy jsem velice
zeslábl, od rána do poledne mimo trochu chlebové polévky ničeho nepozříme“.
„ Prosím Vás, pošlete mi sem kousek špeku a bábovku. Vás v duchu líbá po
Vás toužící Jan“.
Odesílá švagr Jan Kočí a manželka Marie:
20. IV. „Zaslali jsme Ti více dopisů a dvě pětikilové bedničky expres s pečivem, slaninou, vejci, medem, četbou a dalším, což nám ku velikému zklamání přišlo za několik dnů zpět. Též Ti Mařenka 20 K a chaloupečtí 14
K poslali a to as též neobdržíš. Mladočovský pan farář Dudek by znovu
sestavil žádost na dovolenou, jenže nevíme, kde 34. Lir. má velitelství.
Píši Ti truchlivé novinky, že František Pohorský z Krásňovce zákeřné
nemoci zánětu plic na Velký pátek podlehl a sousedu Votřelovi z Krásňovce nad ztrátou jediného syna na bojišti puklo srdce a za 14 dní po Fr.
Pohorském jsme ho uložili do Dolního Újezda k věčnému odpočinku.
Veselík z Vísky je v Karpatech v zákopech, Hurych z Krásňovceje ve vojenské nemocnici v Řešově. Taky Ti píši, že Vác. Severa z Desné jede do pole
15. IV. Tak se moc strachuje, chtěl aspoň dva dny dovolený, ale nebylo mu
možné spatřiti milé dítky. Vác. Tomšíček z Desné je v zákopech. Doma na
dovolený je na 14 dní Čejka, Boštík č. 10, Vopařil č. 48, Třasáku a Lipavský
Bedřich. Pepek Zavoralu z DÚ je doma na 1 rok, Jan Pavliš z Osíka je v zákopech. Teď odvedli Melšu, Pulkrábka a Motyčku (Zerzánka). Honda
Krejsu pěkně vyváz, Chadimu Jeník z Krásňovce též není odveden, tak jsou
moc rádi. Kopeckým z Hraniček čp. 6 se narodil synáček a Stráníkom malá
dceruška. Na dovolené z Budapešti je Šimek kovář, Jelínek z Osíka taky.
Z Lubný Václav Flídru (Pustinský) z Karpat. Dneska jsme dosíli, brambory
nasázeny 11 hl a máme sázet 3 hl. Fulík nám půjčil koně 1 den do hnoje a na
1 den Jiskra. Jeníček začíná krákořit. Chaloupečtí Ti posílají poštovnou
poukázkou 14 K. Piš co potřebuješ. Známkovati nemusíš, pokuty platiti
nemusíme. Ještě jedenkrát Tě srdečně pozdravuje Tvá vždy věrná Marie
a Kočí Jan“.
Od vojína z nemocnice v Budapešti:
22. IV. „Poštu dostávám, dnes z Mladočova 1 pohlednici, 1 expres, včera
bednička. Dále lístek od Jiskrů, Kuty, Fulíka, … Nad nemocí přece zdraví
vítězí. Též bylo snad i dobré, že mi z namrzlé nohy ta zkažená krev bolákem
vyšla, budu snad i na nohy zdráv. Kéž by jenom Pán Bůh tu hroznou válku
ráčil ukrátiti, neboť jenom při vzpomínce, že bych na ta hrozná místa
v Karpatech zase musel, je mi úzko. Musím Vám též sděliti, že jsem dostal
v nemocnici polní ve Varaně u Karpat 10 K jako odměnu, že jsem za největších obtíží, pušku, patrony v tašce opasek s bajonetem přinesl. Jiné věci
jako deku, prádlo, boty, 100 ostrých patron jsem musel pro hroznou slabost zahoditi na cestě. Byl bych i pušku zahodil, ale bál jsem se trestu. Ó jak
jsem v Karpatech vzpomínal, kdybych měl ten zbyteček od jídla, který již
ani pes nechtěl. Nemohli za námi přivézti víc, jen večer a to museli zubožení koníci v kotlíkách přinésti na zádech, neb jinak tam přístup nebyl a ve
dne vše bylo vystaveno střelbě Rusů. Prosím Vás, však nic do veřejnosti
nesdělujte, neb jak víte, není radno ani pravdu mluvit. Toho večera, když
jsem se potácel k nemocnici byla v našich zákopech strašná bitva a bylo to
snad řízení Boží, že jsem tam odtud odešel“.
Píše švagr Kočí za rodinu a manželku:
24. IV. „Bedničky a dopisy se k velké lítosti vracely šestý den zpět, ale
konečně přichází dopis s novou adresou. Proto hned posíláme bedničku kořalku, buchty, čokoláda, med, 20 K a chaloupečtí 14 K. Litujeme Tě

Od 2. V. byl v boji veliký průlom u Gorlice a vojska postupovala
hluboko do nitra Ruska.
Píše vojín z nemocnice v Budapešti:
17. V. „Psal jsem Vám že 4. května odejdu z nemocnice, což se o několik dní
pozdrží, neb jsem dostal otravu krve. Ránu i bolák mi otevřeli a od hnisu
vyčistili. Z 21 pacientů, co tu byli se mnou, jsou tu již pouze 2, jinak nové
tváře vesměs Maďaři. Nevím jak zde dlouhou budu. Včera 16. 5. nám totiž
pouštěli pod kůži na prsou injekce proti tyfu. Měl jsem pak velkou horečku
a sotva jsem se na posteli obrátit mohl. Cítím, že slábnu a bolest na noze se
zhoršila. Přes den mě ránu mačkají a převazují i vyteče dosti černé krve
a krvavého hnisu. Zakusím při tom bolestí velkých dosti. Doufám pevně, že
po nemoci dostal bych se zpět ke 30. reg. do Vysokého Mýta“.
Vysvětlivky: setnina - jednotka 70 - 250 mužů, trén - vozatajstvo na zásobování.
Příště pokračování - vojín Jan Rožek v Eperjesu.

BOŠTÍKŮV ROD
Kolébkou malířství na Horním Újezdě se stal bezpochyby Ležákův mlýn.
Tady se malovalo a když se nemalovalo, tak se hrálo na hudební nástroje
a provozovala se všemožná zábava, legrace a všeliká rukouměleckodělná
činnost. To bylo zapříčiněno jednak tím, že kola mlýna hnala voda z Desinky a kromě občasného dohledu dávalo toto zaměstnání dostatek prostoru
pro výše zmíněné činnosti a dále tím, že některým členům rodu byla dána
schopnost dívat se pozorně kolem sebe, vnímat krásu světa a umět ji
zachycovat tužkou, perem a barvami, a tak vznikla předlouhá řada obrazů,
obrázků a kreseb, kterou započal Václav Boštík starší se svými idylickými
náměty ze zdejšího kraje. Výtvarné nadání měl i jeho bratr František jehož
tvorba byla ovlivněna jeho posláním kněze a který si bral náměty z oblasti
biblické. Výtvarné schopnosti přešly i na jeho dva syny - Jana, který také
maloval obrázky převážně z okolí zdejších mlýnů, poněvadž mu byla tato
zákoutí okolo vodních tůní pod zelenou klenbou olší velmi milá a Václava,
který se postupem času odklonil a dává nám ve své tvorbě nahlédnout za
oponu pozemského ráje. A potom jsem tu ještě já, který píšu tyto řádky
a asi umím taky tak nějak malovat, protože se některým lidem moje
obrázky přírody a zvěře, jejíž oči se prý skutečně dívají, jak mi řekla jedna
známá, líbí. Také má dcera Kristýna ráda kreslí a maluje.
V létě letošního roku byla v Regionálním muzeu v Litomyšli uspořádána
a 19. července slavnostně za účasti zástupců města, ředitele muzea Mgr.
R. Klimeše, PhDr. M. Boštíka a hornoújezdského starosty ing. R. Boštíka
a jejich projevy zahájena výstava, na které byla předvedena díla všech zmíněných členů rodu. Kdo výstavu zhlédl, nebyl asi zklamán, poněvadž jsem
slyšel pochvalná uznání, že si lidé zavzpomínali, zvláště ti starší, na dobu
mého dědy, který byl populární a svými rošťáckými kousky nezapomenutelný.
Jan Boštík
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SVÁTEK FOTBALU - DOKONČENÍ ZE STR. 1
Takže pár vět k vrcholu sportovního odpoledne – utkání All stars výběr hvězd – muži TJ Horní Újezd. Nejprve výběr soupeře – Amfora byla
pro nás finančně neúnosná, tým REAL TOP (např. herec Ivan Trojan) měl termín obsazený, Menšíkova jedenáctka z Brna (např. Lucie Zedníčková) asi po třech týdnech telefonátů přestala komunikovat. Vyšel až pokus s Markem Vítem (exmanžel moderátorky Mirky Čejkové),
pravděpodobně člověk, který má něco společného s FC Barcelona. Po několika dlouhých telefonátech, SMS zprávách a mailech přivezl tým,
který (až na herce Jakuba Koháka) od začátku sliboval. Jako bonus přijel zpěvák Sagvan Tofi a mistr Evropy z Bělehradu 1976 Antonín Panenka. Na mě působili všichni hráči velice příjemně, nejvíc mě zaujal Sparťan Jirka Novotný hlavně svou vstřícností a skromností. Panenkovi
jsem nemohl vysvětlit, jakou soutěž to u nás vlastně hrajeme (co to je okresní přebor?). Vyslechl jsem rozhovor R. Skamene s hlavním rozhodčím: „Ty, prosím tě, jak se to jmenuje, ofsajdy, to na mě vůbec nezkoušej, je ti to jasný!“ Zápas samotný přinesl zajímavý fotbal, naši muži začali dobře, neproměnili dvě slibné šance. Pak začal úřadovat Jirka Jarošík a o zasloužené výhře soupeře bylo rozhodnuto. Ve druhém poločase
jsme se střelecky prosadili i my a na řadu přišlo i pár fotbalových zajímavostí (rozehrávaná penalta A. Panenky, krásné úniky R. Skamene, stažené trenýrky nejmenovaného hráče). Moderování se chopil lehce zraněný M. Vít, který doplnil naši moderátorskou dvojici. Pár slov k Čučovi
a Prckovi. Původně jsme chtěli, aby odpoledne moderoval herec Petr Lněnička. Po jeho odmítnutí z pracovních důvodů, proběhlo divadelní
představení hornoújezdských ochotníků v KD HÚ, kde Radek Lněnička předvedl svůj vztah ke sportu (nevím přesně, zda tenis, badminton či
squash) a Jirka Kučera zazářil v roli bezdomovce. V té chvíli bylo rozhodnuto. Oba předvedli bravurní výkon, určitě jsou v čele žebříčku nejlepších moderátorů z Horního Újezdu a okolí. Zapomenout nemohu ani na trojici rozhodčích, kteří řídili hlavní zápasy. Legendární Pavlín Jirků
alias Jarda Štěrba, morašický Lojza Ropek a mladík David Nekvinda ze Svitav výborně zapadli do lehce zábavné atmosféry. Návštěvníci mohli
zhlédnout výstavu fotografií v garáži kabin, kterou udělal Franta Mokrejš st. a Vašek Lněnička. Pro děti byl v provozu skákací hrad Mirka
Lipavského ml., Kristýna Boštíková a slečny Kalibánová a Vostřelová vyzdobily mnoho dětských a dospělých obličejů krásnými obrázky. Závěrem ještě poděkování všem členům a příznivcům TJ za přípravu celé akce, obsluze bufetu (vytočeno bylo 15 padesátilitrových sudů jedenáctky
Poličky), ženám a dívkám ve stánku s jídlem, zaměstnancům obce Horní Újezd, Autoklubu Horní Újezd, Sokolu Dolní Újezd, ženám z Poříčí
za upečení koláčů, obecním úřadům Horní Újezd, Poříčí, Desná a Budislav. Akce by se neuskutečnila bez přispění sponzorů – Taurus Trans,
Jokas, Filup - elektro, ZD Dolní Újezd, Stavební sdružení Boštík, klempířství Martin Chadima, Pavel Boštík ml. Na hřišti se vystřídalo kolem
200 účinkujících, v hledišti dle střízlivých odhadů snad více než 500 diváků a většina určitě spokojena. Na shledanou při dalších akcích TJ
Horní Újezd.
Zdeněk Beneš st., předseda TJ Horní Újezd

LETNÍ PŘÍPRAVA MUŽSTEV
ce/Cerekvice 4:2 a v posledním přáteláku na našem hřišti porazili
3:1 Luži.
S nedostatkem hráčů se potýká i naše společné žákovské družstvo
s Dolním Újezdem. To začalo letní přípravu na začátku srpna a trénuje střídavě na Horním a Dolním Újezdě. Jediné přátelské utkání
v Poličce skončilo prohrou starších i mladších žáků. Žákovská soutěž
v Pardubickém kraji má letos formu jednoho krajského přeboru
(Lion Sport krajský přebor žáků), který má dvě skupiny. My působíme v papírově silnější skupině B a je jasné, že vzhledem k velice kvalitním soupeřům budou všechny zápasy pro naše kluky ohromně těžké. Na podzim žáci hrají na našem hřišti.
Jako poslední se na hřišti objevili nejmenší - družstvo přípravky. Přípravka trénuje v pondělí a ve čtvrtek od 16:30 a na hřišti se pravidelně objevuje kolem osmnácti kluků a holek ve věkovém rozmezí 5 11 let. Pro letošní sezónu jsme se přihlásili do okresního přeboru smíšených (=starších) přípravek, kde hrajeme ve skupině A.
Mgr. Zdeněk Beneš,
sekretář TJ Horní Újezd

Jako první přípravu zahájili muži. Po celé prázdniny trénovali třikrát týdně. V prvním přátelském utkání remizovali doma 4:4 s cerekvickým týmem, tradičně se zúčastnili Újezdského poháru, tentokrát ve Velkém Újezdě (4. místo), ve druhém a posledním přáteláku
vysoko vyhráli ve Svratouchu 5:0. V Poháru České pošty jsme
vypadli hned v prvním kole, když jsme nezvládli zápas v Bystrém.
Naopak vstup do Qanto okresního přeboru se vydařil velice dobře.
Družstvo by rádo navázalo na vynikající jaro a chtělo by se pohybovat v popředí tabulky.
Družstvo dorostu se letos stejně jako v minulých sezónách potýká
s úzkým kádrem. Úbytek dorostenců se projevil i do systému soutěží
- všechny okresní dorostenecké soutěže byly zrušeny a družstva byla
přeřazena do soutěží krajských. Další novinkou v krajských soutěžích je kopání penalt v případě nerozhodného výsledku - vítěz penaltového rozstřelu získá do tabulky bod navíc. To se týká kategorií
mužů, dorostenců a starších žáků. Dorostenci o prázdninách odehráli tři přátelské zápasy. V rámci oslav 90 let prosečské kopané na
penalty porazili tamní výběr, v Morašicích porazili souklubí Moraši-6-
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Na 11. ročník Újezdského poháru jsme zajížděli v sobotu 19. července do
Velkého Újezdu (okres Olomouc), kde čekálo tvrdé hřiště a úmorné vedro.
Turnaj probíhal za účasti tradičních týmů a obvyklým způsobem - dvě
skupiny po třech účastnících a poté zápasy o umístění. Všechna utkání se
hrála 2×20 minut. Náš tým tvořilo devět mužů a pět dorostenců, byli jsme
suverénně nejmladší tým na turnaji (náš věkový průměr 19,6 let).
V prvním utkání jsme se potkali s Pleteným Újezdem (okres Kladno).
Tento tým se rok od roku zlepšuje a letos chybělo málo, aby se dostal na
finále. Vstup do utkání se nám vydařil, ve 4. minutě se sám před brankařem objevil Filip Kučera a dostal nás do vedení. To zvýšil v 9. minutě Vojta
Lněnička krásně provedeným trestným kopem. Pak jsme si ale vybrali pár
slabších chvilek a soupeř dokázal vyrovnat. Do vedení nás v 19. minutě
znovu dostal Patrik Prokop umístěnou střelou. Ve druhém poločase jsme
inkasovali ve 34. minutě vyrovnávací branku. Když už to vypadalo, že
zápas skončí 3:3, dostali jsme pár okamžiků před koncem možnost zahrávat penaltu po faulu na Vaška Žďáru. Tu proměnil Honza Kmošek a zápas
skončil naším těsným vítězstvím.
V zápase s domácím týmem nám stačila remíza k tomu, aby jsme se dostali
do finále. První poločas se nám nevydařil, domácí nás přehrávali a zaslouženě se dostali do dvoubrankového vedení. Ve druhé dvacetiminutovce
jsme naopak měli více ze hry my, ve 33. minutě vstřelil kontaktní gól Patrik
Prokop, víc jsme ale nestihli. Ve skupině jsme tak obsadili 2. místo za
domácím týmem se čtyřmi body, 3. Pletený Újezd získal bod jeden.
V zápase o celkové 3. místo jsme se utkali s Horním Újezdem (okres Přerov). Zápas měl obdobný průběh jako skupinové klání s domácími - nepovedený první poločas, brzký gól soupeře. Ve druhém poločase jsme se
znovu zlepšili, ale i přes několik velkých šancí jsme síť nerozvlnili. Naopak
jsme 4 minuty před koncem podruhé inkasovali a skončili jsme čtvrtí, což
mu-síme vzhledem ke složení mužstva brát jako úspěch.
Zápas o 5. místo nečekaně ovládl Horní Újezd (okres Třebíč), který porazil
Pletený Újezd. Ve finále se střetli domácí s Újezdem u Uničova. Zápas skončil po 40 minutách nerozhodně a v penaltovém rozstřelu měl více štěstí
Újezd u Uničova.
Sestava našeho týmu: Honza Láznický - Honza Beneš, Kouba, Martin
Kusý, Fanda Jána, Zdeněk Beneš, Vojta Lněnička, Patrik Prokop, Lukáš
Láznický, Honza Kmošek, Filip Kučera, Bóďa Šplíchal, Vašek Žďára,
Dominik Kulhavý. Závěrečná turnajová afterparty se letos znovu vydařila,
důkazem budiž, že se na zpáteční cestě zpívalo až do úplného vyčerpání.
Příští ročník se uskuteční v sobotu 25. července 2015 v Horním Újezdě,
okres Třebíč.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd

V letošním roce se pořadatelé motokrosových závodů v Horním Újezdě –
Cikově rozhodli uspořádat opět tři sportovní podniky. Stalo se tradicí, že
naše závodiště hostí nejlepší závodníky v motokrosu juniorských kategorií, sajdkárkrosovou a čtyřkolkářskou špičku. Po dvou sezónách, kdy se
v Cikově jel vždy jeden ze závodů seriálu hobby jezdců – VYSOČINA MX
CUPu jsme se letos vrátili k Přeboru Střediska motocyklového sportu Pardubice. Tímto posledně jmenovaným podnikem jsme začali 29. června
naši letošní sezónu. Na trať, která doznala několik rámcových úprav,
vedoucích k větší atraktivnosti, ale zároveň k vyšší bezpečnosti. Na tento
přebor se sjelo 120 závodníků, kteří byli rozděleni do deseti kategorií. Na
trati se proháněli malí závodníčci od pěti let až po vyzrálé starší pány, kdy
nejstaršímu bylo 69 roků. Za ideálního motokrosového počasí sledovalo
velmi dramatické závody šest set diváků. Ideál skončil po dojezdu
poslední rozjížďky a tak jsme vyhlašovali za deště. Tato generálka na
MMČR juniorů nám vyšla a my se mohli připravovat na tento významný
sportovní podnik. V sobotu 30. srpna se všichni příznivci špičkového motokrosu dočkali. V parkovišti závodních strojů kromě češtiny bylo slyšet polštinu, slovenštinu, maďarštinu a němčinu. Třem stovkám diváků předvádělo devadesát jezdců za opět ideálních podmínek velice kvalitní sport. Na
stupně vítězů nakonec vystoupili tito jezdci. Ve třídě 65 ccm 1. Kristof
Jakob (Hun) 2. Adam Kovácz Zsol (Hun) 3. Radek Větrovský. Ve třídě 80
byli vítězové tito: 1. Šimon Jošt (Svk) 2. Martin Vondrášek a 3. Rene Hofer
(Aut). Nejzajímavější a zároveň nejdramatičtější byl průběh třídy 125 J.
Vítězem se nakonec stal Tomáš Kohút (Svk), 2. Dušan Drdaj 3. Jakub
Terešák. Nejvíce jezdců a to 31 se postavilo na start prestižní třídy MX 2,
kde měli smůlu největší favorité – Polák Wysocki a Slovák Šikyňa a tak
stupně vítězů opanovali pouze Češi. 1. Martin Krč, 2. Václav Kovář a 3.
Jonáš Nedvěd. Velice potěšující informace je ta, že během těchto dvou
závodů lékaři z jičínského Nonstop medicu ošetřili pouze pár odřenin.
V době vydání těchto novin budou vrcholit přípravy na třetí cikovský motokros, kterým bude tentokrát MMČR sajdkár a čtyřkolek, který se uskuteční 4. října. Na tento závěrečný podnik seriálu po kterém budeme vyhlašovat mistry ČR Vás srdečně zvu.
Za Autoklub v AČR Horní Újezd
Václav Severa

Konečné pořadí:
1. Újezd u Uničova (okres Olomouc)
2. Velký Újezd (okres Olomouc)
3. Horní Újezd (okres Přerov)
4. Horní Újezd (okres Svitavy)
5. Horní Újezd (okres Třebíč)
6. Pletený Újezd (okres Kladno)

Start třídy Open - 29. června při SMS Pardubice.

Součástí MMČR sajdkár bude závod veteránů nad 40 let
na strojích vyrobených do roku 1985.
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