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MODERNIZACE SILNICE
Investiční akce „Modernizace silnice III. třídy č. 3596“ v naší obci se blíží k závěru a během několika dnů bude zhotovené dílo předáno
investorovi tedy Pardubickému kraji, oficiální zprovoznění komunikace je plánováno na 16.10. 2015. Zhotovitel stavby firma Skanska pobočka Litomyšl, zmodernizovala úsek silnice v délce 2,048 km od křižovatky se silnicí III. třídy č. 36028 směr Sebranice, po napojení
na silnici II. třídy Litomyšl-Proseč u Podháje. Původní komunikace nevyhovovala, kromě narušeného krytu vozovky, především svým
šířkovým uspořádáním, které nebylo v souladu s platnými normami. Například - pokud se na komunikaci potkaly dva proti sobě jedoucí
autobusy, nemohly prakticky bez toho, aniž by jeden z nich zastavil, pokračovat dále v jízdě. Kromě položení nového asfaltového povrchu
došlo tedy především k rozšíření vozovky na 5,5 m, celková šířka komunikace včetně nezpevněných krajnic je nyní 6,5 m. Stavební práce
dále zahrnovaly zhotovení tří autobusových zálivů, plochy pro pěší, odvodnění komunikace vč. propustků, terénní úpravy, svislé i vodorovné dopravní značení, svodidla a zábradlí. Součástí prací byla také stavba nového mostu přes Lubenský potok, který nahradil kamenný
klenbový most tvořený dvěma oblouky, kapacitně nevyhovující při velkých vodách. Nový most je zhotoven z monolitických železobetonových polorámových konstrukcí o jednom poli světlosti 4,5 m, takže průtočný profil je nyní 5 m2 (dříve 2,5). Z projektu zpracovaného již
v roce 2008 byla z finančních důvodů vyjmuta rekonstrukce mostu přes řeku Desnou směrem k Podháji. Naopak byl oproti původní projektové dokumentaci zbudován nový betonový propustek v místní části obce Cikov, který má rovněž nyní větší kapacitu, než původní pískovcový. Projekt s celkovým finančním ohodnocením 18,9 mil. Kč byl předložen do 42. kola výzvy Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod během měsíce května t. r. Dotování této akce z výše uvedeného titulu bylo schváleno v srpnu, o čemž informují
nainstalované velké tabule před křižovatkou na Krásnoves.
Nezbývá, než za prvé poděkovat všem našim občanům za trpělivost a pochopení, se kterými překonávali všechna omezení a komplikace
po dobu celé stavby. A za druhé popřát všem řidičům, aby si na novém asfaltovém povrchu užívali bezpečnou jízdu.
A na závěr jeden apel: řidiči nezapomeňte prosím, přes všechna vylepšení a přes nové bezpečnostní prvky, které modernizace silnice přinesla, na dodržování předepsané rychlosti.
Ing. Radek Boštík, starosta

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 12. 6.
2015 mimo jiné projednalo a schválilo:

PODZEMNÍ VEDENÍ KABELŮ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
A NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V CIKOVĚ

- návrh na pořízení změny územního plánu pro žadatelku D. Motyčkovou spočívající ve vymezení ploch pro obytné plochy smíšené na
pozemku p.č. 1349/1 v k.ú. Horní Újezd (celková výměra: 4159 m2)
- podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova na
dotační titul „Podpora obnovy drobných sakrálních staveb“ (sousoší
U Černého mlýna a kříž u Veských lip) v celkové částce 295 tis. Kč, přičemž předpokládaná finanční spoluúčast obce činí 90 tis. Kč
- uzavření smlouvy mezi obcí HÚ a firmou P+R, Fakta Press na natočení
reklamního videospotu v rámci prezentace obce dle předložené
nabídky
- další postup v rámci trasování „Cyklistické stezky Litomyšl-Proseč“:
Obec Horní Újezd tímto opouští variantu vedení cyklostezky po hranici
k.ú. mezi obcí Horní Újezd a obcí Desná. Dočasně souhlasí s převedením cyklostezky přes katastr obce HÚ na cyklotrasu a to po komunikaci III. třídy č. 3596, 3698. Zároveň bude obec dále usilovat o zbudování cyklostezky přes své území v údolí řeky Desné a v tomto směru
bude podnikat příslušné kroky.
- rozpočtové opatření č. 3 obce Horní Újezd - přidělení neinvestiční účelové dotace ve výši 100 tis. Kč v rámci POV PK 2015 na obnovu veřejných prostranství
- smlouvu mezi Pardubickým krajem a obcí Horní Újezd na přidělení
neinvestiční dotace na akci: „Oprava místní komunikace na parc.
č. 1367,“ ( část Víska).
- smlouvu mezi Mikroregionem Desinka a obcí Horní Újezd na obnovu
veřejných prostranství v rámci POV 2015 v celkové výši 33 900,- Kč,
přičemž spoluúčast obce je ve výši 10 823,- Kč
- smlouvu mezi Mikroregionem Litomyšlsko a obcí Horní Újezd na
obnovu veřejných prostranství v rámci POV 2015 v celkové výši 15 286,Kč, spoluúčast obce je ve výši 4 586,- Kč
- prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2 na
základě žádosti p. Lenocha, HÚ 1 a to do 1.7. 2016
- pronájem obecního pozemku č. parc. 159/1 o výměře 150 m2 –
zahrádky k obecnímu bytu č. 1 – na základě žádosti M. Láznické za cenu
450,- Kč/rok
- návrh hodnotící komise na výběr vítězné firmy v rámci výběrového
řízení pro akci: „Rekonstrukce dětského hřiště v areálu MŠ“. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy Kulant cz s r. o.
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 287 840,- Kč bez DPH

Rekonstrukce komunikace zároveň vyvolala ještě jednu stavební akci
a tou je uložení venkovního vedení kabelů nízkého napětí do země. Toto se
týká nyní místní části Cikov, kde v současnosti probíhají výkopové práce
a postupně dojde k přepojování domácností. Akci naplánovala a financuje
firma ČEZ, obec se jí účastní do té míry, že jsou do výkopů pro vedení
kabelů nn ukládány též kabely pro veřejné osvětlení. Následně budou
nainstalovány nové sloupy veřejného osvětlení s novými sodíkovými
a LED lampami.
Zde bych chtěl využít příležitosti a poprosit občany tentokrát především
z místní části Cikov o další dávku trpělivosti, kterou dosud s veškerými
stavebními pracemi v Cikově měli. Stavba neprobíhá zcela ideálně, výkopy
zůstávají delší dobu nezasypány. Nejsou uváděny včas do původního stavu, v nezakrytých výkopech jsou uloženy totiž na některých místech pouze
chráničky a čeká se na protažení kabelů. Zpoždění bylo částečně zapříčiněno i úplnou uzavírkou komunikace.
I když jsem v úvodu podotkl, že obec tuto akci nefinancuje, to znamená, že
ji nemůže přímo ovlivnit a nemůže firmě ČEZ přímo nic nařídit, mohu Vás
ujistit, že se na obci budeme snažit udělat maximum pro to, aby tento stav
netrval déle, než bude nezbytně nutné a občané tak mohli pocítit i pozitivní
stránky, které ve výsledku stavba přinese.
Každopádně co se týká pokračování dané akce, čeká postupné ukládání
kabelů nízkého napětí do země nejspíše již v příštím roce též obyvatele
z Podlubníčka, Krásnovse a Vísky.
Ing. R. Boštík, starosta

UKONČENÍ PROVOZU POKLADEN
PRO VÝBĚR HOTOVOSTI
Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení
provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103
„neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů, a to od 1. září
2015. Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na
pokladně územního pracoviště finančního úřadu představují částku ve
výši 42,50 korun, přičemž například Česká pošta s. p. nabízí obdobnou
službu v komerčním režimu za 29 korun. Navíc v případě zachování pokladen by musela Finanční správa investovat značné prostředky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo hospodárné.
V Pardubickém kraji byl k 1. 9. 2015 ukončen provoz pokladen na níže
uvedených územních pracovištích a to v Hlinsku, Holicích, Litomyšli,
Moravské Třebové, Přelouči a Vysokém Mýtě.
Stále trvá možnost daňovou povinnost uhradit bezhotovostním převodem
z účtu, případně prostřednictvím poštovní poukázky typu „A“. Tyto jsou
k dispozici na všech územních pracovištích.
Jako alternativu nejčastějšího hotovostního placení – úhrady daně z nemovitých věcí - nabízí Finanční správa od ledna příštího roku možnost placení této daně prostřednictvím SIPO.
Pro nejbližší období placení daně z příjmů a daně z nemovitých věcí připravuje Finanční správa i další alternativu pro platby v hotovosti, jakou
byla v minulosti například tzv. „daňová složenka“, kterou bylo možné platit daně bezplatně na přepážkách České pošty s.p. Snahou Finanční správy
je, aby podnikatelské subjekty platily daně primárně bezhotovostně a pro
občany platící daně ze svého majetku nebo nakládáním s ním, aby se zvýšil
komfort hotovostního placení.

ZO neschválilo:

- prodej obecního pozemku č. parc. 831/1 ( v Padělku) o výměře 1606 m2
za cenu 5,- Kč/m2 manželům Opletalovým na základě předložené
žádosti
- záměr manželů Benešových na odkup části obecního pozemku č. parc.
1003/22 (k.ú. HÚ u Litomyšle) o výměře cca 500 m2 v místní části obce
Cikov
Bude provedeno šetření na místě a žádost bude znovu projednána na
příštím zasedání zastupitelstva obce

Na zasedání zastupitelstva obce dne 28. 8. bylo
m. j. projednáno a schváleno:

- výběr firmy JAROSLAV HASÍK (Břeclav) v rámci poptávkového řízení
pro realizaci akce: „Obnova drobných sakrálních staveb v obci Horní
Újezd“ (sousoší U Černého mlýnu a kříž u Veských lip) za celkovou částku: 281 628,- Kč včetně DPH
- spoluúčast obce na akci „Nazdar prázdniny“ pořádané dne 29.8. 2015 a
zároveň finanční příspěvek na pořádání předmětné akce ve výši 8.000,- Kč
- provedení stavby spočívající ve svedení dešťových vod v místní části
obce Cikov; stavbu provede v rámci rekonstrukce silnice III. třídy firma
SKANSKA a.s. s tím, že práce budou proplaceny z rozpočtu roku 2016
(celková částka: 498 tis. Kč bez DPH)
- konečnou verzi osvětlení v rámci nového VO v místní části obce Cikov –
bude se jednat o kombinaci osvětlení LED firmy Snaggi (Nové Město na
Moravě) a sodíkových svítidel Malaga firmy Elstore (Pol.)
- záměr manželů Benešových na odkup části obecního pozemku č. parc.
1003/22 (k.ú. HÚ u Litomyšle) o výměře cca 400 m2 v místní části obce
Cikov s tím, že veškeré náklady vč. pořízení GP hradí žadatel
- záměr manželů Jirečkových na odkup části obecního pozemku č. parc.
1007/1 (k.ú. HÚ u Litomyšle) v místní části obce Cikov – jedná se o rozšíření pozemku žadatelů o cca 3 m s tím, že veškeré náklady vč. pořízení
GP hradí žadatel. Podmínkou je vytyčení a umístění geometrických
bodů na pozemcích ve vlastnictví manž. Jirečkových
- nákup klimatizace pro místní prodejnu od firmy Mrazivec Boskovice
v částce cca 55 tis. Kč vč. DPH
- úpravy vodní nádrže za kulturním domem ve výši cca 100 000,- Kč
- podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2016 na Pardubický kraj – Opravy místních komunikací na p. č. 1263, 1278/2, 1270/2,
1239/4 v celkové částce 284 tis. Kč vč. DPH
- pořádání motokrosových závodů v těchto termínech 4. 10. a 24. 10. 2015

První srpnový pátek navštívilo naší obec kočovné divadlo, jednalo
se o Divadelní spolek Tyl Polička, konkrétně o skupinu studentů převážně z poličského gymnázia, vysokých a středních škol, která nese
název „POGYM“. Zdařilé divadelní představení Svatojánské elegie
bylo netradičně a vtipně zpracované s hudebním a tanečním doprovodem. Žebřiňák za pomocí pouze ručního pohonu převeze potřebné
rekvizity a vybavení herců zase o vesnici dál.

ZO neschvaluje:

- záměr na odkup pozemků č. parc. 1326/35, 37-41 v místní části obce
Podlubníček – ve vlastnictví Lesů ČR do vlastnictví obce
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STAVEBNÍ AKCE ROKU 2015

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na letošní rok jsme si v zastupitelstvu naplánovali několik investičních
akcí. Kromě tradiční rekonstrukce místních komunikací, na kterou byla
pro letošní rok v rozpočtu vyčleněna částka 540 tis. Kč a výměny střešní
krytiny na objektu MŠ, bylo rozhodnuto podat žádost do dvou dotačních
programů Ministerstva pro místní rozvoj.
Jedna žádost se týkala výstavby dětského hřiště v areálu Mateřské školy,
druhá se týkala obnovy sakrálních staveb v obci. V obou případech jsme
uspěli a tak jsme se ihned po obdržení registračních listů pustili do práce.
První přišlo na řadu hřiště v mateřské školce. Herní prvky dodala pardubická firma Kulant, montáž prvků provedli zaměstnanci obce. Jednalo se o
instalaci řetízkové houpačky, velké pružinové houpačky pro čtyři děti,
srubového domečku a prohazovadla s motivem klauna, což je koš upevněný na tyči, do kterého se děti budou trefovat míčem.
Rekonstrukce dvou sakrálních staveb – sousoší Kalvárie u Černého mlýnu
a kříže u veských lip - by se měla uskutečnit v říjnu letošního roku a provede ji firma Hasík, tedy stejná firma, která v roce 2012 zrestaurovala kapličku se sochou Panny Marie Lurdské v Cikově. Celková výše investic (výstavba dětského hřiště a obnova sakrálních staveb) dosáhne zhruba sumy
630 tis. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotaci ve výši 70%
celkových nákladů, což znamená, že bychom měli zpět do rozpočtu obce
obdržet přibližně 440 tis. Kč.
Ing. Radek Boštík, starosta

Slavnostní vyřazení „ pasování předškoláků“ MŠ proběhlo 26. června
v zasedací místnosti Obecního úřadu. S dětmi se rozloučil pan starosta
a popřál jim mnoho úspěchů v nadcházející školní docházce. Rodičům pak
popřál hodně trpělivosti a pochopení pro své prvňáčky. Do základní školy
odešlo 10 dětí a jedno dítě přešlo do MŠ v Dolním Újezdu.
Děti dostaly na památku z MŠ knihu s věnováním a pamětní list a od Obce
dárek, v podobě drobných školních pomůcek, které se jim jistě do aktovky
budou hodit.
Neodešly však jen děti, ze školy odešla po 3 letech asistentka a v posledním
roce i učitelka, Miriam Nowaková. Děti i rodiče si ji oblíbili, a proto se nám
s ní těžko loučilo. Musela ukončit působení na škole, protože její dosažené
vysokoškolské, bakalářské vzdělání nebylo oborově uznatelné jako plnohodnotné kvalifikační vzdělání pro předškolní vzdělávání. Do školy
od 1. září nastoupila nová učitelka, paní Martina Janáčková z Pohodlí.
Mateřská škola byla po celé prázdniny uzavřena, z důvodu opravy střechy
a výměny střešní krytiny. Budova „staré školy“, ve které je nyní mateřská
škola umístěna, prochází v posledních 10 letech, v rámci finančních možností zřizovatele, postupnou celkovou rekonstrukcí. Oprava střechy byla
již nevyhnutelná. Děkujeme panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu za
rozhodnutí střechu opravit. Nebyl to však jediný „dárek“, který děti po
prázdninách dostaly. Zásluhou pana starosty se Obci podařilo získat
potřebné dotace na dovybavení hřiště u mateřské školy. Byly zde nainstalovány nové zahradní hrací prvky a nový malý altánek. Toto školní hřiště
neslouží však jen pro potřeby mateřské školy, ale i pro veřejnost. Chtěla
bych proto touto cestou poprosit všechny děti a občany, kteří hřiště využívají, aby se k novému zařízení chovali ohleduplně a využívali ho pouze
podle pokynů, uvedených v Provozním řádu hřiště, který je vyvěšen u vchodu. Toto dovybavení bylo finančně nákladné, važme si ho proto a snažme
se, aby nám dlouho vydrželo hezké a funkční.
O prázdninách proběhlo také částečné vymalování vnitřních prostor školy. Za kvalitní, rychlou a nenáročnou práci na následný úklid chci poděkovat panu Chaunovi a Briolovi. Ještě větším překvapením od nich pak byla
vystavená faktura na minimální možnou částku. Malířské práce provedli
sponzorsky. Děkujeme.
Nový školní rok se rozeběhl v počtu 20 zapsaných dětí. Letos to nebylo
úplně bez slziček, protože převážná část dětí je ve věku od 2,5 až 4 let, předškolních dětí je pouze 6.
V nadcházejícím kalendářním roce, přesně 1. 6. 2016, bude naše mateřská
škola slavit již 40. výročí od svého založení. Jsme moc rádi, že je díky
rekonstrukcím zase o něco hezčí a těšíme se, že s plánovanou přestavbou
velké budovy školy na byty, získá i nový kabát v podobě fasády a přístupové
cesty k budově.
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

„Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než
byl požádán”
A. Maurois

V měsících říjnu, listopadu a prosinci oslaví významná životní výročí tito naši občané:
50 LET
Eva Foglová
60 LET
Lubomír Klusoň
65 LET
Marie Svobodová
75 LET
Anna Nádvorníková
85 LET
Anna Vavřínová
Jubilantům přejeme hodně radosti, pevné zdraví, trvalé
štěstí, málo starostí a dobré přátelé.

Vzpomínka
Dne 30. listopadu
uplyne 25 roků od náhlého úmrtí
Františka Pohorského, Horní Újezd 141.
S láskou vzpomínají manželka,
dcery s rodinami a sourozenci.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Děti dole v první řadě zleva: F. Štork, O. Dzan, D. Sedlák, Š. Karlík, druhá
řada: E. Boštíková, L. Kysilková, V. Mrázová, E. Klusoňová, N. Briolová,
Z. Havlíková. Chybí V. Háp.
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V dubnu uvedl v kulturním domě hornoújezdský ochotnický spolek
hru Marca Camolettiho Dva na kanapi.
Po dlouhém zkoušení, kdy nás nejvíce trápila naše paměť
a chladné večery, nadešel konečně den D.
Děkujeme všem divákům za jejich podporu.
L. Krásná
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TURNAJ V NOHEJBALE

VÝTAH ZE ZÁPISŮ VE ŠKOLNÍ KRONICE
V DOBĚ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Dne 27. června jsme uspořádali turnaj v nohejbale. Díky příznivému
počasí dorazilo mnoho účastníků. Celkem se vytvořilo osm týmů, které
mezi sebou hrály systémem „každý s každým“. Jménem všech účastníků
bych chtěl poděkovat sponzorům: Taurus Trans, Essa Dolní Újezd, M. S.
Litomyšl, Zemědělské družstvo Dolní Újezd, obec Horní Újezd, Pat a Mat,
Kysilka Jaroslav a Motyčka Martin, díky kterým se stal náš turnaj zajímavějším a každý účastník turnaje si domů mohl odnést nějakou hodnotnou
cenu. Rozhodčím byl Stanislav Šinkora. Po celý den se hrály dlouhé a napínavé zápasy, které určily toto pořadí:
1. Hurych P., Kysilka J., Šinkora M.
2. Motyčka M., Hurych J., Zerzán M.
3. Prokop K., Prokop P., Prokop R.
4. Hájek L., Martinů E., Kubík P.
5. Pavliš J., Pavliš J., Janoušek J.
6. Chaun J., Chadima M., Bartoníček T., a další
7. Mlejnek M., Dvořák R., Mlejnek J.
8. Láznický L., Láznický J., Láznický Jan ml.

1915. Dívky upletly pro vojíny v poli 12 párů ponožek, 300 papírových
podešvů, usušily jeden a 3/4 kg ostružinového a kilo a čtvrt jahodového listí
a odevzdaly sběr lékárně v Litomyšli, chlapci ze III. třídy provedli 29. 9.
sběr vlněných látek a kaučuku, nasbíráno bylo 75 kg a odesláno do Vídně.
Ve škole zůstal jen pan řídící učitel Emil Jindra. Při mobilizaci musel odjet
učitel Erh. Litterbach i Jan Valenta. Syn pana řídícího padl v VIII. a na
památku jeho i ostatním padlým byl sazen kaštan u nové školy.
1916. Školy měly nařízeny sbírky ostružinového listí, kopřiv, kaštanů,
hadrů, kaučuku, peněz a jiného. Běda učiteli, který by neposlechl. Od 1. do
19. června 1916 sběr cínu a olova, sebráno 2 kg cínu a 2,75 kg olova. K 17.
červnu sbírka textilu 38 kg, kaučuku 0,50 kg, listí jahodového 2 kg, ostružinového 1 kg. Škola se letos velmi přičiní, aby bylo sebráno co nejvíce
stonků kopřivových, jelikož vlákno se osvědčilo na zhotovení látek místo
bavlny. Škola odvedla na c. k. vojenské velitelství ve Vysokém Mýtě dne 22.
listopadu 10 kg suchých stonků kopřiv, 2 pytle listí a 1 kg semene. Dále 3 kg
jahodového a 1,5 kg ostružinového listí.
Padl jediný syn řídícího učitele Emil Jindra. Byl raněn do břicha a 4. července zemřel. Dle došlých zpráv ze severního bojiště byl raněn i p. Jan
Valenta – učitel. Od počátku války jest padlých 14, též tolik zajatých a 1
invalidní. Padl i otec 6 dítek Jan Šimek v Srbsku.
1917. V červnu žáci odvedli listí ostružinového 4 kg a jahodového 3 kg. O
prázdninách dítky nasbíraly pro válečné účely 4 kg jahodového, 5 kg ostružinového listí, 1 kg lipového květu, 10 kg kopřiv a 15 kg kaštanů. V daleké
Albánii zemřel vojín Jan Stehlík, otec 10 dětí, nyní úplných sirotků, zemřel
na malárii. Učitel Jan Valenta – svobodník, byl raněn do břicha.
Již jeden a půl roku trvá nedostatek tabáku. V srpnu 1917 byly vydány tabačenky. Tabák byl z polovice z bukového listí a chmele. V České Třebové od
železničních zřízenců za aprovizaci se nechal tabák sehnat, protože se
vykrádaly celé vagóny. Tabačenka byla na 1 týden, což znamená 3 – 4 doutníky, nebo 12 – 16 cigaret, nebo 1 balíček tabáku. Lidé začínají pěstovat
tabák na zahradách.
1918. V tomto roce padl Jan Lněnička při obsluhování balónu na italské
frontě. Na zmírnění bolu obdržela manželka 500 K od jeho představených.
19. dubna rekviziční komise zrekvírovala zvonek v kapli. Zvon 2 vojáci
sejmuli a druhý den ráno měl být odvezen do Litomyšle na nádraží. Do
rána zvonek z uzavřené kaple zmizel a četnictvo nic nevypátralo. Pan starosta Jos. Rosypal byl vyšetřován zástupcem c. k. vojenského soudu v Litoměřicích. Zvon byl však dobře ukrytý. Za to byl trest – celý měsíc nedostala
obec příděly, ani mlecí výkazy. Ráno 19. listopadu přede dveřmi kaple stál
zvon – celý zabláceny, jak byl ukryt v zemi.
Zpracovala H. Baťová

Marek Šinkora

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
V sobotu 18. července již počtvrté uspořádala Tělovýchovná jednota Dětský sportovní den. Pro děti bylo na fotbalovém hřišti připraveno celkem
jedenáct disciplín. Čtyři disciplíny – jízda na kole, střelba ze vzduchovky,
opičí dráha a slalom s míčem – byly hodnoceny kolem půl páté. Nejlepší
účastníci z těchto stanovišť obdrželi drobné dárky. U zbylých stanovišť
jsme již hodnotili pouze účast, ne výkon. Jednalo se o vodní stříkačku, kop
na branku, hod na terč, chůzi po laně, chůzi na chůdách, hod na koš a švihadlo. I přes velké vedro a dešťovou přeháňku se odpoledne vydařilo.

PODZIMNÍ VÝŠLAP 2015
„Září, září, na léto jde stáří“ říkám si společně se Zdeňkem Svěrákem a není to naposled, co si na něho tento den vzpomenu. Tentokrát vedla naše
cesta „Kolem Horňáku“ podzimní přírodou. Naše kroky směřovaly nejprve do Cikova do Ležákova mlýna (říká se mu tak pořád, i když poslední
Ležák vlastnil mlýn v polovině 17. století). Kristýnka B. nám řekla pár slov
o majitelích a ukázala nám zařízení, model mlýna i některé sbírky jejího
dědečka Jana Boštíka. Dále jsme se zastavili u Panny Marie Lurdské, jinak
taky Ležákovy studny, či fialového pramene. Socha byla posvěcena roku
1902 a naposledy opravena v roce 2012. Prošli jsme Cikov směrem k závodišti a zamířili přes pole na Podlubníček. Tam jsme navštívili Opletalovi, kteří nám ukázali vězení Járy Cimrmana. To by se Svěrák se Smoljakem
divili, kam až se jejich hrdina dostal. Pak jsme si prohlédli sbírku kamenů
a za humny na nás nečekal drak, ale vyhlídka císaře pána. Prošli jsme pole
za vesnicí a vrátili se malebným údolím zpět na Podlubníček, dál kolem
studně a studánky Barborky až k pohostinství, kde jsme vycházku úspěšně
zakončili. A protože se nám procházka moc líbila, další plánujeme již v zimě. Třeba letos nachumelí a mrazivé počasí nám nabídne nové pohledy na
naši krásnou obec. Neostýchejte se a příště se k nám přidejte.
A. Chadimová
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ÚJEZDSKÝ POHÁR
Již 12. ročník Újezdského poháru se uskutečnil v Horním Újezdě, který leží
11 kilometrů jižně od Třebíče. Turnaje se zúčastnilo tradičně šest družstev
– my, domácí, Pletený Újezd od Kladna, Újezd u Uničova, Horní Újezd
(okr. Přerov) a Velký Újezd od Olomouce. Všechny zápasy se hrály 2×20
minut, jenom finále se hrálo 2×30 minut.
V papírově silnější skupině B nás čekal Újezd u Uničova a Horní Újezd
(okr. Přerov). Oba dva zápasy byly poměrně vyrovnané a skončily remízou
1:1. V zápase s Újezdem u Uničova jsme ve 23. minutě po rychlém protiútoku inkasovali na 0:1, naštěstí nedlouho poté po rohu Vojty Lněničky
nastal v pokutovém území soupeře závar, ve kterém se nejlépe zorientoval
Vašek Žďára a vyrovnal. S „Horňákem“ od Přerova jsme také nejprve prohrávali, vyrovnání zařídil Patrik Prokop hlavou po dlouhém autu od svého
bratra Radka. Vzhledem k tomu, že ve zbývajícím utkání naší skupiny
zvítězil Újezd u Uničova 1:0, čekal nás boj o třetí místo.
Ve skupině A se nejvíce dařilo domácímu celku. Ten tuto skupinu vyhrál s
plným bodovým ziskem a se skóre 5:0. Duel Pleteného Újezdu a Velkého
Újezdu skončil remízou, o tom, kdo se nám postaví v boji o třetí místo,
rozhodovalo skóre, díky čemuž pro nás jako soupeř vzešel Pletený Újezd.
Pletený Újezd je rok od roku lepší, už dlouho se o něm nedá říct, že by byl
nejhorším týmem setkání, jak to bylo v prvních ročnících turnaje. Nám se
zápas o třetí místo povedl, soupeře jsme přehrávali a dávali pěkné góly. V
8. minutě vstřelil první gól Lukáš Láznický, chvíli před poločasem přidal
druhou branku Honza Kmošek. Ve 29. minutě se krásnou střelou prezentoval Vašek Žďára a bylo to o tři góly. Poslední gól zápasu přidal Tomáš
Chadima, který po krásné kombinační akci zakončoval do prázdné branky.
V zápase o 5. místo zvítězil Horní Újezd (okr. Přerov) nad Velkým Újezdem. Finále mezi domácím týmem a Újezdem u Uničova bylo v prvním
poločase poměrně vyrovnané. V tom druhém se ale domácí začali gólově
prosazovat a vítězství tak zůstalo doma.
Setkání Újezdů se znovu podařilo, a to jak po stránce společenské, tak
sportovní. Je to trochu smutné, ale na bedně jsme skončili poprvé od roku
2011, kdy jsme Újezdský pohár pořádali (a vyhráli). Příští rok nás čeká
výlet do Pleteného Újezdu.
Konečné pořadí: První místo Horní Újezd (Třebíč) a dále Újezd u Uničova,
Horní Újezd (Svitavy), Pletený Újezd, Horní Újezd (Přerov) a Velký Újezd.
Za náš tým nastoupili: Honza Láznický – Honza Beneš, Jirka Fogl, Kouba,
Lukáš Hájek, Honza Kmošek, Vojta Lněnička, Radek Prokop, Patrik Prokop, Tomáš Chadima, Lukáš Láznický, Vašek Žďára, Zdenda Beneš, Martin Kusý, Bóďa Šplíchal

Fotbalová přípravka TJ Horní Újezd
zve všechny chlapce i děvčata do svých řad
Jedná se o tyto věkové kategorie:
starší přípravka: ročník narození 2005 – 2006
mladší přípravka: ročník narození 2007 – 2008
fotbalová školička: ročník narození 2009 – 2010

DRUŽSTVA TJ HORNÍ ÚJEZD
V NOVÉ SEZÓNĚ
Od letošního podzimu jsme přihlásili do soutěže mladší přípravku – děti
rok narození 2007 a 2008. V okresní soutěži je osm týmů – každé mužstvo
odehraje sedm turnajů na podzim, v každém turnaji jsou čtyři mužstva.
Trenéry jsou Zdeněk Beneš ml., Lukáš Láznický a Zdeněk Beneš st. Kromě
tří kluků, kteří loni hráli ve smíšené přípravce, je pro všechny ostatní
letošní podzim úplný začátek fotbalové kariéry, a proto nemůžeme čekat
nějaké valné výsledky. V prvním turnaji v Litomyšli jsme byli poslední,
v Borové se nám podařilo porazit domácí tým a získat první vítězství.
Smíšená přípravka hraje letos společně s Morašicemi. Sedm našich dětí
hraje s přibližně stejným počtem fotbalistů z Morašic. V soutěži je dvanáct
týmů, systém soutěže je stejný jako u mladších. Většina našich fotbalistů
načíná již třetí rok v soutěžním fotbale a společně se slušnou tréninkovou
docházkou proto očekáváme i trošku lepší výsledky než loni. V prvním
turnaji v Čisté jsme byli druzí, domácí turnaj se nám nevydařil a skončili
jsme třetí, naopak v Hradci nad Svitavou jsme všechny zápasy vyhráli a po
dlouhé době (naposledy za trenéra Honzy Nádvorníka) se stali vítězi turnaje. Znovu je však nutné připomenout, že výsledky v těchto kategoriích
nejsou na prvním místě. Trenéry této kategorie jsou Franta Bartoš, Jirka
Kučera a Vašek Žďára st. Ještě pro zajímavost připomenu naše bývalé
fotbalisty, kteří vedou přípravku v okolních oddílech. Mladší přípravku
v Dolním Újezdě trénuje Franta Mokrejš ml., ta hraje letos krajský přebor,
trenérem velmi úspěšné starší přípravky v Sebranicích je Jirka Mokrejš.
A ještě jedna žena z našeho okolí trénuje malé děti – v Čisté je to Jana Žroutovová (Kysilková).
Žákovské mužstvo znovu hraje společně s Dolním Újezdem v meziokresním přeboru Svitavska a Ústeckoorlicka. Hrají mladší se staršími ve společném týmu, o který se starají trenéři z Dolního Újezda. Podzim hrajeme
na našem hřišti. Od nás hraje pouze pět dětí, více fotbalistů jsme v minulých letech nedokázali vychovat.
V minulých letech se tým dorostu potýkal s klesajícím počtem hráčů.
Tento stav nebyl pro další pokračování v soutěži udržitelný, a proto došlo
ke spojení s týmem Morašic. Takto spojený tým nyní čítá dvacet hráčů.
Jedenáct hráčů Horního Újezdu a devět hráčů Morašic. Dorostenci trénují
od 24.7. jednou týdně každý pátek. Tréninky probíhají střídavě na hřištích
v Horním Újezdě a Morašicích. Během letní přípravy jsme odehráli čtyři
přátelské zápasy. První tři zápasy proti Chocni, Svratouchu a České Třebové dorostenci prohráli. Poslední přátelský zápas se dorostencům vydařil, jelikož se jim podařilo nastřílet rekordních dvacet gólů. Podzimní
sezona se zatím vyvíjí velice slibně, jelikož dorostenci z pěti odehraných
utkání neprohráli jediný zápas.
Družstvo mužů se po postupu z okresního přeboru začalo připravovat
v letním období na účast v I.B. třídě Pardubického kraje - skupina B. Tréninky probíhaly třikrát týdně, za účasti vždy minimálně deseti až dvanácti
hráčů. Družstvo bylo posíleno o našeho odchovance Lukáše Hájka, který
přišel na hostování z Trstěnice, opačným směrem odešel Zdeněk Beneš,
taktéž na hostování. Z mužstva také odešel Jirka Ostřížek, který ukončil
hostování z Velkých Opatovic. Z dorostu do mužů přišel Bóďa Šplíchal
a přeřazen byl, věkem stále ještě dorostenec, Patrik Prokop. Po zranění se
naplno zapojil i Tomáš Chadima. Vedení mužstva zůstalo beze změny trenéři Zdeněk Bednář a Jarda Lochman, vedoucí František Kárský.
V přípravném období jsme odehráli několik přátelských utkání a obsadili
jsme třetí místo na Újezdském poháru v Horním Újezdě, okres Třebíč.
Hned v prvním mistrovském zápase na hřišti Semanína jsme si vyzkoušeli
pokutové kopy, díky nimž jsme získali dva body za remízu 4:4 a výhru 2:3
po penaltách. Toto byly bohužel první a zatím poslední body, které jsme
získali. Předváděná hra není vždy špatná, bohužel děláme hrubé chyby
v obraně, ze kterých dostáváme hloupé branky a střeleckou úspěšnost
bychom také měli výrazně zlepšit. Po necelé polovině podzimní části jsme
sice na posledním místě, ale odhodlání posunout se v tabulce výše máme
obrovské. Přijďte se o tom přesvědčit na nějaké další mistrovské utkání.
Zdeněk Beneš st., Ing. Jan Beneš, Roman Chadima

POZVÁNKA NA FOTBALOVÉ ZÁPASY
NA HŘIŠTI V HORNÍM ÚJEZDĚ
Muži

Trénujeme v pondělí a ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 na hřišti na
Horním Újezdě. S sebou stačí mít sportovní oblečení, vhodnou
sportovní obuv a pití. Přijďte se podívat – vždyť kdo si hraje, nezlobí.

Ne 11. 10.
So 17. 10.
So 24. 10.
Ne 25.10.
St 28. 10.

16.00 Sloupnice

Žáci
10.00 Sebranice
9.30 Vraclav/Zámrsk
10.00 Jaroměřice

14.30 Svitavy B
14.30 FC Jiskra 2008
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