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INVESTIČNÍ AKCE LETOŠNÍHO ROKU
Mnozí si určitě všimli, co je v naší obci nového, resp. co se právě staví
a buduje.
Než se ale dostanu k informacím o právě probíhajících akcích, zmíním se
alespoň v krátkosti o dvou nedávno dokončených. Na své místo se vrátila
soška Panny Marie Lurdské a tím definitivně skončila rekonstrukce kaple
i vlastní sochy, která byla spolufinancována mimo jiné i z evropských fondů. Bezchybné dílo odvedla restaurátorská firma pana Hasíka z Brna, která
zároveň opravila písmo i na soše sv. Jána u fotbalového hřiště. Úplně
poslední tečkou za těmito pracemi bude nové vysvěcení kapličky, které proběhne v neděli 12. 8. 2012 od 10.30 hod v rámci tzv. „Jezerní mše“.
Zároveň byla během května dokončena rekonstrukce mostků v Cikově.
Kompletně byl opraven mostek u čp. 30 a současně zrealizována menší
oprava poškozených míst po povodni, která postihla Cikov tentokrát dne
5. 5. 2012.
A nyní k tomu, co právě probíhá. Ke svému zdárnému konci se chýlí výstavba dětského hřiště před KD, zbývá doladit pár posledních drobností, rozprostřít kačírek do bezpečnostní zóny a budeme moci naše nové hřiště slav-

nostně otevřít. Doufám, že se vše stihne do prázdnin.
Zásadní úpravy jsou patrné již i v KD, kde je v běhu rekonstrukce sociálního
zařízení. Zakázku provádí firma Bromach z Lanškrouna a co se týká úprav
dispozic jednotlivých místností, jsou již všechny provedeny a to včetně
úprav rozvodů vody, odpadů a elektrické energie. Co nevidět firma zahájí
netrpělivě očekávané práce spočívající v pokládání dlažeb a obkladů a poté
bude následovat osazení prostorů sociálního zařízení sanitární keramikou.
Předání hotového díla je naplánováno na druhou polovinu července.
Na závěr krátká zmínka o tom, co nás ještě v letošním roce čeká. V menším
rozsahu by se měla uskutečnit rekonstrukce místních komunikací. V plánu
je dílčí oprava poškozeného povrchu cesty spojující Krásňoves a Podlubníček, oprava cesty okolo mostku na Podlubníčku a úprava veřejného prostranství okolo trafostanice na Krásňovsi.
Nemohu zapomenout zmínit i dlouho očekávanou rekonstrukci objektu
MŠ. O prázdninách bude provedena výměna oken a změna zdroje vytápění,
elektrický způsob vytápění bude nahrazen plynovým.
Text a foto ing. R. Boštík, starosta

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 4. 4. 2012
m. j. projednalo a schválilo:

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

- smlouvu mezi firmou Bromach s.r.o. a obcí Horní Újezd na realizaci
veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení v KD v obci Horní
Újezd“ a to dle předloženého návrhu smlouvy o dílo včetně upravené
zadávací podmínky na splatnost konečné faktury v termínu 45 dnů
- nákup pozemkové parcely č. 1082/2 o výměře 50 m2 od vlastníků - Václava Boštíka a Drahomíry Boštíkové za cenu 7,- Kč/m2, veškeré náklady spojené s nákupem pozemků hradí kupující.
- prodej obecní parcely č. 877/4 o výměře 120 m2 žadatelům Václavovi
Boštíkovi a Drahomíře Boštíkové, za cenu 7,- Kč/m2, veškeré náklady
spojené s nákupem pozemků hradí kupující
- nákup části pozemkové parcely č. 1071 o výměře 23 m2 od vlastníka
pana Jiřího Fogla za cenu 7,- Kč/m2, veškeré náklady spojené s nákupem pozemků hradí kupující
- prodej části obecních pozemkových parcel č. 1063/1 a 1155 o celkové
výměře 79 m2 žadateli Jiřímu Foglovi, za cenu 7,- Kč/m2, veškeré
náklady spojené s nákupem pozemků hradí kupující
- záměr na dlouhodobý pronájem části obecního pozemku 1003/11
o výměře 80 m2 žadateli p. Jiřímu Foglovi za cenu v místě obvyklou 3,Kč/m2/rok, přesné podmínky pro výstavbu jednoduchého přístřešku
pro automobil budou určeny ve smlouvě o pronájmu
- darovací smlouvu mezi obcí Horní Újezd a Římskokatolickou farností
Mladočov na poskytnutí daru ve výši 12 000,- Kč na financování opravy
kaple a sochy Panny Marie Lurdské

Během svozu nebezpečného odpadu, který se uskutečnil 3. května byla
z naší obce odvezena použitá elektrozařízení a to: dvě zářivky, dvě lednice,
pět televizí. Dále pak třináct kusů PC včetně příslušenství jako jsou klávesnice a myši, pět rádií a dvanáct domácích spotřebičů např. vysavače, žehličky, fritézy apod. a také dva kusy dílenského nářadí např. vrtačky. Následný
převoz elektrozařízení sebraných v rámci mobilních svozů od dopravce
(TS Hlinsko) ke zpracovateli zajistí bezplatně společnost Asekol Praha,
s kterou má obec uzavřenou smlouvu. Touto cestou ještě občanům připomínáme, že na chodbě při vstupu na OÚ je umístěn E-box do kterého můžete kromě drobných domácích elektrospotřebičů také odkládat použité
monočlánky. V rámci jarního sběru železného šrotu bylo nasbíráno 1 840
kg za 9 200,- Kč. Domácnostem, které šrot takto věnovaly, děkujeme.

OCHRANA ŽAB
Na jaře byly podél silnice naproti rybníčku umístěny mobilní zátarasy kvůli
ochraně žab, konkrétně ropuch obecných.
Ropuchy se každým rokem přemísťují z lesa do blízkého rybníku, kde se rozmnožují. Protože jich tak na silnici mnoho zahyne, byla požádána Záchranná stanice Pasíčka o zapůjčení těchto zábran. S instalací pomáhali mladí
rybáři z hornoújezdského kroužku. Ropucha obecná, ale i další druhy žab
jsou obojživelníci nesmírně užiteční, neboť hubí velké množství škodlivého
hmyzu a plžů. V příštím roce by se měly mobilní zábrany umístit také podél
silnice na Desnou (kolem rybníku), čímž by se zabránilo úhynu mnoha skokanů zimujících v bahně.
K. Boštíková

ZO neschválilo:
- prodloužení spolupráce s firmou Aspida ohledně další prezentace naší
obce.

Nové webové stránky obce

Na svém dalším jednání dne 14. 5. 2012 m. j. zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

V průběhu měsíce května byly spuštěny nové webové stránky obce na
adrese www.horniujezd.cz. Kromě odkazů na které jsme byli zvyklí na
původních stránkách zde můžete nalézt „aktuality“, kde bude umísťováno aktuální hlášení místního rozhlasu a můžete zde provést svoji
registraci a aktuality odebírat. Na obecním úřadě bychom rozhodně
přivítali vaše připomínky a náměty vůči obsahu webu. Svůj názor
můžete také vyjádřit přímo na webu v předložené anketě. Pod odkazem „zájmové organizace“ jsou představeny jednotlivé složky, které
v obci pracují. Většina těchto článků byla převzata z knihy o obci
popřípadě z minulých stránek. Zástupci těchto složek mohou tyto články aktualizovat, za tímto účelem kontaktujte obecní úřad.

- smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných el. zařízení
k distribuční soustavě mezi obcí Horní Újezd a firmou ČEZ Distribuce,
a. s. Děčín
- smlouvu mezi obcí Horní Újezd a Pardubickým krajem o poskytnutí
dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
- smlouvu mezi obcí Horní Újezd a firmou Stavební sdružení Boštík na
provedení rekonstrukce mostků k RD v místní části obce Cikov
- smlouvu mezi obcí Horní Újezd a firmou Window Holding a. s. Lázně
Toušeň, (Okna Vekra) na výměnu oken v objektu Mateřské školy Horní
Újezd
- podání žádosti na SMSV Poličsko na akci: „Stavba nového vodovodního řadu ZTV za čp. 115 – Víska“ k pozemkům určeným pro výstavbu RD
s finanční spoluúčastí obce ve výši 50% celkových nákladů
- pronájem části obecního pozemku p. č. 159/1 o výměře 152 m2 (zahrádka k obecnímu bytu) za cenu 3,- Kč/m2 za účelem pěstování rostlin
žadatelům Haně a Miloslavu Lněničkovým, smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s možností výpovědi bez udání důvodu

DIVADLO V PARDUBICÍCH
Kulturní komise pořádala v pátek 13. dubna 2012 zájezd do Východočeského divadla v Pardubicích, kde byl od 19.00 hodin k vidění muzikál MY FAIR
LADY.
Tento muzikál byl označen za nejlepší muzikál minulého století. Předlohou
mu bylo komediální dílo G. B. Shawa – Pygmalion. Jedná se o příběh z předměstí Londýna z počátku 20. století. Čeští diváci se inscenace dočkali poprvé v roce 1964, kdy muzikál uvedlo Hudební divadlo Karlín.
Obsahem je příběh chudé pouliční květinářky Lízy Doolitleové, jejíž životní
osudy se staly objektem sázky (hříčky) dvou zámožných a veskrze bezstarostných mužů, profesora Higginse a plukovníka Pickeringa. Henri
Higgins, arogantní, nesnesitelný profesor fonetiky (věda o lidské řeči) se
vsadil s přítelem Pickeringem, že naučí nuznou mladou květinářku Elizu
správně mluvit a slušně se chovat, takže ji bude ve společnosti moci představit jako urozenou aristokratku. Zda se mu toto náročné dílo povedlo, či
nikoli, mohli diváci posoudit na závěr představení.
Myslím, že účastníci zájezdu byli s představením spokojeni a že se jistě
zúčastní i dalšího představení ve Východočeském divadle v Pardubicích.
Přidáte se i vy ???
A. Veselíková

ZO neschválilo:
- prodej obecní parcely č. 1003/11 o výměře 122 m2, žadateli Jiřímu
Foglovi za cenu 7,- Kč za m2

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Obnovený katastrální operát přepracovaný na digitalizovanou katastrální
mapu bude vyložen k veřejnému nahlédnutí od 9. 7. do 20. 7. 2012.
Ve dnech pondělí 9. 7. od 10.00 do 15.30 hodin a v pátek 20. 7. od 8.30 do
13.30 hodin bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. Využijte této možnosti konzultace přímo se zástupci zpracovatele. V ostatních dnech pondělí 16. 7. od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do
17.00 hodin, v úterý, středu a ve čtvrtek od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do
15.00 hodin bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce.
Veškeré další podrobné informace se dočtete na úřední desce
www.horniujezd.cz nebo na vývěsce u obecního úřadu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
„Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš zdát“.

Úřední hodiny na OÚ
v Dolním Újezdě o prázdninách
od 1.7. do 31.8.2012 budou:

J. W. Goethe

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

Pondělí a středa:
7.30 - 11.30 a 12.30 – 16.00 hodin.
Mimo tyto úřední hodiny si návštěvu
domluvte předem telefonicky (461 632 822).

85 LET
87 LET

Petr Janota
Anna Bobková
Václav Klusoň
Václav Lněnička
Hedvika Břeňová

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost
a mnoho radosti při příležitosti krásných narozenin.
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SOUTĚŽ DĚTÍ

MŮJ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
HORNÍ ÚJEZD

Letošní dětský den Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka se konal 25. května v Budislavi a jednalo se již o dvanáctý ročník. Tentokrát pořadatelům už
konečně přálo počasí, takže se soutěže mohly uskutečnit na hřišti a v nedalekém kulturním domě Krčma. Mezi vědomostní disciplínu lze zařadit
„tangram“ – jednalo se o skládání obrazců na čas, také již známý test o znalostech mikroregionu. Se znaky obcí si budislavští pořadatelé poradili
neobvykle a to tak, že symboly obcí zkombinovali do sebe a soutěžící pak
měli určit jeho správnou podobu. Se skládáním slov z podstatného jména
„mikroregion“ se jednotlivá družstva popasovala s různým výsledkem
a tak se zápis bodů v hodnotící kartě velmi lišil. Z přírodovědných znalostí
měly děti určit podle zvuku z přehrávače druh zvířete a dalším úkolem bylo
také určit jednotlivé názvy rostlin. Svoji šikovnost a fyzickou zdatnost pak
mohly děti uplatnit ve střelbě na cíl, střelbě z luku, v klasickém skákání
v pytli na čas, v hodu na koš, ve skákání žabáků či v disciplíně „ruličky“, kde
proti sobě soupeřilo více družstev najednou. Výsledková listina 1. stupně
pak po sečtení bodů vypadala takto: vítězná Budislav, Makov, Dolní
Újezd, Lubná, Osík, Morašice, Vidlatá Seč, Horní Újezd, Široký Důl,
Sebranice, Poříčí, Chotěnov. Soutěžící druhých stupňů se umístili následovně: první Osík, Budislav, Lubná, Vidlatá Seč, Sebranice, Makov, Poříčí,
Morašice, Horní Újezd, Široký Důl, Dolní Újezd. Na závěr mi dovolte poděkovat pořadatelské obci za přípravu celého dne. V závěru nám bylo sděleno, že se příště uvidíme v Širokém Dole. Dětem z naší obce, které byly
k účasti v soutěži vybrány, děkujeme.
P. Severová

Do mateřské školy v Horním Újezdě jsem nastoupila v říjnu 2011 jako osobní asistentka dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Přestože vnější pohled na budovu školky mě zpočátku nijak neokouzlil, celé prostředí
mě příjemně překvapilo. Vnitřní prostor MŠ je členitý, místnosti určené
ke hře hravě barevné, ložnice naopak tlumená modrou. Velkou výhodou
školky je možnost využívat při nepříznivém počasí tělocvičnu v prostorách
bývalé školy. Jinak je k dispozici zahrada, nebo jdou děti na procházku po
okolí, na louky, hřiště apod.
Není ani tak důležitý prostor, jako osoby, které tvoří celé klima školky. Obě
učitelky s dlouholetou praxí se vzájemně výborně doplňují – děti v nich
mají potřebnou autoritu, učitelky každému dítěti dávají potřebný prostor
pro sebevyjádření. Profesionálně pracují s dětmi klidnými, talentovanými, živějšími i těmi, co potřebují dohánět ostatní. Za celý školní rok jsem
byla svědkem mnoha událostí, kterým musely učitelky čelit a řešit je. Nad
některými zůstával rozum stát, ale naštěstí si obě zdravý rozum zachovaly.
Především mě zaujalo, že si dokážou udržet od všech starostí odstup,
oprostit se od nich a pracují s dětmi i nadále, jak nejlépe lze – s radostí,
péčí, láskou a respektujícím přístupem.
Každé roční období a každé téma bylo spojeno s nějakým nevšedním zážitkem – indiánské odpoledne, vánoční besídka, návštěva hodného čerta, karneval ve školce, masopustní průvod, taneční vystoupení dětí při besídce ke
Dni matek, soutěže ke dni dětí, všelijaká divadelní představení (ať už ve
školce, ve Smetanově domě nebo ve školce v Desné), výlet za koňmi do
Janova a mnoho dalších. Každá akce byla pečlivě připravena tak, aby byla
pro děti i rodiče co nejzábavnější.
Srovnám-li své zkušenosti z jiných mateřských škol s rokem v MŠ Horní
Újezd, myslím, že v tomto případě se jedná skutečně o nadstandard. Množství aktivit, výroba dárků pro rodiče z keramické hlíny, opravdu velice
bohatá vánoční nadílka (!) a nevšední zážitky hovoří za vše. Vezmu-li
v úvahu, s jakým nedostatkem financí se mateřské školy vůbec potýkají, je
opravdu mnohdy nadlidský výkon vhodně s rozpočtem hospodařit.
Je mi moc líto, že současné zákony neumožní, abych v této činnosti pokračovala, přestože by to bylo v zájmu dítěte i celého kolektivu MŠ. Podle
nynější legislativy musí na moje místo nastoupit osoba, která je v evidenci
úřadu práce nejméně jeden rok.
Chtěla bych oběma učitelkám, na které budu celý život vzpomínat, poděkovat za jejich vstřícný až mateřský přístup a za cenné zkušenosti a
poznatky, jichž se mi za celý rok dostalo. Až pojedu někdy okolo, určitě
budu projíždět s úsměvem. Pokud se někdo rozhoduje, zda své dítě přihlásit právě do této školky, myslím, že nemusí váhat.
Miriam Nowaková, studentka kombinované formy
sociální pedagogiky, Univerzita Palackého v Olomouci

Za naši obec se zúčastnili soutěžící: D. Holingerová, A. Pechancová, J. Tobek, P. Prokop, P. Lněnička, J. Pechanec, R. Šinkorová, R. Flídr, V. Opletal, A. Motyčková.
Foto: ing. Boštík

ŠKOLNÍ VÝLET – DÁREK KE DNI DĚTÍ
MDD – svátek dětí na celém světě jsme oslavili školním výletem do „Stájí
PUCHER“ v Janově u Litomyšle. Cestovali jsme linkovými autobusy, svačili jsme v Litomyšli v parku u autobusového nádraží a bez problémů jsme
dorazili až do Janova. Zde nás čekal bohatý zábavný i poučný program,
který byl organizačně dobře promyšlen. Nejprve děti shlédly ukázkový program se čtyřmi cvičenými border koliemi . Předvedly dětem neuvěřitelné
kousky, včetně opravdového fotbalu se střelbou na branku. V další části
byly děti rozděleny do třech skupin. Jedna skupina jezdila na koních,
druhá si vyráběla na podstáji zvířátka z těsta, kreslila a skládala hlavolamy

a třetí skupina sportovala na závodišti se spoustou zábavných a sportovních dětských atrakcí. Všechny děti tak byly neustále zabaveny po celé
dopoledne. Po obědě jsme navštívili vlastní stáj koní, kde děti vyslechly,
jak se musí o koně pečovat, čím se krmí, jaké mají postroje, jak probíhá
jejich výcvik a prohlédly si i jejich vítězné poháry ze soutěží. Na oplátku
děti koníčkům nakreslily výkresy se svými dojmy a připevnily je koníčkům
přímo ve stáji. Domů jsme odjížděli plni krásných zážitků s pocitem uspokojení a krásného prožitého výletu. A ani jsme nemuseli nikam dlouho cestovat, vždyť to bylo „přímo za humny“. Text a foto Štěpánka Mokrejšová.

Besídka ke dni Matek
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INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN
Dětský den 2012 proběhl 9. 6. a jak jinak, než u rybníka za kulturním
domem. Název napovídá, že se děti tentokrát bavily v indiánském
duchu. O hlavní náplň programu se postaral spolu se svojí partou indiánů p. Martin Synák - Sapazi ze sousední obce Poříčí. Připravil pro děti
program, který zábavnou formou pojednával o životě indiánů. Děti si
mohly vyzkoušet, jak se střílí lukem na běžící divoké prase, jak se jezdí na
smyku nebo jak se po indiánsku rozdělává oheň. Aby ani letos nepřišli
zkrátka dospělí, byl pro ně připraven kožený člun bullboat, se kterým si
užili na rybníku spoustu srandy při plnění poslední, pro ně určené, disciplíny. A jako již tradičně, opět čekala – tentokrát na vítězný smíšený pár
Honza Beneš a Kamila Tobková - basa poličské jedenáctky. Ale když je
řeč o odměně pro dospělé, jistě byla důležitější odměna pro dětské účastníky. Ty z dětí, které absolvovaly všechny indiánské disciplíny (a těch
byla naprostá většina) si odnesly z DD dárkový balíček, a poté byly jejich
vstupenky slosované v tombole. Mohly se tedy těšit nejen na různé sladkosti, ale i jiné drobné ceny a pokud přišly v indiánském, byly odměněny
ještě plyšovou hračkou. Úplnou tečkou za dětským programem bylo opékání buřtů v pravém indiánském týpí.
Byla zde zmínka o tradici poslední disciplíny určené pro dospělé odehrá-

vající se většinou na našem rybníku za KD. K tradici posledních dětských
dnů ale téměř neodmyslitelně patřil i déšť, který zpravidla přicházel na
samý závěr dětského veselí. Ani nyní tomu nebylo jinak, pouze si nepřízeň počasí vybrali letos účastníci dopoledních dětských rybářských závodů. Déšť byl zpočátku velmi nepříjemný, naštěstí již kolem 9. hodiny
začalo počasí vypadat lépe, přes mraky se postupně klubala modrá obloha, což bylo neklamné znamení, že vše nakonec dobře dopadne. O to
větší pochvalu zaslouží ale všichni účastníci závodů, které ani toto deštivé ráno neodradilo a rozhodli se i v mokru poprat o jednu z připravených
hodnotných cen. Odměnou jim mohlo být, že pro menší počet účastníků,
si každý malý rybář odnesl buď naviják, prut nebo alespoň nějakou vhodnou rybářskou výbavu. No a kdo vyhrál tentokrát? Vítězem se stal již
dlouholetý člen kroužku Patrik Hladík, který v součtu nachytal celkem
přes 250 cm ryb - blahopřejeme.
Protože byl pořadatelem DD místní rybářský kroužek, byla neodmyslitelnou součástí celého sobotního dne též nabídka dobrého jídla a pití jak
pro děti, tak i pro dospělé....
Pořadatelům tedy nezbývá nic jiného, než se těšit příští rok opět na shledanou.
Text a foto ing. Radek Boštík

Indiánská disciplína - hod šípem

Účastníci dopoledních dětských rybářských závodů

HRAD SVOJANOV

Toulovcovy prázdninové pátky
7. – 8.7.

Pohádka od 18.00, koncert od 19.30 hodin.
V případě nepříznivého počasí se akce koná v Music Clubu Kotelna.
6. 7. Divadýlko Kuba Plzeň – Pletené pohádky. Jaroslav Hutka.

21.7.
4.-5.8.

13. 7. Divadlo Pohádka Praha – O dvou chroustech. Fleret.

18.-19.8.

20. 7. Divadlo Andromeda Praha – O perníkovém dědovi. Atarés.
27. 7. Divadlo Koráb Brno – Princezna na hrášku. Bokomara
s Naďou Urbánkovou.

Královské slavnosti (ukázky historického šermu, scénická
vystoupení, soutěže pro děti i dospělé).
Festival akustické hudby (netradiční hudební žánr).
Divadelní pouť (umělecké aktivity umělců a souborů, stylové
tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami pro děti).
Třicetiletá válka na Svojanově (jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se tomuto období, hromadná bitva, dobývání hradu, volné potyčky).

KADEŘNICTVÍ
Marta Tobková

3. 8. Divadlo Studna České Budějovice – O Všudybylovi. Bitumen
Beat.

- stříhání
- barvení
- trvalá
- melíry
- keratinová kůra

10. 8. Divadlo Kapsa Andělská hora – Zvířátka a loupežníci. Tomáš
Kočko a Orchestr.
17. 8. Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod – O ševci Kubovi. Jarabáci.

Po domluvě je možnost
dojetí i k Vám domů

24. 8. Divadlo DTK Praha – O veverce a Napucánkovi. Kuzmich
Orchestra.

Dolní Újezd 610
tel.: 604 369 090

31. 8. Divadlo M Praha – O líných čertech. Hm …

Kinematograf Bratří Čadíků v Litomyšli
4.8.
5. 8.
6.8.
7.8.
8.8.

Fimfárum.
Lidice
Cigán
V Peřině
Nevinnost

„Zastupitelstvo obce a redakční rada
přeje všem občanům příjemnou dovolenou
a hezké prázdniny.“
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DOPLŇOVAČKA
Tajenka obsahuje
pohádkové postavičky
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SPORT • SPORT • SPORT
ELÉVOVÉ OSLAVILI PATNÁCTINY – ALE CO DÁL?
Před patnácti lety v červnu se v našich hlavách zrodila myšlenka založit na
Horním Újezdě fotbalové mužstvo elévů ve věku 8 – 12 let. U zrodu této
myšlenky jsem byl já a Honza Nádvorník z Desné. Za těch patnáct let se
u dětí vystřídala řada trenérů – kromě nás dvou – Marek Šinkora, ing. Zdeněk Bednář, Jarda Tmej, Franta Bartoš, Pavel Havlík, Jirka Pechanec
a možná i někdo další. Za tu dobu se povedlo vychovat řadu velice slušných
fotbalistů – třeba Z. + J. Benešovi, J. Fogl, T. Chadima, V. Žďára, F. Jána,
Marek Kusý, z těch mladších V. Motyčka, L. Láznický, R. Prokop, J. Pechanec, V. Lněnička a ještě mladší P. Prokop, Martin Kusý, J. Tobek, D. Kulhavý, P. Lněnička, V. Havlík, J. Kladiva, a to jsem samozřejmě nejmenoval
všechny.
Za ty roky se změnila řada věcí – místo na půl hřiště se hraje na čtvrtině,
místo osmi hráčů je v týmu hráčů šest, hraje se s menšími míči. Elévové se
dokonce dělí na mladší a starší.
Kromě pravidelné účasti v okresním přeboru elévů jsme za patnáct let odehráli řadu turnajů – namátkou na Sebranicích, v Janově a sami jsme uspořádali pět ročníků turnaje elévů „O pohár starosty obce Horní Újezd“.
Loni v červnu jsme se rozhodli zkusit spolupráci v kategorii elévů se sousedním Dolním Újezdem.
Tímto by se dalo zakončit povídání, které se váže k první části titulku.
Jenže co dál?
Spolupráce s Dolním Újezdem má své klady – můžeme trénovat v hale tělocvičny v Dolním Újezdě, trénink je kvalitnější, výsledky jsou lepší. Spolupráce má však i své zápory. Tím, že se trénuje na Dolním Újezdě nám vlastně nepřibyl žádný mladý adept kopané a řada těch, co dříve chodila, s fotbalem skončila. V neposlední řadě jsme v současné době bez jediného trenéra elévů.
Můj názor je dost radikální, ale asi nemá daleko od pravdy. Tam, kde není
mládež, nebude v budoucnu ani dospělý fotbal. Naší velikou nevýhodou je,

UPLYNULÉ ČTVRTLETÍ V TJ HU
Vážení sportovní přátelé. Uplynulé tři měsíce byly výsledkově i organizačně víceméně zdařilé a dle předpokladů. Přípravka odehrála osm turnajů s dobrými výsledky, ty však u této kategorie nejsou podstatou
(jsou-li tím zásadním u kterékoliv další kategorie na okresní úrovni),
nýbrž příjemným bonusem za práci s dětmi tohoto věku. Turnajů se
povětšinou účastnilo kolem 15 hráčů a hráček, což není nelichotivější
výsledek našeho snažení, uvážíme-li, že těchto 15 dětí je z pěti vsí včetně
Dolního Újezdu. Toto zjištění nás vedlo k přehodnocení práce s touto
kategorií. V průběhu měsíce srpna bude započato se cvičením pro děti
ve věku od sedmi do deseti let. Toto cvičení bude zaměřeno na všeobecnou tělesnou zdatnost, nikoliv pouze na fotbal, více v článku „Elévové
oslavili patnáctiny-ale co dál“.
Žáci nás opětovně nezklamali a po odehraných dvanácti jarních
kolech ze třinácti jsou starší na šestém, mladší pak na sedmém místě.
S touto kategorií jsou nejmenší problémy, především pro vynikající
práci všech trenérů, zejména pak Františka Mokrejše, kterému patří
velké poděkování.
Další mužstvo, které zde musím zmínit, je družstvo dorostu. Avšak
tato zmínka nebude rozhodně veselá. Zisk šesti bodů z 69 možných
hovoří o hlubším problému, než by mohla být pouhá sportovní zaostalost našeho týmu v krajský přebor dorostu - soutěže, kterou hrajeme.
Můžeme se pouze dohadovat, zdali největším problémem je neúnosně
vysoká úroveň soutěže, nedodržení podmínek střídavého startu třech
našich hráčů v Litomyšli, a to jak ze strany Litomyšle, tak ze strany hráčů, či špatný přístup zbývajících dorostenců. Ať již je důvodem této situace cokoliv, je zřejmé, že se musí něco změnit. Jednou z jistých změn je
nižší soutěž, kterou budeme v následujícím ročníku hrát.
Dá se předpokládat, že změn bude více, ale nepředbíhejme.
Družstvo mužů se ze začátku jarní sezony dost trápilo, nicméně po příchodu staronového trenéra Zdenka Bednáře začalo podávat zlepšené
výkony. Zejména zisk devíti bodů ze tří po sobě jdoucích kol ( DÚ:HÚ
3:5, Rychnov na Moravě: HÚ 0:2 a HÚ-Bystré 2:1) znamenal definitivní
záchranu v okresním přeboru, a to již dvě kola před koncem soutěže.
Závěrem nemůžu nezmínit cvičení rodičů s dětmi. Po květnovém
začátku tohoto cvičení se počet účastníků ustálil na přibližném počtu
deseti dětí plus rodiče. Cvičení probíhá zábavnou formou a děti se učí
jak pohybovému rozvoji, tak začleňování do kolektivu vrstevníků. Jsme
rádi, že TJ HÚ může nabídnout alternativu trávení volného času i
dětem v takovéto věkové kategorii. Sportu zdar!
Za TJ Horní Újezd její předseda Boštík Pavel

že v našich vesnicích (Horním Újezdě, Desné, Poříčí) není škola. S tím však
těžko něco uděláme. My se musíme pokusit oslovit děti z těchto obcí a také
z Budislavi. Proto jsme se rozhodli, že v průběhu srpna začneme na hřišti
v Horním Újezdě znovu s tréninky elévů.
Spolupráci s Dolním Újezdem nezrušíme. Starší přípravka bude trénovat
jednou týdně na Horním Újezdě (pondělí), jednou na Dolním Újezdě
(čtvrtek). Mladší budou trénovat ve stejných termínech, ale samostatně na
vlastních hřištích (my na Horním Újezdě). Tréninky mladší přípravky
nebudou zaměřeny jen na fotbal – budeme se snažit i o jiné hry (házená,
košíková), ale hlavní snahou bude naučit děti radosti z pohybu. Pokusíme
se děti nerozdělovat striktně podle věku – bude-li někdo starší, ale ne tak
šikovný nebo začne později, může chodit s mladší kategorií. O tom, do jaké
soutěže se přihlásíme, ještě není rozhodnuto. Následující sezónu odehrajeme ještě s Dolním Újezdem střídavě na obou hřištích.
Tímto se tedy snažíme oslovit děti - kluky i holky - a jejich rodiče, dědečky
i babičky. Pokud máte zájem, přijďte se podívat a zkuste si zaběhat, zaházet, zakopat – prostě něco si zahrát na čerstvém vzduchu. Výzva platí jak
pro ty, kteří již někdy mezi nás chodili, tak pro ty, kteří na hřišti ještě nikdy
nebyli. Rodiče a prarodiče prosíme – zkuste své děti přivést a ukázat jim
cestu ke sportu.
Bližší informace, přesné termíny prvních tréninků najdete na internetových stránkách www.tjhorniujezd.cz a ve vývěsce na hřišti na Horním
Újezdě, nebo u předsedy TJ Horní Újezd Pavla Boštíka nebo u Zdeňka
Beneše v průběhu měsíce července. Pokud by někdo ze čtenářů těchto
řádků měl zájem pomoci s dětmi, budeme velice rádi.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem trenérům i ostatním, kteří za
těch patnáct let udělali pro nejmenší fotbalisty spoustu práce. Hlavní poděkování patří Honzovi Nádvorníkovi, který u dětí vydržel čtrnáct a půl roku,
věnoval jim spoustu času a hodně nervů.
Zdeněk Beneš st.

Pozvánka
Dne 7. 7. 2012 se od 15 hodin

uskuteční
Sportovní odpoledne pro děti i dospělé
na louce před obecním úřadem.
Během tohoto odpoledne se budete moci projít na laně,
chodit na chůdách, zaskákat na trampolíně a mnoho dalšího.
Přijďte vyzkoušet svoje dovednosti.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Oznámení
Po dohodě rodičů bude Cvičení
s dětmi po dobu letních prázdnin přerušeno.
Poslední předprázdninové setkání bude 29. 6.2012, a první
poprázdninové bude 31. 8.2012.

POZVÁNKA NA MOTOKROSY V CIKOVĚ
V měsíci srpnu nás čeká druhé dějství pořádání našich motokrosových
závodů. Tento závod je pro nás něčím novým, protože poprvé závody
přímo nepořádáme, ale podílíme se na přípravě trati a zázemí. Ostatní
je na organizátorech celého seriálu. Jedná se VYSOČINA MX CUP. Je to
seriál, kterého se zúčastňuje téměř 200 jezdců, zejména začínajících,
kteří mají motokros jako hobby a doufám, že na startu uvidíme i jezdce z
našeho okolí. A kdy toto vše můžete navštívit? Termín závodu je
SOBOTA 25.8.
Závěrečným podnikem, který budete moci v Cikově spatřit je
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v motokrosu
JUNIORŮ. Jedná se o nám všem dobře známý závod, který je ovšem v
letošním roce pojat ve více profesionálním rázu. Celý seriál řídí a pořádá
skupina profesionálních činovníků. Novinkou je například „holschot“
(nejlepší start vyhodnocený v první zatáčce), který bude stejně jako
umístění v závodu finančně odměňováno. Tohoto podniku se účastní
jezdci ve třídách 65,80,125 a MX2. Věk závodníků je od 8 do 21 let.
Termín tohoto závodu, který je součástí druhého nejprestižnějšího
seriálu motokrosových závodů v naší republice je SOBOTA 22.9.
Na Vaši návštěvu na těchto podnicích se těší členové AUTOKLUBU v
AČR Horní Újezd.
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