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2008
PLYNOFIKACE OBCE
V roce 2004 byla v naší obci realizována plynofikace zemním plynem. Celkové náklady dosáhly částky 10 387 tis. Kč. Na akci byla přiznána dotace Ministerstva životního prostředí ve výši 4 725 tis. Kč. Východočeské plynárny přispěly na výstavbu částkou 1 182 tis. Kč, příspěvky od obyvatel činily 625 tis. Kč
a od ZD Dolní Újezd 30 tis. Kč. Dalším zdrojem financování byl úvěr od České spořitelny ve výši 2 000 tis. Kč. Zbytek cca 1 800 tis. Kč byl uhrazen z rezerv
a zdrojů obce. Ještě v srpnu 2008, kdy bylo připojeno jen 54 domácností hrozilo, že budeme vracet část státní dotace včetně penále. Zastupitelstvo obce,
po dohodě s VČP Hradec Králové, provedlo poslední pokus. Navštívilo všechny dosud nepřipojené majitele nemovitostí a výsledkem byl příslib18 nových
odběratelů. Nakonec se připojilo 72 odběratelů a tím jsme překročili 50-ti procentní hranici stanovenou Státním fondem životního prostředí. Jako
odměnu jsme dostali od VČP 942 tis. Kč, které jsme použili na novou přípojku k čp. 50, na plynofikaci prodejny a pro připojené domácnosti, kterým byl
vrácen příspěvek 5 000,- Kč

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY A DĚTSKÝ DEN
Akce se uskutečnily 24. května na rybníku za kulturním domem, pořadatelem byl místní rybářský kroužek. V dopoledních hodinách proběhly vlastní
rybářské závody a odpoledne dětský den. Jeho náplní byly zajímavé disciplíny. Jako vyvrcholení byla na závěr přichystána ukázka muškařské techniky,
kterou předvedl přímo v rybníce Jan Beneš. Tato ukázka byla okořeněna kapitálním úlovkem pstruha potočního s mírou cca 45 cm.

PODLUBNIČSKÝ PIVOKOŠT
V pátek 27. června bylo pro všechny návštěvníky jistě zajímavé shlédnout divadelní představení „Lucerna aneb Boj o lípu“v profesionálním provedení
divadelní společnosti herce a principála Josefa Dvořáka z Prahy. Následný sobotní program zahájil směsí lidových písní Jaroslav Lněnička s kolegy. Poté
se uskutečnilo divadelní představení „Ve mlejně“, které sehrál divadelní spolek „Jen Tak“ z Chvaletic. Na závěr zahrála k tanci a poslechu skupina Náhoda.
Pivokošt pro návštěvníky připravili hasiči.
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STOLETÉ OSLAVY ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 31. srpna jsme si připomněli vzpomínkovou mší všechny hasiče, kteří již nejsou mezi námi a položením věnce u pomníku padlých ty, kteří položili
život v 1. světové válce. Po tomto aktu následovala slavnostní schůze v kulturním domě, kde byl mezi jinými oceněn medailí „za příkladnou práci“ dnes již
zesnulý p. Ladislav Chadima, nejstarší člen sboru, jehož členem byl od r. 1936.

2009
MÁJOVÉ POSEZENÍ
Májové posezení s dechovou hudbou Řetůvanka kulturní komise uspořádala v neděli 24. května. Jelikož počasí v tomto týdnu bylo značně nejisté, chystali
pořadatelé do poslední chvíle jak slunečnou tak i deštivou variantu. Před polednem však mraky ustoupily a sluníčko mělo konečně šanci ukázat, jak umí
hřát a odpoledne již příchozí návštěvníci vyhledávali stín. Sóla a hlavně dueta zpíval kapelník pan Jiří Zeman a paní Olina Charvátová. Hudební produkce
byla zaměřena na známé skladby pro klasickou českou dechovku.

MOTOKROSOVÁ SEZÓNA
V tomto roce se ve dvou případech v kalendářích motokrosových sportovních podniků objevilo jméno Horní Újezd. V prvním případě to bylo v souvislosti
s Mistrovstvím ČR sajdkár a čtyřkolek, které Autoklub uspořádal v červnu. A druhým podnikem bylo Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu juniorů MITAS JUNIOR CUP 2009. Na tento podnik se sjelo 144 závodníků a v parkovišti závodních strojů byla slyšet kromě češtiny a slovenštiny i němčina
a polština. Při těchto závodech jsou jezdci rozděleny do čtyř kategorií podle věku a síly svých strojů. V nejslabší třídě startují jezdci ve věku již od pěti let
a nejsilnější třídou je MX2, ve které jezdci sedlají čtyřdobé dvěstěpadesátky nebo dvoudobé stopětadvacítky, které jsou limitovány věkem devatenácti let.
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PROVEDENÉ OPRAVY
Na podzim se díky pěknému počasí podařilo dokončit opravu místní komunikace za kulturním domem, komunikaci na Podlubníčku u čp. 60 a byly provedeny opravy nejhorších výmolů na Vísce. Dále byl opraven chodník u kulturního domu s odstavnou plochou pro kola a kontejnery na tříděný odpad. Firma
DS Delta Lubná provedla opravy ve vzorné kvalitě. Na obě akce se nám podařilo získat dotace – na opravu komunikace u KD 100 tis. Kč od Pardubického
kraje, obec zaplatila dalších 454 tis. Kč a na chodník 116 tis. Kč od mikroregionů a 84 tis. Kč bylo uhrazeno z vlastních zdrojů.

2010
SHROMÁŽDĚNÍ HASIČŮ
V sobotu 20. března se u nás poprvé v kulturním domě konalo shromáždění delegátů SDH ze svitavského okresu, které mělo velmi důležitý úkol. Vybrali
starostu okresního sdružení hasičů. Ten je povede v následujících pěti letech. Spolu s ním zvolili delegáti jeho náměstky, výkonný výbor a členy kontrolní
a revizní rady. Ve zcela zaplněném sále bylo přítomno mnoho významných hostů, včetně poslanců parlamentu ČR. Součástí tohoto shromáždění bylo
i vyznamenání obětavých hasičů z různých sborů. Této cti se dostalo i zemřelému p. V. Lněničkovi z Krásňovse.

DĚTSKÝ DEN MIKROREGIONU LITOMYŠLSKO - DESINKA
Dětský den se tentokrát konal ve čtvrtek 27. května v naší obci. Počasí nám vůbec nepřálo, proto se nakonec všechny disciplíny konaly pod střechou
v kulturním domě a na přilehlém prostranství. Stanoviště umístěna do kulturního domu jako např. „Receptář nejen na čtvrtek“(poznávání rostlin),
„Volání divočiny“(poznávání zvířat), „Ekologický magazín“(třídění odpadu), „Svěrákův diktát“, „Toulavá kamera“(poznávání znaků obcí) byla zaměřena
na znalosti. A soutěže na fyzickou zdatnost děti plnily na prostranství před kulturním domem např. „Kdo překoná Čecha“(střílení na bránu), „Hledá se
nový Lukáš Bauer“(běh na dřevěných lyžích), „Bob a Bobek“(házení míčků do klobouku) a disciplína „ Buď fit“. Této soutěže se účastní děti z celého
mikroregionu a jsou rozděleny na první a druhý stupeň. Naše obě družstva skutečně zabodovala a obsadila druhá místa.
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PODLUBNIČSKÝ PIVOKOŠT
V sobotu 12. června ochotnický spolek JEN TAK z Chvaletic sehrál pro pobavení diváků několik scének a po nich k tanci i poslechu zahrála skupina Vepřoknedlo-zelo. Kulturní program pokračoval také v neděli mší svatou za členy našeho hasičského sboru a festivalem moderní duchovní hudby. Na festivalu
vystoupily následující skupiny - hudební mládež Mladočov, Hluboké koření Chrudim, Učedníci Chrudimsko, Vocativ Kutná Hora, Michael Lanškroun,
Joanna Rybak a přátelé z Polska. K zhlédnutí byl Mrázův betlém a obrazy J. Čiháka. Nejvíce však byly nadšeny děti, protože mohly celé nedělní odpoledne
využívat skákací hrad a nafukovací skluzavku.

REKONSTRUKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školní rok zahájila naše mateřská škola v nově zrekonstruovaných prostorách. Konečně mají děti dostatek místa ke svým hravým a pohybovým aktivitám.
Herna již delší dobu neodpovídala hygienickému předpisu (3 m2 na dítě). Nejenom, že se zvětšila plocha herny, ale byl obnoven a částečně dovybaven
interiér třídy novým kobercem, židličkami, skříňkami s kontejnery pro uložení hraček. Celý projekt vznikl po rozhodnutí zastupitelstva obce v květnu,
kdy bylo jasné, že žádaná dotace na výměnu oken a zateplení školy nebude. Stavební práce provedla firma - Jan Večeře Dolní Újezd, elektroinstalaci
p. V. Jiráň, podlahářské práce zajistila firma LK interiér Josef Bureš, prostory školy vymaloval p. Jar. Chaun a truhlářské práce provedl p. Mir. Žďára se
spolupracovníky. Velký podíl na průběhu všech prací měli také pracovníci a brigádníci obce. Z obecního rozpočtu bylo za tyto práce zaplaceno 500 tis. Kč.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
Ve dnech 15. a 16. října se uskutečnily volby do zastupitelstva obce. Z celkového počtu voličů (337) se voleb zúčastnilo 248 osob (tj. 74 %).
Za volební stranu č. 1 - Za rozvoj obce byli zvoleni: ing. Václav Lněnička (179 hlasů), František Krejsa (163), Václav Severa (153), ing. Radek Boštík (151),
František Mokrejš (146) a Miroslav Žďára (134).
Za volební stranu č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů 2010 byly zvoleni: Jiří Kučera (138), Jaroslav Veselík (130) a Markéta Prokopová (121).

PŘEDSTAVENÍ KNIHY A VÁNOČNÍ VÝSTAVA
V neděli 28. listopadu byla na vánoční výstavě v našem kulturním domě představena v historii první kniha o naší obci. Byli jsme potěšeni, že na toto představení přijali pozvání všichni, kteří se na vzniku knihy podíleli. Myšlenka na zhotovení knihy vznikla již před dvaceti lety. V roce 2006 nám podal pomocnou ruku pan PhDr. Karel Severin a pan PhDr. Milan Skřivánek (mimo jiné autor knihy „Litomyšl 1259-2009 město kultury a vzdělávání“). Ten dále spolupracoval s dalšími odborníky z různých oborů a odvětví. Sazbu textů provedla paní Dvořáková. Následovaly korektury, editorem byl p. Vosyka a konečnou grafickou úpravu, včetně návrhu obalu na motiv pastelu malíře Václava Boštíka, provedl pan Jiří Lammel z Litomyšle. Kniha má celkem 208 stran.
Je celobarevná, vytištěná na křídovém papíru s tvrdou vazbou.
Po představení knihy následovalo vystoupení dětí z MŠ s pohádkou pod názvem „Co se tenkrát stalo na zelené louce aneb půjdem spolu do Betléma“. Na
závěr programu proběhlo vyhodnocení soutěže o nejhezčí adventní kalendář zhotovený doma.

-6-

2011
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pátek 6. května uvedl Hornoújezdský ochotnický spolek premiéru
hry Moje přítelkyně slečna Flintová. Představení se uskutečnilo
v místním kulturním domě za pěkné účasti a podpory diváků. Divadelní
hra o dvou dějstvích a čtyřech obrazech byla poměrně dlouhá,
tak se přihodilo, že se některé stránky textu, aniž by o to ochotníci
usilovali, kamsi ztratily. Na pochopení už tak zamotaného děje to snad
nemělo žádný vliv. Velkou oporu, kromě diváků, pro ochotníky
znamenalo vysoké křeslo (ušák) na kraji pódia, ke kterému se herci
v průběhu hry často uchylovali, tázavě hledíc kamsi za oponu. Divadelní
hra byla pro polovinu ochotnického spolku první premiérou vůbec,
za což jim patří poklona.

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ HASIČŮ
V tomto roce to bylo již 103 roků, kdy byl v naší obci založen sbor dobrovolných hasičů. Po celou dobu existence se snažil a stále snaží svoje úkoly a činnosti,
pro které byl především založen, vykonávat zodpovědně. Kromě toho stále přispívá k obohacení společenského a kulturního života a tím i k rozvoji obce.
Místní sbor byl požádán o uspořádání okrskové soutěže mužů a žen v požárním sportu a to v sobotu 14. května. Soutěž se téměř po dvaceti letech vrátila
před místní kulturní dům. Do našeho okrsku patří hasičské sbory: Dolní Újezd, Jiříkov, Horní Újezd, Desná, Poříčí, Budislav, Nová Ves u Jarošova, Jarošov, Chotěnov a Vidlatá Seč. V novodobé historii to bylo poprvé, kdy na náš návrh tuto soutěž zpestřila svými požárními útoky dvě družstva dětí z Desné
a jedno družstvo z Jarošova. Výkony těchto družstev měly mezi přítomnými návštěvníky i soutěžícími z řad dospělých mužů i žen jednoznačně největší
úspěch i potlesk. Naše družstvo mužů skončilo ve své kategorii na pátém místě, když z vítězství se radovalo družstvo mužů z Desné. V kategorii žen soutěžila dvě družstva a to obě z Desné. Tato soutěž se i díky ideálnímu počasí vydařila.

POVODEŇ A VICHŘICE V CIKOVĚ
Místní povodeň postihla Cikov 16. června, kdy díky vydatnému dešti tentokrát nestačily poldry na motokrosové trati ani příkopy podél domů v Cikově,
voda se valila po silnici a zanechala za sebou spoušť v podobě bláta, poničených mostků a podemletých cest. Pět dní poté se přihnala další přírodní
katastrofa na Spálenisko a Podlubníček v podobě tornáda, které po sobě zanechalo poškozené střechy domů, stodol, polámané ploty a další škody na soukromém i obecním majetku.
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ÚJEZDSKÝ POHÁR

POSTUP MUŽŮ
DO OKRESNÍHO PŘEBORU

V sobotu 23. července se na našem hřišti uskutečnil osmý ročník setkání
obcí s názvem Újezd, jehož hlavní náplní je fotbalový turnaj a pořadatelem
je Tělovýchovná jednota. Nejprve se odehrály zápasy v základních
skupinách, vyvrcholením turnaje byly zápasy o umístění. Probojovali jsme
se až do finále, kde jsme nakonec porazili Horní Újezd (okr. Přerov) 2 : 0
a tak mohly vypuknout oslavy vítězství. Během Újezdského poháru se
uskutečnilo také neformální setkání zastupitelů jednotlivých obcí, jehož
součástí byla prohlídka obce.

Po podzimu bylo družstvo mužů v čele své skupiny III. třídy. Zimní příprava proběhla vcelku slušně, absolvovali tradiční soustředění v Boskovicích a sehráli sedm přípravných zápasů. U mužstva skončil Marek Faltys,
který se odstěhoval, naopak přišel veterán Mirek Makovský, které společně s Markem Kusým a Kamilem Prokopem tmelili celý tým. V základní
skupině odehráli na jaře šest zápasů, čtyřikrát vyhráli a dvakrát remizovali. Zvláště domácí výhra nad Rohoznou 6 : 1 přinesla pěkný fotbal. Z šestnácti zápasů jedenáctkrát vyhráli, pětkrát remizovali a s 38 body a skóre
42 : 12 vyhráli svou skupinu. O postup do okresního přeboru se utkali s
druhým týmem moravskotřebovské skupiny Městečkem Trnávka. První
zápas na hřišti soupeře přinesl nervózní boj, zranění Honzy Beneše, vyloučení Marka Kusého a konečnou remízu 1 : 1. Podle regulí OFS tedy v odvetě
doma k postupu stačila remíza. Před početnou návštěvou jsme viděli těžký
boj po celých 90 minut. Hosté celý zápas nakopávali dlouhé balony do
vápna, družstvo se snažilo podržet balon a hrát kombinačně. Rozhodnutí
přišlo v poslední minutě, kdy gól Zdeňka Bočka znamenal vítězství. Soupeř hrál dobře, při mužstvu tentokrát stálo i štěstí, ale za výkony v celé
sezoně byl postup zasloužený.

2012
INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN
Oslava dětského dne proběhla 9. června 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. Tomuto dění samozřejmě předcházely rybářské závody. Vítězství patřilo dlouholetému členu rybářského kroužku Patriku Hladíkovi.
A úplnou tečkou za dětským programem bylo opékání buřtů v pravém indiánském týpí.

-8-

JEZERNÍ MŠE A VYSVĚCENÍ SOCHY PANNY MARIE LURDSKÉ
Jako již tradičně se konala 12. srpna v Cikově „Jezerní mše“. Po zrestaurování sochy a následně i kapličky, se soška Panny Marie vrátila po roce zpět na své
místo a byla při mši znovu vysvěcena.
Veškeré restaurátorské práce provedla firma p. Hasíka z Brna za celkovou cenu 390 tis. Kč, z toho 275 tis. Kč bylo dotováno z rozpočtu Pardubického kraje
a Státní zemědělského intervenčního fondu. Svěcení provedl vikář P. František Beneš, obřadu se dále zúčastnili P. Josef Preisler a P. Ladislav Nádvorník.
Zpěvem se do obřadu zapojila Petra Boštíková za doprovodu kláves Mgr. Vl. Opletala, dechovou hudbu řídil Pavel Boštík, ozvučení celé akce zajistil Miroslav Vejrych z Desné.

VÝMĚNA OKEN A ZMĚNA VYTÁPĚNÍ
V prázdninových měsících proběhla v celé budově mateřské školy výměna starých špaletových oken za okna plastová. Vlastní výměnu prováděla firma
Vekra, přípravné a dokončovací zednické práce byly provedeny pracovníky obce, pod vedením p. Václava Hápa st. Současně s výměnou oken proběhla
první etapa změny zdroje vytápění a to z nákladného elektrického akumulačními kamny na ústřední plynové. Škola byla celá nově vymalována a proběhly
zde i následné truhlářské úpravy v podobě obkladů a krytů radiátorů ústředního topení. Instalace nových radiátorů a zprovoznění topné soustavy bylo
realizováno začátkem roku 2013.

-9-

DĚTSKÝ KOUTEK U KULTURNÍHO DOMU
V neděli 2. září se uskutečnilo slavnostní otevření dětského koutku u kulturního domu, který za přispění kamarádů, pracovníků obce a starosty zbudoval
nezištně pan Jiří Kučera z čp. 57. Pro děti byly připraveny soutěže a sladké odměny.
Herní prvky byly zhotoveny z akátového dřeva, na dřevěné oplocení bylo použito dřevo dubové. Bezpečnostní plochu hřiště tvoří jemný kačírek. Vlastní
návrh hřiště vychází z projektové dokumentace sadových úprav, kterou pro obec připravila ing. Klára Zápotocká. Součástí projektu je v této lokalitě dále
pěší cesta, která vede okolo hřiště napříč travnatou plochou a v neposlední řadě pak výsadba vzrostlých dřevin a keřů. Přes konstatování, že vlastní zhotovení hřiště bylo zrealizováno zdarma, se vyšplhaly náklady za nákup dřeva a ostatního pomocného materiálu přibližně na částku 200 tis. Kč.

BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS
V obci byla dokončena instalace bezdrátového rozhlasu. Akce byla realizována v rámci aktivity celého Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka s celkovou
hodnotou investice 6,6 mil. Kč, i v tomto případě byl využit příslušný dotační program a podíl z rozpočtu naší obce činil 75 tis. Kč.
Zcela zásadní předností je propojení rozhlasu s centrálním záchranným systémem Pardubického kraje, který se může za předpokladu vzniku mimořádné
situace napojit přímo na náš rozhlas a uskutečnit hlášení z řídícího střediska, aniž by byla nutná obsluha rozhlasu na obecním úřadě.

KULTURNÍ DŮM PO OPRAVÁCH
V neděli 14. října se v kulturním domě konala první akce pro veřejnost poté co byla provedena rekonstrukce WC firmou Bromach z Lanškrouna. Veškeré
práce byly provedeny za 1 000 tis. Kč, z toho dotace činila 450 tis. Kč. Na dámských a panských toaletách nezůstalo nic při starém a vše bylo nově
vybudováno a také dispozičně upraveno. Přibylo WC pro invalidy a u nouzového východu bezbariérový přístup. Za jevištěm byla stávající WC kabinka
taktéž opravena. Celý vestibul byl rozšířen a působí na návštěvníky úplně jiným dojmem. Pro příchozí bylo připraveno překvapení v podobě malého
občerstvení. Velmi pěkným zpestřením posvícenského odpoledne byly fotografie ze zahraničních cest, které zde vystavoval Pavel Novotný, novinář z
Prahy. Prostřednictvím fotografií jsme se tak mohli přenést do Afghánistánu, Bolívie, Tanzanie, Pákistánu, Tibetu, Egypta, Kábulu, ale také na Haiti v
době zemětřesení v roce 2010. Dalším bodem odpoledního programu bylo divadelní představení Chudák manžel, které uvedl nám již známý Divadelní
klub Makov.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA A VYSTOUPENÍ SKUPINY KAMARÁDI
Týden před první adventní nedělí se v kulturním domě uskutečnila prodejní vánoční výstava, kterou uspořádala kulturní komise. Náš stánek kultury se
tak proměnil do zcela vánoční podoby a na každého příchozího tak dýchla pravá atmosféra tohoto svátečního času. Ve vestibulu byl vystaven pohyblivý
betlém bratrů Mrázových a betlém z Mladočova. V odpoledním programu vystoupili nejdříve manželé Kubátovi, kteří zahráli a zazpívali známé koledy.
Potom již následovalo vystoupení dětí z mateřské školy. Pohádka se jmenovala „Matýsek a Majdalenka“ a divákům v sále se moc líbila. Výstavu navštívilo
téměř 580 osob, což se zdá až neuvěřitelné.
Když už byl sál tak pěkně vyzdoben, uspořádali jsme týden poté v sobotu ještě další akci, ale to již ve spolupráci se sousední obcí Desná. Nejprve
představení pro děti na oslavu Mikuláše s názvem „Vánoce s Kamarády“ a večer program pro dospělé „Došli jsme k vám na koledu“ obojí vystoupení
sehrála skupina Kamarádi z Říčan u Brna.
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2013
STAVBA ŠATEN PRO SPORTOVCE KONEČNĚ ZAHÁJENA
Na konci minulého roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby šaten pro TJ Horní Újezd s názvem: „Modernizace a rozšíření sportovního areálu I. etapa“. Jak již název napovídá, lze z něho jednoduše odvodit, že se nejedná o zhotovení celého díla, a že po výstavbě šaten by měla následovat ještě
II. etapa v podobě výstavby universálního a dětského hřiště. Přesto tak ale byla po mnoha letech čekání k realizaci připravena akce, která má za sebou
opravdu dlouhou historii jednání, příprav a hledání té nejlepší varianty řešení. Na každý pád, pokud vše dobře půjde, měli by se fotbalisté dočkat po více
než 30-ti letech konečně odpovídajícího zázemí, které je v jiných obcích s fotbalovou tradicí samozřejmostí. Vždyť stavební buňky, které fotbalistům doposud jako šatny slouží, byly povoleny k dočasnému užívání již 25.8. 1981!
Určitě je vhodné zde trochu přiblížit i finální podobu budoucího objektu: nebude se jednat zdaleka pouze o zbudování vlastních šaten, sprch a toalet. Součástí objektu bude dále klubovna, technické prostory sloužící pro uskladnění vybavení pro údržbu a provoz areálu a především bude stavba šaten vybavena zastřešenou terasou a tribunou pro diváky.
Ale zpět k vítězné firmě, která vzešla z výběrového řízení. Zvítězila v blízkém okolí dosud neznámá firma JOKAS z Nového Bydžova s nejnižší nabídkovou
cenou 7.521.425,- Kč včetně daně z přidané hodnoty. Zároveň byl v minulém roce spolu s výběrovým řízením dojednán úvěr u České spořitelny a.s. ve výši
10 mil. Kč, který umožní bezproblémový průběh financování celé akce, ale především pomůže překlenout období, kdy nebude mít obec ještě k dispozici
zajištění v podobě dotačních prostředků.
Firma Jokas se pustila do práce již v měsíci lednu letošního roku, bohužel v březnu se práce přibližně na jeden měsíc dočasně přerušily a to z důvodu částečné úpravy projektu a s tím spojeným povinným vyřízením administrativních záležitostí. Do změny projektu bylo zahrnuto navýšení stavby o 25 cm,
zbudování zámkové dlažby před tribunou, změna jímky z plastové na betonovou, výztuž oken, doplnění skladby střešního pláště, úprava výšky a konstrukce příjezdové komunikace a též odebrání jedné řady lavic na tribuně.
V dubnu se ale akce opět rozeběhla naplno, takže nezbývá než doufat, že bude nakonec vše zdárně hotovo dle plánu do konce letošního roku a fotbalisté tak
budou moci zahájit příští sezónu v novém prostředí.

POUTNÍ MŠE SVATÁ V KAPLI NALEZENÍ SV. KŘÍŽE
Kaple v Horním Újezdě patří do farnosti sv. Martina v Dolním Újezdě. Koncem 19. století díky štědrému daru paní Žofie Drobné byla na Krásňovsi
postavena kaple Nalezení sv. Kříže a vysvěcena 6. 5. 1895 za účasti 1500 věřících. Vždy první neděli po 3. květnu se zde koná poutní mše svatá.
Po 100 letech inicioval zdejší rodák Jan Boštík za podpory P. Josefa Čiháka přistavení sakristie. Kromě místních občanů přispěl významnou finanční
částkou na toto dílo i samotný P. Josef Čihák. Přistavěná kaple byla vysvěcena královéhradeckým biskupem Karlem Otčenáškem, a to v září 1994.
V následujících letech docházelo postupně k opravám - výměna střešní krytiny, pozlacení kříže na věžičce, odvodnění kaple apod.
Díky velmi živé farnosti se v této kapli kromě pravidelných čtvrtečních mší svatých scházejí věřící k májovým pobožnostem a poutím i k výročí posvěcení
kaple. Každoročně v době před Velikonocemi (v postní době) je zde zakončena skautská křížová cesta, která začíná v Dolním Újezdě.
Také zde probíhají svatby i křtiny a tradiční půlnoční mše svaté na Štědrý den. V roce 2010 bylo možné zrestaurovat z darů věřících z Horního Újezda obraz
z hlavního oltáře - sv. Heleny. Je to práce paní Evy Vymětalové. Obraz znovu posvětil náš duchovní otec Adam Piotr Grabiec při slavnostní poutní mši
svaté.
„Živá“ hornoújezdská kaple může být odkazem pro další generace…
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola v naší obci byla založena v roce 1976. Od svého počátku je školou jednotřídní s kapacitou 28 dětí, která je zvláště v posledních letech, vlivem
celostátního demografického vývoje, plně naplněna. Ve škole působí dlouholeté, stabilní pedagogické vedení. Od r. 1979 je ředitelkou školy Štěpánka
Mokrejšová, která ve škole pracovala již od jejího založení jako učitelka. Od r. 1979 pracuje ve škole i druhá učitelka, Irena Šnajdrová. V současné době ve
škole pracuje domovnice Věra Boštíková , kuchařka Silvie Tobiášková, osobní asistentka Miriam Nowaková a účetní Pavla Severová.
Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý význam, neboť poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě prožije
v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé. Všechny tyto jeho prvotní zkušenosti se zhodnotí, stanou se základem a najdou
své uplatnění v jeho dalším vývoji a v celoživotním vzdělávání. Obě učitelky s dlouholetou pedagogickou praxí se proto snaží pro děti vytvořit ve škole
prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji. Každé dítě je zde respektováno jako jedinečná osobnost, která
se učí v rozsahu svých potřeb a možností a je mu poskytována pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje a v kvantitě, která mu vyhovuje.
Klíčovým významem naší práce je, aby se dítě cítilo ve škole spokojené a v bezpečí. Za tímto účelem si vytváříme svůj vlastní Školní vzdělávací program,
založený na maximálním přizpůsobení se vývojovým fyziologickým, psychologickým, sociálním a emocionálním potřebám dítěte. Úkolem dobré učitelky
je pak, aby základy klíčových kompetencí, ke kterým děti při své práci vede a které by si měly před nástupem do ZŠ osvojit, předkládala a poskytovala
zábavnou a přiměřenou formou a tak, aby především dostála vlastnímu poslání školy, danému již v názvu - „mateřská“.
Povolání pedagoga mateřské školy není proto vůbec odpočinkové, ale velmi náročné a zodpovědné.
Vždyť již Karel Čapek napsal:„Naše děti mají ručičky - a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky - a ty chvilku nepostojí. A kromě tělíček mají naše
děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět“. Děti předškolního věku se neustále při všech svých činnostech učí
něčemu novému, stále se setkávají s novými situacemi a osvojují si tak ony, pro svůj život potřebné kompetence. V předškolním věku je nejdůležitější
činností dítěte hra, a tak si ve škole vlastně neustále hrají. Chvíli samy, ve svých spontánních, fantazijních činnostech a chvíli zase v činnostech řízených
učitelkou. Mateřská škola je vlastně jakýmsi přemostěním od života dítěte podle vlastního programu k životu podle programu dospělého, tedy školy.
Veškeré aktivity, které naše škola pro děti organizuje nelze v krátkosti v tomto článku popsat ani obrazovým materiálem prezentovat. Proto byl
u příležitosti Srazu rodáků Horního Újezdu“ uspořádán ve škole Den otevřených dveří s možností blíže se seznámit s prostředím školy, se všemi našimi
aktivitami, ať již formou výstavy dětských prací či fotodokumentací ze školních akcí.
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Na úvod něco málo z historie. Základy prvního placeného sboru v Čechách byly položeny v roce 1853 v Praze, kdy pražský magistrát přijal 30 metařů pro
hasičskou službu. V současné době je pokračovatelem hasičských organizací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Členů ve sborech stále přibývá,
k 1.lednu 2013 bylo SH ČMS evidováno 353 520 členů, včetně 49 205 dětí a mládeže ve věku 6 až 18 let. Dále má SH ČMS evidováno 7 810 sborů dobrovolných hasičů.
Ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů v Horním Újezdě se uskutečnila dne 29. února 1908 za předsednictví starosty obce Jana Krejsy v hostinci
Jana Nádvorníka čp. 9. V letošním roce do sboru vstoupilo 8 nových členů a tak nás je celkem 57. Náš sbor již 105 let bez přestávky plní úkoly a požadavky,
jež jsou na něj kladeny. Hasičský sbor se jako celek těšil v obci vždy velké vážnosti, protože zajišťoval bezpečí, život a majetek občanů. Sbor vždy úzce spolupracoval s obcí a nemalou měrou přispěl k jejím rozvoji. Sbor také spolupracuje a pomáhá okolním obcím a to nejen při událostech, které souvisí s hlavní
náplní naší činnosti, ale i díky vlastnímu vybavení i s pořádáním různých společenských a kulturních akcí. V posledních letech to byla např. primiční mše
svatá v Dolním Újezdě, Makově, Poříčí a v Nových Hradech. V loňském roce jsme taktéž pomáhali zajistit sraz rodáků v Desné.
V naší obci jsme v poslední době pomáhali odstranit následky po větru a vodě v Cikově a na Podlubníčku. Pravidelně se účastníme námětových cvičení.
V loňském roce to bylo v Dolním Újezdě a v Mladočově. S tím souvisí i pravidelná údržba techniky, aby byla vždy akceschopná. Každoročně se účastníme
okrskové soutěže v požárním sportu a Dolnoújezdského poháru. Ve stejnokrojích se hasiči zúčastňují slavností jak v naší obci, tak i v okolních a také
pohřbů členů sboru místního i sousedních. V kulturní oblasti kromě plesů sbor organizoval taneční zábavy, zájezdy, divadelní představení, sousedské
posezení ve zbrojnici a další akce pro dospělé i děti.
Bez ohledu na to, jak se sbor kdy oficiálně jmenoval, již 105 let ctíme heslo, které jsme přijali při svém založení: „Bohu ke cti, vlasti k oslavě, bližním
k ochraně“.
Jan Vostřel
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
Tato organizace byla oficiálně založena 11. října 1966. V začátcích byla činnost zaměřena převážně na základní tělesnou výchovu. 25. května 1969 byl
založen oddíl kopané. Oddílové barvy modrá a žlutá nosí hráči naši TJ převážně i v současné době.
Tak jako v lidském životě i ve více než čtyřicetileté historii naší organizace byly roky dobré a roky horší. Snažíme se, aby se u nás hrál fotbal ve všech
věkových kategoriích. Začnu u těch nejmenších - elévů. V roce 1997 založil Zdeněk Beneš a Jan Nádvorník (oba z Desné) mužstvo těch nejmenších dětí ve
věku 6 - 10 let. Tento tým 15 let působil samostatně v okresním přeboru. Kromě řady kluků si v něm zkusilo fotbal i několik dívek. V létě roku 2011 jsme
spojili síly s Dolním Újezdem a dva roky hrajeme ve společném mužstvu. V současnosti přemýšlíme o tom, že od sezony 2013/2014 přihlásíme znovu
mladší elévy samostatně do okresního přeboru. Trenéry těchto dětí jsou Pavel Boštík z Poříčí, Vašek Motyčka z Vísky a Zdeněk Beneš.
Žákovské družstvo bylo dlouhou dobu spojeno s trenérem Karlem Žďárou z Desné. Na nejvyšší úrovni jsme hráli v letech 1990 - 1994, kdy jsme startovali
samostatně v krajské soutěži. Postupně na vesnici dětí ubývá, škola působí jen v Dolním Újezdě, proto jsme žáky spojili se Sokolem Dolní Újezd.
V současnosti hrajeme krajský přebor staršího a mladšího žactva. Velké zásluhy v této kategorii má František Mokrejš mladší, trenér a duše žákovských
týmů. Mladší žáky trénuje s Pavlem Havlíkem z Podlubníčku. Mezi nejlepší žáky v současnosti patří Jarda Tobek, Pavel Lněnička, Vojta Havlík a Vojta
Opletal.
Při zmínce o dorostu musím v první řadě vzpomenout na pana Jana Boštíka z Podlubníčku, který již několik let není mezi námi. Tento nadšenec řadu let
držel při životě mužstvo fotbalistů v těch nejsložitějších fotbalových letech - to znamená 15 - 18-ti letých kluků. Dorostenci hráli v začátcích okresní přebor,
poté s přestávkami krajskou soutěž a v sezoně 2011/2012 krajský přebor. Troufnu si říct, že jsme byla nejmenší vesnice, která hrála tak vysokou soutěž v
Pardubickém kraji. V letošní sezoně hrajeme krajskou soutěž, po velkých problémech na podzim, jsme alespoň trošku stabilizovali kádr a získali i nějaké
body. Trenéry jsou Karel Žďára a Michal Motyčka z Vísky, vedoucí mužstva je Luboš Klusoň. Dorostenecký fotbal v celé republice prožívá velikou krizi.
V okrese Svitavy působí asi jen 14 týmů v této kategorii. Letos dokonce nemá dorost ani Litomyšl. Z nejlepších dorostenců musím jmenovat Patrika
Prokopa a brankáře Honzu Láznického z Vísky. Mužstvo je složeno z hráčů mnoha vesnic - Horní Újezd, Poříčí, Budislav, Morašice, Dolní Újezd, Janov,
Čistá, Litomyšl. Pokusíme se ještě v příštím roce dorost u nás udržet, ale v dalších letech to už bude veliký problém.
V mužské kategorii jsme nejlepších výsledků dosáhli v letech 2002 - 2008, kdy jsme stabilně hráli I.B. třídu Pardubického kraje. Poslední roky
balancujeme na hraně okresního přeboru a III. třídy. Po několikaleté účasti v I.B. třídě jsme téměř úplně obměnili kádr, hrají většinou hráči kolem dvaceti
let a zákonitě chybí zkušenosti. Trenérem mužů je Zdeněk Bednář. Mezi nejlepší hráče patří Zdeněk Boček a Jirka Fogl z Cikova.
V roce 2004 byl uspořádán 1. ročník turnaje ve fotbale o Újezdský pohár, kterého se účastní obce s „Újezdem“ v názvu. Tato tradice úspěšně pokračuje,
každoročně v létě se střídá šest obcí v pořadatelství, součástí turnaje je setkání zastupitelů a nechybí ani večerní zábava.
Z další činnosti TJ nemůžu zapomenout na Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise, který pořádáme již řadu let v kulturním domě.
Účastní se ho pravidelně kolem třiceti hráčů. V loňském roce se stal vítězem vozíčkář z Litomyšle Petr Svatoš.
Kromě sportu se snažíme udržet v obci i tradici tanečních zábav. Pravidelně pořádáme vánoční Štěpánskou zábavu, která má již své jméno,
Hornoújezdský bigbít - koncert tří až čtyř kapel z okolí a na jaře zábavu, po které následuje v neděli dětský karneval.
Letošní rok je pro TJ rokem přelomovým, po několika letech se obci ve spolupráci s TJ podařilo získat evropskou dotaci na výstavbu kabin. Kabiny se již
staví těsně vedle hřiště. Akci předcházelo poměrně složité stěhování buněk starých kabin, kde členové TJ udělali během podzimu a zimy spoustu práce.
Hodnocení činnosti TJ by nebylo úplné, kdybych nezmínil několik lidí, kteří v průběhu více než 40 let udělali pro rozvoj TJ nejvíce. V začátcích TJ to byl
hlavně Adolf Vejrych (č.p. 30), Bohumil Novák (zemřel r. 2007), Jan Boštík (č.p. 51, zemřel 2006), Jan Boštík ml., František Mokrejš (č.p. 24), Ladislav
Chadima (č.p. 136) a Stanislav Novák z Desné (zemřel v r. 2013).
V současnosti jsou nejaktivnější Miroslav Chadima (č.p. 3), Jaroslav Kladiva a Jaroslav Kladivo z Desné, Kamil Prokop, Jarda Chaun, Jindra Faltys, Kamil
Kárský a mnozí další.
Činnost TJ si v této době nedovedu představit bez pomoci obcí. Jde hlavně o Horní Újezd, Poříčí, Desnou a Budislav. Jedná se o pomoc jak finanční, tak o
údržbu hřiště a přilehlých ploch. Starostové i zastupitelé všech těchto obcí se snaží pomoci udržovat fotbal i v poměrně malé obci jako je Horní Újezd.
Hlavním sponzorem TJ je firma Taurus Trans, která nám pomáhá ve všech oblastech. Dále spolupracujeme se ZD Dolní Újezd a Stavebním sdružením
Boštík.
Snažil jsem se v krátkosti představit současnost i minulost Tělovýchovné jednoty Horní Újezd. Někomu se možná zdá, že toho děláme málo, děláme to
špatně, málo vyhráváme, hodně prohráváme. Věřte, že všichni ti, co se o TJ starají, chodí do práce, mají své rodiny a spoustu starostí. Při tom všem se
snaží, aby na hřišti na Horňáku nerostly kopřivy, nebyl nepořádek a hlavně aby hřiště bylo využité a byla na něm vidět nějaká činnost. To se nám snad
trošku daří, začínají znovu chodit malé děti a nové kabiny, které by měly být letos hotové, snad nebudou prázdné a budou využity ke svému účelu.
Pokud máte potomka, který má rád pohyb, přijďte se podívat na tréninky našich mládežnických týmů. Více informací o současné činnosti TJ najdete na
internetových stránkách www.tjhorniujezd.cz.
Zdeněk Beneš

AUTOKLUB V AČR
Autoklub v naší obci byl založen v roce 1990 na základech tehdejší místní organizace Svazarmu. V loňském roce jsme oslavili jedno kulaté jubileum dvacet let pořádání motokrosových závodů. Po nesmělých začátcích na Podlubníčku se naše aktivity přenesly do Cikova, kde jsme vybudovali
motokrosovou trať včetně zázemí. Na této trati jsme uspořádali nespočet motokrosových závodů. V začátcích se jednalo o přebory SMS Holice (krajské
přebory), díky spolupráci s litomyšlskou firmou Orion se v Cikově uskutečnily dva přípravné zimní motokrosy, které měly velkou diváckou kulisu, ale
špičkoví jezdci na tyto závody přestávali jezdit a dávali raději přednost přípravě v Itálii. Spolupráce s Orionem Litomyšl pokračovala i nadále v podobě
pořádání populárního „ORION CUPU“, kterému vždy předcházela motoristická a hudební show v Litomyšli. Když se kolegové z Litomyšle rozhodli
podporovat jiná motoristická odvětví byla před členy naší otázka „kam dál?“ V té době padla naše volba na sajdkáry a velice progresivně se rozvíjející třídu,
na čtyřkolky. O tom, že to byla volba dobrá svědčí letošní již sedmý ročník těchto závodů. Nezanevřeli jsme ani na závody jednotlivců a v současné době se
věnujeme zejména závodům juniorů. Pořadatelské schéma je již několik let neměnné. Tři závody za sezónu - Mezinárodní mistrovství ČR sajdkár
a čtyřkolek, regionální závod jednotlivců a vždy vyvrcholení motoristické sezóny v Cikově - Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu juniorů započítávané
do Středoevropského poháru. O tom, že je „cikovská trať“ v motokrosovém sportu pojmem svědčí to, že vlastně jako jediní ve východních Čechách
pořádáme dva závody Mezinárodního mistrovství ČR, ale i to, že na naší trati startovali, nebo startují jezdci české špičky. Měli jsme také možnost si ověřit
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naše jazykové schopnosti, když se na startu představili jezdci z Belgie, Francie, Německa, Švýcarska, Rakouska, Itálie, Slovinska, Slovenska, Maďarska,
Polska, Ukrajiny a Litvy.
Kromě závodů spolupořádáme ročně dvě až tři vícedenní soustředění mládeže, kdy se mladí jezdci pod vedením profesionálních trenérů seznamují
se základy motokrosu.
Nejen motokrosem žije naše organizace. Pravidelně pořádáme školení řidičů pro veřejnost, výlety nejen pro členy na různé motoristické výstavy. V Cikově
na trati se také uskutečnily zimní hornoújezdské srandahry či okrsková hasičská soutěž.
Motoristický sport a provozování motokrosového sportovního areálu je velice náročné, nejen finančně, ale i organizačně. Tímto bych rád poděkoval
jménem naší organizace Obci Horní Újezd, všem majitelům pozemků, na kterých se naše aktivity uskutečňují, ale i široké veřejnosti, která nás podporuje,
nebo alespoň toleruje.
Václav Severa

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HÁJE
Myslivecké sdružení Horní Újezd vzniklo v roce 1993, odloučením hornoújezdských myslivců od mysliveckého sdružení Dolní Újezd. Po všech
náležitostech byla sestavena honitba o výměře 640 ha.
Hlavní náplní myslivců je především péče o zvěř a její ochrana. Lov zvěře je až to poslední, co z tohoto zájmového, ale náročného koníčku vyplývá.
Péčí o zvěř se rozumí, starat se o ní, hlavně v zimním období, kdy je nedostatek přirozené potravy v přírodě. V ten čas je právě na myslivcích, aby
zakládáním sena a obilí do krmelců ulehčili přežití mnohdy kruté zimy. Naši myslivci se o toto velmi dobře a příkladně starají a i několikrát týdně, třeba i v
hlubokém sněhu chodí do honitby a zvěř přikrmují.
Ochranou zvěře se rozumí, hlavně tlumení zvěře škodné, jako jsou např. lišky, vrány, straky. Tato škodná zvěř nadělá veliké škody především v jarních
měsících, kdy se líhnou mláďata zpěvných ptáků a zvěř srnčí klade srnčata. V tuto dobu zvěř potřebuje zvýšenou ochranu a je na myslivcích, aby ji tuto
poskytli.
Další činností členů mysliveckého sdružení, jsou různé brigády. Každoročně provádíme několik brigád pro Zemědělské družstvo, při kterých nám
pomáhají i rodinní příslušníci. Za některé brigády nám družstvo dává obilí k přikrmování zvěře v zimním období. Za jiné nás odmění také finančně. Část
těchto peněz investujeme do nákupu bažantů a jejich chovu a dále k nákupu materiálu na opravy krmelců, voliéry či jiného mysliveckého zařízení.
Dále se podílíme na výsadbě zeleně. Např. na cikovském poli jsme osadili meliorační strouhu a meze různými keři a stromky, aby zvěř měla potřebný kryt
a částečně i potravu. Výsadba lesních stromků byla každoročně zjara naší hlavní prací jak pro státní lesy, zemědělské družstvo i obec. Do země se takto naší
zásluhou dostalo tisíce stromků, čímž jsme přispěli k obnově našich lesů.
Vzhledem k tomu, že je naše honitba položena v pásmu, kde se nezdržuje zvěř černá, ani zvěř vysoká je vyžití po lovecké stránce poněkud nižší. Z užitkové
zvěře spárkaté zde můžeme lovit pouze zvěř srnčí, které se v našem kraji docela daří. Každoročně provádíme průběrný odstřel několika srnců a několika
kusů srnčí holé, které se do chovu nehodí. Několik kusů ulovené zvěře prodáme do výkupu, abychom získali finance k provozu myslivosti.
Přesto, že je nás ve sdružení jen 7 členů a máme více fyzické práce než loveckého vyžití, nikdo z nás toho nelituje a jsme rádi, že svým přičiněním můžeme
přispět k ochraně a obnově naší krásné přírody.
Jaroslav Lněnička
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Vznik ochotnického spolku v Horním Újezdě - úryvek z kroniky spolku, autor Jiří Mráz.
„Nově založená kulturní komise obce Horní Újezd se již od počátku své činnosti snažila pozvednout kulturní život v obci. Svoji práci zprvu
zaměřila na rozvíjení a zdokonalování tradičně pořádaných akcí, avšak stále scházelo něco nového. Něco, čím bychom se odlišili od okolních
vesnic. V polovině roku 1999 vzešel ze zasedání komise návrh navázat na dřívější tradici a obnovit u nás ochotnické divadlo. Návrh byl všemi
podpořen. Největším problémem se v tu dobu jevilo to, zda bude vůbec někdo ochoten stát se ochotnickým hercem. Všechny obavy však rychle
zmizely. Bylo až překvapující, kolik lidí mělo chuť angažovat se v divadle. A tak se začal rýsovat spolek prvních novodobých hornoújezdských
ochotníků.“
V čele zakládajících aktivistů z řad kulturní komise stáli Vladimír Opletal, Alena Chadimová a Štěpánka Mokrejšová. Dalšími zakládajícími
ochotníky, kteří měli chuť a jak se říká „ jít s kůží na trh“ a věnovat nejenom svůj talent, ale i spoustu svého volného času a píle při nacvičování,
byli Kristýna Boštíková, Jiří Kučera, Vlastimil Hladík, Jiří Mráz, Ondřej Háp, Radovan Lněnička, Ludmila Krásná a Lenka Kladivová /Desná/.
V dalších letech naše řady rozšířili Miroslav Motyčka st., Jan Vostřel, Pavel Boštík, Zdena Škeříková, Martin Chadima, Marie Boštíková/Poříčí
/, Josef Kubík / Osík/, Jaroslav Kysilka ml. a Martin Kuta .
Režie naší první hry se ujal Jaroslav Lněnička z Horního Újezdu. Počáteční nadšení však po dvou měsících nacvičování vystřídala první krize.
Výsledky zkoušek se neposouvaly kupředu a pracovní vytíženost a velká potřeba volného času ochotníků způsobily, že se již zdálo, že předčasně
ukončíme svoji činnost. V tu dobu se však aktivně projevil Jirka Mráz, který se právě vrátil ze základní vojenské služby a ujal se režisérského
kormidla. Zatnuli jsme zuby, krizi jsme překonali a premiéra veselohry byla 14. 5. 2000 na světě. Od té doby, pod Jirkovým perfektním vedením, excelentními hereckými výkony Jirky Kučery, Radka Lněničky, Kristýny Boštíkové i všech dalších členů souboru a s úžasným Kristýniným
výtvarným zhotovováním kulis a Vláďovým hudebním doprovodem, nastalo naše plodné období.
Každoročně, od roku 2001 až do roku 2009, jsme nacvičili jednu veselohru nebo pohádku , které jsme odehráli buď v hornoújezdském kulturním
domě nebo po širým nebem na „ Podlubničském pivokoštu“. Pravidelně jsme hostovali také v okolních vesnicích. V roce 2003 se však náš úžasný
režisér Jirka Mráz oženil a odstěhoval se. Nezbývalo, než se pustit do režírování dalších her rukou společnou. Ujali se toho střídavě Jiří Kučera, Alena
Chadimová a Štěpánka Mokrejšová. Nezůstalo však jen u režiséra. Do zakládání rodin a stavby rodinných domů se pustili i další naši ochotníci mužského pohlaví . A bez „mužských“ to prostě nejde ! Po delší pauze začali ochotníci za podpory nových členů souboru Anety a Honzy Benešových z Horního Újezda a Ivana Šouty z Budislavi v
režii Štěpánky Mokrejšové nacvičovat
novou hru, která zatím ležela v šuplíku.
Bylo to „velké sousto“! Výběr hry nebyl
příliš šťastný, hra byla těžká a zdlouhavá, ale premiéra se podařila v květnu
2011 přesto uskutečnit. Další reprízy
však neměla. Nikterak nás to však
neodradilo, protože jsme za každou
cenu chtěli ochotnické divadlo
v Horním Újezdu zachovat. Štěpánce
Mokrejšové se podařilo vybrat v nabídce společnosti „Dilia“ několik her
a jak se říká „trefou do černého“ se
stala zvolená hra „ Amant“. Svědčily o
ní nejenom zkoušky plné dobré nálady, ale i následující vystoupení, při
kterých přímo exceloval Radovan Lněnička, ale i úplně všichni ostatní - Kristýna Boštíková, Zdena Škeříková,
Alena Chadimová, Ondra Háp a Maruška Boštíková. Premiéru měla hra
16. 3. 2013. Že by se konečně opět
začalo blýskat na lepší časy? Moc
bychom si to přáli a také bychom si
přáli v dalších hrách vidět skvělé
herecké umění dalších našich ochotníků, kteří se několik let odmlčeli.
V současné době se nacvičuje další
krkonošská pohádka „Jak měl Trautenberk tři přání“. Do nacvičování se
zapojil nový člen našeho spolku, Jan
Herynek z Desné. Její premiéra je
naplánovaná na 29. 6. 2013 při příležitosti Srazu rodáků Horního Újezdu.
Na závěr by Hornoújezdský ochotnický spolek chtěl poděkovat všem,
kteří se někdy na nás přišli podívat.
Rádi uvítáme ve svých řadách i další
nové ochotnické herce. Přijďte nás
podpořit a někdy příště opět na shledanou.
-15A. Chadimová, Š. Mokrejšová

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Rybářský kroužek v naší obci vznikl na podzim roku 2007. Je součástí Domu dětí a mládeže v Litomyšli a spadá pod Český rybářský svaz MO Litomyšl.
Zakládajícími členy kroužku byli: Milan Chadima jakožto hlavní vedoucí a dále pak Vlasta Hladík a Radek Boštík, o rok později se k vedení připojil Honza
Beneš.
Hlavní náplní kroužku je vychovat mladou generaci nejen rybářů, ale především dětí, které budou mít celkově kladný vztah k přírodě jako takové.
Rybářský kroužek se ihned po svém vzniku zabydlel v suterénní místnosti v zadním traktu kulturního domu, což není prostora zvláště reprezentativní omezený přístup světla, vlhko a trochu zima … Nicméně členové kroužku byli rádi, že obec za symbolickou částku tuto místnost pronajala, už z toho důvodu, že se nachází na strategickém místě nedaleko od rybníka na Lubenském potoce, kde se vše důležité přes hlavní sezónu odehrává … A dospělí i děti se
zapojili společně do práce a klubovnu rychle upravili k obrazu svému tak, že se stala příjemným místem pro setkávání, kde se děti každý pátek učí novým
znalostem a i prakticky se seznamují s novými poznatky z oblasti sportovního rybolovu.
Činnost rybářského kroužku je ale mnohem pestřejší, kromě přípravy mladých rybářů, která zdaleka nekončí slavnostním pasováním a získáním rybářského lístku, jsou to další aktivity.
Každoročně se pořádají dětské rybářské závody, zpravidla před prázdninami je pro děti u rybníka za kulturním domem přes víkend připraveno kempování s celodenním chytáním ryb o ceny, které je doplněno hrami tak, aby se děti přes víkend nenudily.
Pro dospělé jsou v jarních měsících organizovány sponzorské rybářské závody, jejichž výtěžek je použit právě na zajištění chodu rybářského kroužku a na
zakoupení cen pro dětské soutěže.
V neposlední řadě je to pak pravidelné organizování dětského dne, který je vždy nějakým způsobem tematicky zaměřen. Z minulých ročníků lze namátkově jmenovat: „Cesta pohádkovým světem“, „Indiánský dětský den“, „Putování od rybníka k lesu“ nebo poslední s názvem „Míč je kulatý“. U dětí se tak
členové kroužku snaží kromě soutěžení nenásilnou formou rozvíjet nejen všechny dobré vlastnosti, ale i dovednosti, které budou v životě potřebovat.
A na závěr to nejdůležitější: místní rybářský kroužek je otevřenou organizací, za dobu jeho působnosti se v jeho řadách vystřídalo mnoho mladých rybářů
a to nejen z obce Horní Újezd. Někteří zůstávají věrní stále, někteří kroužek časem opustí a po získání rybářského lístku se věnují dále rybářské vášni třeba
se svými rodiči. Každým rokem se několik nových zájemců přihlásí a z pravidla není odmítnut žádný uchazeč.
Radek Boštík

ROZPOČTY OBCE V MINULÝCH LETECH
Přebytek, schodek
+ 203 200,- 769 700,- 216 100,- 236 000,- 230 000,0

Výdaje
4 109 500,4 017 100,4 351 200,4 559 200,5 267 600,12 957 800,-

Příjmy
4 548 700,4 247 400,4 135 100,4 323 200,5 037 600,12 957 800,-

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013

POHYB OBYVATELSTVA
Rok
2008
2009
2010
2011
2012

přihlášení
7
2
4
2
3

narození
3
8
7
2
4

odhlášení
6
8
5
8
12
-16-

úmrtí
3
0
8
6
9

31. 12.
441
443
441
431
417

ČETNOST VÝSKYTU PŘÍJMENÍ A JMEN
Chadima(ová)
Boštík(ová)
Lněnička(ová)
Motyčka(ová)
Prokop(ová), Veselík(ová), Žďára(ová)

22
22
17
13
10

Marie
Jan
Anna
Jiří
Václav
Josef
Pavel
Ludmila

27
23
19
18
17
14
14
10

STRUČNÝ VÝTAH Z USNESENÍ ZO
29.2. 2008
30.6. 2008
12.9. 2008
2.12. 2008
23.1. 2009
27.2. 2009
22.5. 2009

28.8. 2009
27.10. 2009
11.12. 2009
20.5. 2010
20.8. 2010
7.10. 2010
12.11. 2010
10.12.2010
26.1. 2011
25.2.2011

15.4. 2011
23.5. 2011
7.10. 2011
4.11. 2011
12.12. 2011
29.2. 2012
4.4. 2012
14.5. 2012
15.6. 2012
22.8. 2012
5.10. 2012
7.12. 2012

Provozní, manipulační a technickobezpečnostní dohled nad vodním dílem „Revitalizace údolí Lubenského potoka“
Úprava veřejného prostranství - oprava kanalizace před KD
Smlouva s f. Aquavita Dolní Újezd
1) Nákup pozemku o výměře 2104 m2 od p. Drábka
2) Vypsání VŘ na zajištění akce: “Modernizace sportovního areálu“
Sloučení parcel do jednoho parc. č. 1111/5 - fotbalové hřiště a okolí
1) Financování akce bezdrátový místní informační systém „Podpora bezpečnosti obyvatel Mikroregionu Desinka“
2) Podání žádosti o dotaci na Goverment do obcí - Czech POINT
Smlouva s firmou MK Projekt na zhotovení PD - Sportovní areál
1) Schválení PD na akci „Modernizace sportovního areálu“
2) Povodňový plán obce
3) Schválení historického názvu Krásňoves
4) Definitivní přiznání podpory pro akci „Plynofikace obce“ ze strany SF ŽP ČR
1) Finanční rozpočet akce: „Modernizace sportovního areálu“
2) Stavební povolení pro akci: „Modernizace sportovního areálu“
Zřizovací listina příspěvkové organizace MŠ
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti DÚ ve výši 23 tis. Kč na restaurování oltářního obrazu sv.
Heleny v kapli Nalezení sv. Kříže
1) Smlouva o dílo s f. J. Večeře na provedení stavebních úprav v MŠ - rozšíření prostoru stávající ložnice - zbudování herny
2) Smlouva o dílo s f. Savos na opravu rozvodů topení v pohostinství
Název knihy o obci: „Horní Újezd u Litomyšle“
Smlouva s f. Dvořák - tiskárna Osík na zhotovení 1200 výtisků knihy o obci
1) Volba starosty - R. Boštíka
2) Prodejní cena knihy o obci: 200,- Kč/ks
Schválení opravy sochy a kapličky Panny Marie Lurdské
Zařazení sakrální stavby kapličky Panny Marie Lurdské mezi významnou, historicky a kulturně cennou památku obce
1) Zhotovení PD Sadových úprav ing. Klárou Zápotockou
2) Podání žádosti o dotaci k projektu „Zeleň v Horním Újezdu“
3) Podání žádosti o dotaci k projektu obnova kaple
4) Zpracování PD na rekonstrukci soc. zařízení v KD
1) Smlouva s ing. Sitou na přípravu žádosti o dotaci pro akci: „Modernizace a rozšíření sportovního areálu“
2) Vystoupení obce ze „Svazu měst a obcí“
Smlouva s f. Hasík pro akci: „Oprava sochy Panny Marie Lurdské“ 25.7. 2011 Získání dotace z PRV na opravu kaple ve výši 225 tis. Kč
1) Smlouva s f. Hasík pro akci: „Oprava kaple Panny Marie Lurdské“
2) Strategický dokument obce Horní Újezd
Bezúplatný převod mostků do majetku obce
Smlouva na poskytnutí daru ve výši 100 tis. Kč ZD Dolní Újezd
Zhotovení nových webových stránek firmou Antee
Smlouva s f. Bromach na akci: „Rekonstrukce sociálního zařízení v KD“
1) Smlouva s f. Boštík na provedení rekonstrukce mostků v Cikově
2) Smlouva s f. Vekra na výměnu oken v objektu MŠ
Smlouva s f. VOD TOP Brno na změnu zdroje vytápění v objektu MŠ
Schválení dohody na poskytnutí dotace na akci: „Modernizace a rozšíření sportovního areálu“
1) Smlouva o přijetí úvěru od ČS a.s. v celkové výši 10 mil. Kč na financování akce: „Modernizace a rozšíření sportovního areálu“
2) Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci: „Obnova majetku postiženého živelní pohromou v roce 2012“ z programu MMR
Smlouva s f. Jokas na realizaci akce: „Modernizace a rozšíření sportovního areálu“ v celkové částce: 7 459.265,- Kč
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Obec Horní Újezd je členem následujících svazků a sdružení
MIKROREGION LITOMYŠLSKO
Založení mikroregionu Litomyšlsko se datuje od 7. 3. 2001, kdy na ustavující schůzi ve Smetanově domě v Litomyšli došlo k jeho založení. Mikroregion
Litomyšlsko se nachází v jihovýchodní části Pardubického kraje o rozloze 410 km2, s třiceti tisíci občanů. Jeho vnější hranice, ale i vnitřní struktura obcí
přibližně odpovídá bývalému okresu Litomyšl, který byl zrušen k 1. 1. 1960. Hlavním cílem sdružených obcí v mikroregionu je spolupracovat na společné
strategii rozvoje a služeb, která je důležitá pro lidi žijící v mikroregionu, ale je nad rámec možností jednotlivých obcí.
Mikroregion tvoří následujících 42 obcí:
Benátky, Bohuňovice, Bor u Skutče, Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Hluboká, Horky, Horní Újezd, Chmelík, Chotěnov, Chotovice, Janov, Jarošov, Květná, Litomyšl, Lubná, Makov, Morašice, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Nové Hrady, Osík, Perálec, Poříčí, Proseč,
Příluka, Řidký, Sebranice, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč, Vlčkov, Zderaz .
Předsedou mikroregionu je Michal Kortyš, starosta Litomyšle.
Prostřednictvím mikroregionu jsou podporovány opravy místních komunikací a veřejných prostranství v členských obcích. V minulých letech byl realizován projekt BRKO, jedná se o svoz a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který se v obcích zapojených do projektu ukládá do kontejnerů a tyto jsou
pak sváženy Technickými službami Litomyšl na skládku. Dále se mikroregion v rámci svého území zabývá protipovodňovými opatřeními a pro vybrané
obce jsou zpracovány studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření.

MIKROREGION LITOMYŠLSKO - DESINKA
Sdružení obcí mikroregionu Litomyšlsko - Desinka je dobrovolný svazek obcí v okresu Svitavy, jeho sídlem je Dolní Újezd a jeho cílem je realizace
strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života,
ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku
obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost. Sdružuje celkem 13 obcí a byl založen v roce 1999.
Členské obce:
Budislav, Desná, Dolní Újezd, Horní Újezd, Chotěnov, Lubná, Makov, Morašice, Osík, Poříčí u Litomyšle, Sebranice, Široký Důl, Vidlatá Seč. Funkci
předsedy vykonává p. František Bartoš, starosta obce Poříčí.
Mezi tradiční akce patří oslava Dětského dne, kdy pořadatelství zajišťuje některá členská obec. Pro děti základních škol jsou připraveny různé soutěže se
zaměřením na jejich vědomosti, ale i fyzickou zdatnost. Další každoroční kulturní akcí je Setkání seniorů, které se z kapacitních důvodu koná vždy na
Skalce v Lubné. Pro více než čtyřista návštěvníků je připraven koncert dechové hudby, další doprovodný program a občerstvení. V roce 2011 byl v
členských obcích realizován projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro Svazek obcí
Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka“. Tento projekt je financován v rámci Operačního programu Životní prostředí. V každé obci bylo instalováno nové
vysílací pracoviště a bezdrátové hlásiče (248 ks) včetně reproduktorů (600 ks). Jednotlivé systémy jsou v obcích napojeny na celostátní jednotný systém
varování a vyrozumívání obyvatelstva (JSVV) budovaný Ministerstvem vnitra ČR.
V rámci projektu byla v některých obcích umístěna čidla na hlídání stavu toku, srážkoměr a kamerový systém. Pro všechny obce byl zároveň zpracován
digitální povodňový plán.

MAS LITOMYŠLSKO
Místní akční skupina Litomyšlsko se začala formovat v roce 2006 a na začátku roku 2007 byla zapsána do Rejstříku obecně prospěšných společností. MAS
Litomyšlsko byla založena šestnácti zakladateli, rozkládá se na území působnosti 39 obcí a 2 měst, zahrnuje 29 983 obyvatele a zaujímá plochu o velikosti
403,5 km2.
Územní působnost MAS Litomyšlsko:
Benátky, Bohuňovice, Bor u Skutče, Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Hluboká, Horky, Horní Újezd, Chmelík, Chotěnov, Chotovice, Janov, Jarošov, Leština, Litomyšl, Lubná, Makov, Morašice, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Nové Hrady, Osík, Perálec, Poříčí u Litomyšle, Proseč, Příluka, Řídký, Sebranice, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč, Vlčkov, Zderaz
Ředitelkou skupiny je p. Ivona Svobodová.
Celkovým cílem MAS Litomyšlsko je „Trvale udržitelný rozvoj v regionu v návaznosti na město Litomyšl“. Tento cíl je naplňován ve struktuře Programu
obnovy venkova prostřednictvím jednotlivých opatření. V naší obci byla formou dotace podpořena „Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě“.

SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení
daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení
zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Předsedou
sdružení je ing. Jana Juřenčáková.

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA
Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení.
Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské
stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce,
napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat
úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.V současné době se počet
jeho členů blíží tisícovce. Předsedou spolku je Mgr. Eduard Kavala, starosta obce Bělotín a místopředsedy jsou senátorka Ing. Veronika Vrecionová
a JUDr. Radan Večerka.
Spolek spolupracuje s Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (jejími členy jsou spolkové země Rakouska a SRN, dále italské
Jižní Tyrolsko, Lucembursko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, samospráva německy mluvící části Belgie a Opolské vojvodství
v Polsku).
Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj,
zemědělství, životního prostředí a kultury. Ke spolupráci na soutěži se připojily také Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR.
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