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PŘEDČASNÉ VOLBY

JEŠTĚ K SETKÁNÍ RODÁKŮ

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční předčasné volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V pátek se bude hlasovat od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00
hodin. Voličům bude umožněno hlasování po předložení
občanského průkazu. Hlasovat budeme jako vždy v zasedací
místnosti obecního úřadu.

První sjezd rodáků se v naší obci uskutečnil 29. srpna 1987, pořadatelé
užili tehdy na pozvánku verše Františka Halase - Já se tam vrátím, doma,
doma, doma! to je ono, to je slovo … Jak jsem se doslechla, spousta rodáků
se vrátilo, setkání se vydařilo a proto se o pět let později konalo další, tentokrát již v době, kdy obec byla samostatná. V zavedené tradici zastupitelstva obce dále pokračovala, takže v letošním roce se konalo již šesté setkání
rodáků a občanů z Horního Újezda. Ano, máte pravdu, rodáci měli být již
vloni, ale důvody proč se akce přesunula na letošní rok, byly ve zpravodaji
již uvedeny.
Přípravná skupina se začala scházet začátkem letošního roku a postupně
se navrhovala pozvánka, upomínkové předměty, kontrolovaly se seznamy
adres a tvořil se program na poslední červnovou sobotu. Při každé schůzce
vždycky někdo zmínil obavu „jen, aby vyšlo počasí“. Čas ubíhal, přípravy
vrcholily a den setkání byl tady. Celý týden si s námi počasí hrálo, ale v sobotu bylo příznivě a nakonec maličko sprchlo až pozdě k ránu.
O tom jak jsme vše zvládli, jste se Vy, účastníci setkání mohli sami přesvědčit a zhodnotit naši práci. Pokud někoho zajímá, kolik nás tu bylo, tak
můžeme pouze odhadovat, snad 400 až 500, protože podle dobrovolného
vstupného se nedají dělat žádné závěry. U prezence se zaregistrovalo cca
170 rodáků, kteří zde nežijí, což z celkového počtu rozeslaných pozvánek
činí cca 43 %. Z obecního rozpočtu bylo na tuto akci zaplaceno cca 35 tis.
Kč. Pokud někoho zajímá podrobné vyúčtování celé akce, tak je k dispozici
na obecním úřadě. Začátkem srpna jsme se ještě jako pořadatelská skupina jednou sešli, abychom si pověděli veškeré připomínky. Upomínkové
předměty - stolní kalendář na r. 2014 s fotografiemi z obce (90,- Kč)
a mimořádné číslo zpravodaje (20,-Kč), které shrnuje události za poslední
šest let jsou stále v prodeji na obecním úřadě. Pokud jste někdo zaváhal
a zapomněl si objednat pěkné fotografie a zdařilé video ze setkání rodáků,
můžete tak ještě učinit do 11. října na obecním úřadě.
V každém případě pořadatelské oko potěší tyto řádky.
U příležitosti Sjezdu rodáků obce Horní Újezd r. 2013 vyslovuji úctu
a upřímný dík všem, kteří se přičinili a v současné době přičiňují o krásný
vzhled, život a kulturní vyžití v obci. Do takového „rodného domova“ je
hezké se vracet. A lesy a vody dál šumí svoji píseň …
Marie Kárská, roz. Flídrová z Vísky

PŘESTAVBA BUDOVY BÝVALÉ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA STARTOVACÍ BYTY
Vážení čtenáři, možná, že se k Vám již dostala informace, že obec plánuje
v budoucnu zrekonstruovat budovu bývalé základní školy.
Objekt již několik desetiletí chátrá a obci se nepodařilo zajistit jeho adekvátní využití poté, co zde byla v roce 1985 ukončena školní docházka. Současný technický stav bohužel smysluplné využití, například včetně pronájmu celého objektu nebo jeho části, ani neumožňuje. Je potřebné zrekonstruovat veškeré rozvody vody, elektřiny i odpadů, provést výměnu
střešní krytiny a oken. Do těchto prací se ale obec nemůže pustit bez toho,
aniž by měla konkrétní plán, jak do budoucna s budovou školy naložit.
Ještě před tím, než jsme přistoupili k realizaci konkrétní vize, byla na webových stránkách obce zveřejněna k danému tématu anketa. Pokusím se
nyní o krátké shrnutí, jaké možnosti se pro nové uplatnění objektu nabízí.
Bohužel jich není mnoho. Uváděny budou v pořadí tak, jak se umístily v
samotné anketě: je to přestavba školy na sociální bydlení, přestavba na
dům pro seniory a poslední možností je prodej budovy. Pokud zavrhneme
poslední eventualitu, již moc možností nemáme. Na obě zbývající varianty
– tedy startovací byty nebo dům pro seniory může pak obec čerpat dotační
prostředky, bez kterých se obec v tomto případě určitě neobejde. Nutno
podotknout, že toto jsou zároveň prakticky jediné možnosti, kdy může
obec na rekonstrukci objektu s evropskými penězi počítat.
Je zde ale jeden zásadní rozdíl a ten spočívá v následném provozu objektu
po přestavbě. V rámci první varianty lze předpokládat, že pokud se vše
podaří a byty budou obsazeny nájemníky, kteří budou řádně platit nájemné, bude toto nájemné z větší části pokrývat splátky úvěru, který si obec
musí za tímto účelem nutně zajistit. Do budoucna, po splacení úvěru, by
pak měly byty obci i nějaké finanční prostředky do rozpočtu přinášet.
Pokud bychom se rozhodli pro druhou variantu - tedy pro přestavbu školy
na dům pro seniory, troufám si tvrdit, že bychom opět nemuseli mít obavy,
že by o ubytování nebyl zájem. To znamená, že i tato eventualita se jeví jako
smysluplná. Pokud bychom ale porovnali obě možnosti (startovací byty
a dům pro seniory), v čem by se tyto výrazně lišily, by byl následný provoz.
Zde je důležité si uvědomit, že v případě přestavby školy na dům pro seniory, by obec byla nucena nejen se finančně podílet na vlastní přestavbě, ale
zároveň pravidelně vynakládat další nemalé finanční prostředky nutné pro
běžný chod daného zařízení. Žádné takové zařízení se bohužel bez následných prostředků zajišťujících vlastní provoz neobejde. Vzhledem k napjatému rozpočtu, je toto výrazně nad možnosti naší obce.
Nezávisle na mínění zastupitelstva, tak dali občané v anketě sami najevo, že
pokud chceme opravdu seriozně uvažovat o dalším využití budovy bývalé
základní školy, je její přestavba na bytový dům jedinou reálnou možností.
Vše je nyní na úplném začátku a obec ale i občany nyní čeká běh na opravdu dlouhou trať. V současné době je zpracována studie přestavby ZŠ na
startovací byty - celkem by mělo být ve škole k dispozici 10 bytů s plochou
od 37 m2 do 75 m2. Obec zároveň své občany postupně se svým záměrem
seznamuje - např. kromě několika projednání na schůzích obecního zastupitelstva, proběhlo k danému tématu v pátek 20. 9. v zasedací místnosti
veřejné projednání.
Nezbývá než doufat, že po všech peripetiích a překonání všech úskalí,
dospějeme nakonec ke zdárnému cíli, a že v budoucnu bude mít obec na
Krásňovsi opět funkční stavbu, tentokrát určenou k bydlení.
Ing. Radek Boštík, starosta

Chtěla bych poděkovat za zdařilé setkání „Sjezd rodáků“. Mohla jsem si
pohovořit s rodáky, kteří bydlí ve Svitavách, Pardubicích, Chocni. Všichni
jsme byli nadšeni, jak bylo vše zorganizováno a všem se setkání líbilo. Řídnou naše řady rodáků, mých vrstevníků i mladších. Při každém setkání je
nás zase méně a proto oceňuji, že jsem měla ještě možnost se oslavy
zúčastnit. Všem organizátorům patří veliké poděkování.
Marie Pohorská, Víska
Myslím, že mohu za tato slova uznání jménem pořadatelů poděkovat.
Nyní se můžeme k setkání vracet už jen prohlížením fotografií či video
nahrávky. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se na příští shledání.
P. Severová

Poděkování.
Dovolte mi, abych jménem zastupitelstva obce poděkoval přípravné skupině za odvedenou práci a také Vám všem, kteří jste jakkoliv a kdekoliv
pomohli při přípravě setkání, v sobotu při organizaci a v neděli při následném úklidu. Poděkování patří také sousedům z Desné a místním složkám,
které nám zapůjčily svůj inventář.
Ing. Radek Boštík, starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
„Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek”.
E. M. Remarque

V měsících říjnu, listopadu a prosinci oslaví
významná životní výročí tito naši spoluobčané:
75 LET
86 LET
89 LET

Anna Žďárová
Marie Boštíková
Marie Sýkorová

Jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a stále
dobrou náladu
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INFORMACE OBCE
- obecně závaznou vyhlášku obce Horní Újezd č. 1/2013, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 6/2008, kterou se zakazují některé druhy
paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci HÚ ze dne 2.12. 2008

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 2. 4. 2013
mimo jiné projednalo a schválilo:
- smlouvu o pronájmu obecního bytu č. 2 mezi obcí HÚ a p. Elenou
Shevchikovou, Vojtěchov 83, Hlinsko, užívání bytu bude vázáno na
dobu trvání nájmu pohostinství na adrese HÚ čp. 1
- poskytnutí dotace Ochotnickému spolku Horní Újezd ve výši 3.640,- Kč
na pokrytí nákladů spojených s užíváním kulturního domu v rámci zkoušek a premiéry divadelního představení
- smlouvu mezi obcí HÚ a Ing. Klárou Zápotockou na zajištění autorského a technického dozoru v rámci akce: „Regenerace významné zeleně
v obci Horní Újezd“
- smlouvu mezi obcí HÚ a Zemědělským družstvem Dolní Újezd o nájmu
obecních pozemků na dobu neurčitou ze celkovou částku 51.612,- Kč,
tímto zároveň pozbývá platnosti smlouva původní uzavřená dne
1.1. 2009
- závěrečný účet obce HÚ a MŠ za rok 2012

Další zasedání se uskutečnilo 6. září a zastupitelstvo obce m. j. projednalo a schválilo:
- pronájem obecního bytu č. 1 panu Václavu Soukupovi, bytem HÚ čp. 87,
na základě jeho žádosti ze dne 16. 8. 2013
- konečný návrh pasportu komunikací a dopravního značení dle předloženého návrhu ing. Jaroslava Flegla
- konečnou variantu parkoviště pro osobní automobily před sportovním
areálem
- postup ve věci získání vhodných pozemků pro stavbu RD

ZO neschválilo:
- pronájem obecního bytu č. 1 panu Jiřímu Horákovi, bytem HÚ čp. 87, na
základě jeho žádosti ze dne 19. 8. 2013
- pronájem obecního bytu č. 1 paní Radce Horákové, bytem DÚ čp. 311, na
základě její žádosti ze dne 30. 8. 2013

ZO neschválilo:
- poskytnutí finanční podpory Farní charitě Dolní Újezd na základě její
žádosti ze dne 25. 3. 2013

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

ZO uložilo starostovi:
- formou místního šetření rozhodnout o dispozičním řešení soc. zařízení
v místním pohostinství

Svoz se uskuteční ve čtvrtek 3. října 2013.
Upozorňujeme na povinnost občanů
předat sběr osobně osádce vozidla!
Pracovníkům firmy je třeba sdělit, co se v pytlích nachází.
Harmonogram svozu je následující:
Víska dole - 16.00, Víska kopec - 16.15, Krásňoves u kaple - 16.30,
Podlubníček dole - 16.45, u KD - 17.00, Cikov u kříže - 17.15 hod.

Další zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo
dne 26. dubna:
- výběr vítězné firmy JOKAS s.r.o. pro realizaci zakázky - víceprací
v rámci akce: „Modernizace a rozšíření sportovního areálu - změna č. 1“
- pronájem části pozemku p.č. 159/1 - zahrádky k obecnímu bytu - žadatelce paní Shevchik, a to za účelem pěstování rostlin
- nové stanovy SMSV Poličsko
- ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí HÚ a TJ na parcelu
1111/14 o výměře 81 m2
- vyhlášení výběrového řízení pro akci: „Regenerace významné zeleně
v obci Horní Újezd“, dle předložených dokumentů (výzvy, zadávací
dokumentace a obchodních podmínek) - s tím, že VŘ bylo vyhlášeno dne
23. 4. 2013, zveřejněno na profilu zadavatele dne 24. 4. 2013, lhůta pro
podání nabídek končí dne 13. 5. 2013 ve 14.00 hod
- ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí HÚ a p. Milošem Stráníkem, bytem Dr. Beneše 651, Č. Třebová o pronájmu pozemku č. parc.
1007/5, která byla schválena ZO dne 5.10.2012

VÝSTAVBA ŠATEN PRO SPORTOVCE
Vážení čtenáři, o postupu výstavby šaten pro sportovce jsem Vás naposledy informoval v mimořádném čísle vydaném ku příležitosti setkání rodáků. V té době, přibližně před třemi měsíci, byla zhotovena základová deska
a firma Jokas započala se stavbou obvodového zdiva.
Nyní máme již celý objekt zastřešen, jsou osazena okna i dveře. Zároveň
byly instalovány betonové jímky pro odvod splaškových vod a zbudována
dešťová kanalizace. Nyní čeká firmu nejvíce práce uvnitř objektu. Řeší se
vnitřní rozvody, buduje se podlaha vč. podlahového topení a vybírají se
vhodné obklady a dlažba. Dále bude potřebné dokončit výstavbu tribuny,
zábradlí, obvodového chodníku ze zámkové dlažby, přístupových cest
z hlavní komunikace a na závěr, pokud počasí dovolí, provést čisté terénní
úpravy celého okolí. Je toho ještě stále mnoho, co musí firma Jokas do
konce listopadu stihnout, ale zatím jde vše podle plánu, nezbývá než věřit,
že celá akce bude zdárně a včas i dokončena.
Text a foto Ing. Radek Boštík, starosta

Na svém dalším jednání dne 12. června zastupitelstvo mimo jiné projednalo a schválilo:
- smlouvu mezi obcí Horní Újezd a f. EKO-KOM, a.s. na bezplatné zapůjčení sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu
- výběr vítězné firmy KAVYL spol. s r.o., Mohelno 563, pro realizaci
zakázky: „Regenerace významné zeleně v obci Horní Újezd“
- cenovou nabídku f. Profesionálové na zhotovení studie: „Stavební úpravy školy na bytový dům v obci Horní Újezd¨“ a objednává provedení
předmětného díla
- cenovou nabídku f. Profesionálové na zajištění opravy místních komunikací za využití dotačních prostředků a stanovuje rozsah prací v celkovém objemu: 800 tis. Kč včetně DPH
- zajištění součinnosti v rámci pořádání akce: „Nazdar prázdniny“, která
se bude konat v sobotu dne 31. 8. 2013

Zasedání zastupitelstva obce se konalo také 18. července, kdy projednalo a schválilo:
- smlouvu mezi obcí Horní Újezd a f. Profesionálové na zajištění přípravy
k získání dotace pro akci: „Oprava místních komunikací v obci Horní
Újezd“ včetně udělení plné moci zmocněnci – firmě Profesionálové na
zastupování obce HÚ (administrace žádosti o dotaci, organizace zadávacího řízení, organizace TDI)
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 tis. Kč Farní Charitě Dolní
Újezd
- smlouvu č. 13/2013 mezi obcí Horní Újezd a Pardubickým krajem na
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro akci: „Oprava místní komunikace na p.č. 1194/1 - 2. etapa“ ve výši 100.000,- Kč (celkové náklady
akce: 240 tis. Kč)
- smlouvu mezi obcí Horní Újezd a firmou DS Delta s.r.o. na akci: „Oprava
místní komunikace na p. č. 1194/1 - 2. etapa“
- smlouvu č. 5/2013 mezi obcí Horní Újezd a Sdružením obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro
akci: „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka-obec Horní
Újezd“ ve výši 15.385,- Kč (celkové náklady akce: 22.310,- Kč)
- smlouvu mezi obcí Horní Újezd a Mikroregionem Litomyšlsko na
poskytnutí mimořádného členského příspěvku na dokrytí dotace z POV
na obnovu veřejných prostranství ve výši 7.714,- Kč (celkové náklady
akce: 25.714,- Kč)
-3-

SOUTĚŽ DĚTÍ

V MATEŘSKÉ ŠKOLE
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V letošním roce se tradiční soutěž dětí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka konala v obci Široký Důl a tím se všechny členské obce v pořadatelství
již vystřídaly. V pátek 24. května byly v areálu za obcí pro děti připraveny
soutěžní disciplíny. Počasí nám přálo a rozpršelo se až po závěrečném
vyhodnocení a po odjezdu domů. Jednotlivá stanoviště prověřovala děti
ve zručnosti, rychlosti, šikovnosti a pochopitelně také ve znalostech
o mikroregionu jako celku. Pro kluky bylo jistě nezvyklé navlékat korálky
na čas, ale zvládli to. Pořadatelé dali dětem pořádně zabrat při disciplíně o
znacích, jednalo se o vybarvení jednotlivých symbolů obcí v těch správných barevných tónech a to bylo dost náročné. Ve vědomostním testu byla
zařazena zdejší místní užívaná pojmenování. Málo soutěžících tedy vědělo, že nejprudší kopec nese název „Smrčiny“. Po absolvování všech stanovišť, odpočinku a chutném občerstvení následoval závěrečný nástup
a vyhodnocení. Konečné pořadí družstev za II. stupeň vypadalo takto:
1. místo - Morašice a dále Makov, Vidlatá Seč, Chotěnov, Desná, Široký
Důl, Horní Újezd, Sebranice, Budislav, Lubná, Osík, Dolní Újezd a Poříčí.
Mladší žáčci se umístili takto: 1. místo - Široký Důl a potom Horní Újezd,
Dolní Újezd, Morašice, Lubná, Makov, Sebranice, Chotěnov, Desná, Osík,
Budislav, Vidlatá Seč a Poříčí. Našim mladším patří velká pochvala za
jejich pěkné snažení, ani sami netušili, že se dostanou ve výsledcích tak
vysoko. Vítězný pohár si děti půjčily postupně domů, aby se mohly pochlubit svým rodičům a sourozencům. Teď je již vystaven na obecním úřadě
a čeká na příští soutěž, zda-li k němu nepřibude další. Pořadatelům ze Širokého Dolu děkujeme za vzorné zajištění celé akce a těšíme se příště zase
jinde na viděnou.
Text a foto P. Severová

28. červen byl pro 8 dětí posledním dnem docházky do Mateřské školy
v Horním Újezdu. Od 2. září již budou usedat do školních lavic v Základní
škole v Dolním Újezdu, kde jim přejeme hodně úspěchů.
Pro nový školní rok 2013- 2014 bylo do mateřské školy zapsáno 26 dětí.
Škola není tedy plně kapacitně zaplněna, jsou zde 2 volná místa. Školu
navštěvuje 16 dětí z Horního Újezdu, 8 dětí z Dolního Újezdu a 2 děti z Desné.
Š. Mokrejšová, ředitelka MŠ

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY A DĚTSKÝ DEN
Dne 25. května 2013 proběhly na rybníku za kulturním domem tradiční
rybářské závody. V letošním ročníku se vítězem stal Ondra Makovský, na
druhém místě skončil Václav Tobiášek. Odměnou všem účastníkům, ale
samozřejmě především těm na prvních místech, byly hodnotné ceny jako
např. navijáky, vlasce, splávky, háčky a další potřebné rybářské vybavení,
které se bude našim malým rybářům jistě hodit.
Odpoledne se pak na parkovišti před kulturním domem uskutečnil dětský
den a i když pořadatelé byli do poslední chvíle nervózní, zda počasí vydrží,
na konec se na chvilku ukázalo i sluníčko. Dětský den s názvem „Míč je
kulatý“ se odehrál – jak název napovídá – v duchu různých variací na
míčové hry. Soutěžilo se například v hodu tenisákem na cíl, ve střelbě na
branku, ve slalomu s míčem, v driblinku a ve hře se uplatnil i míč na
košíkovou. Celkem se do soutěží přihlásilo téměř 70 dětí. Myslím, že
vzhledem k nepříznivým prognózám počasí, to byl velice slušný výsledek.
Na závěr dětského dne byla vyhlášena dětská tombola, v rámci které byly,
po absolvování všech soutěžních disciplín, slosovány jednotlivé
vstupenky. To znamená, že kromě drobností, které děti průběžně
dostávaly, pro ně byla přichystána ještě jedna cena, kterou si samy
vybraly. Na úplný konec ani tentokrát nemohla chybět disciplína pro
dospělé. V mužské kategorii zvítězil starosta ze sousední obce Desná
p. Jebousek, v dámách se nejúspěšnější účastnicí stala Andrea Hladíková.
Ing. R. Boštík

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
V sobotu 20. července odpoledne se za krásného letního počasí uskutečnil
dětský sportovní den pořádaný Tělovýchovnou jednotou. Podmínkou pro
malé účastníky bylo dorazit na kole a s cyklistickou helmou, jelikož hlavní
disciplínou byla jízda zručnosti na čas. Vše se odehrávalo přímo na fotbalovém hřišti, kde si děti zaskákaly v pytli, ručkovaly po laně, chodily na chůdách, střílely ze vzduchovky na terč, kopaly na bránu, stříkaly proudem
z hadice na plechovky atd. Na každém stanovišti byli malý sportovci odměněni a nakonec se vyhlásili nejrychlejší cyklisti v jízdě zručnosti. Všem se
nám toto prázdninové sportování moc líbilo a musím alespoň za sebe poděkovat TJ a všem fotbalistům za ochotu a trpělivost jakou mají při práci
s mládeží.
Text a foto M. Prokopová
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Níže je uvedena pozvánka na „Podzimní výstavu“, která se však
neobejde bez spolupráce s veřejností. Proto V á s chceme touto
cestou poprosit o vaše zahrádkářské výpěstky (ovoce 2 – 3 ks,
zelenina, houby, květiny, bylinky), zavařeniny, zajímavé
recepty, pěkné pokojové rostliny, kaktusy, fotografie rozkvetlých oken, balkónů, zahrádek, dvorků a také snímky s Vašimi
výpěstky. Byli bychom moc rádi, kdyby jste vše předali buď členům kulturní komise nebo přímo na obecní úřad do čtvrtka 3. října. Případně v sobotu 5. října do 10.00 hodin do KD. Vystavovatelé nemusí být pouze z naší obce, tuto možnost mají i vaši příbuzní apod. Na aktivní účast a návštěvu výstavy se těší členové
kulturní komise.

SVÁTEK SV. KATEŘINY
Svátek sv. Kateřiny (25. listopad) býval ještě nedávno ve znamení
tanečních zábav, zvaných kateřinské, při nichž měly přednost ženy. Tzv.
ženské právo znamenalo, že o celou organizaci, občerstvení i nájem hudby
se staraly ženy, samy si také vybíraly tanečníky a partnery. A to celý den
a celou noc až do rána, kdy se vše vracelo do obvyklých kolejí.
Kateřinské zábavy a plesy bývaly v roce poslední, protože za několik dnů
začínal advent, doba předvánočního půstu, kdy se podobné akce nemohly
konat. A tak si lidé chtěli ještě naposled užít zpěvu, tance a zábavy. Kdysi se
den sv. Kateřiny oslavoval ještě rozpustileji, s obchůzkami v maskách,
divadelními scénkami, někde i nadílkou. I v nich hrály ženy hlavní roli.
S legendou o sv. Kateřině souvisí zákaz práce o jejím svátku se vším,
co mělo kola, ať už to byl mlýn, povoz či kolovrat. Týkalo se to samozřejmě
i přadlen, které tak měly víc času na přípravu kateřinské zábavy. Bývalo
zvykem, že se při této zábavě tanečnice symbolicky loučily se svým
partnerem, a to většinou malým dárkem. Mohla to být květina, zdobené
pečivo anebo speciální koláč zvaný vrkoč. Jeho základem bylo těsto a na
něm různě velká a složitá konstrukce z dřevěných špejlí s navěšenými
sladkostmi, rozinkami, sušeným ovocem a dalšími ozdobami. Podobný
vrkoč, ale mnohem větší a nazdobenější, dostávala v průběhu masopustu
jako odměnu při ukončení přástek nejlepší přadlena.
Příběh o krásné a vzdělané mučednici byl populární ve středověku.
Sv. Kateřina byla jako patronka v oblibě zvláště v dobách křižáckých tažení
do Svaté země. V rytířském světě patřila k předním světicím hned za
Pannou Marií. Velmi si ji oblíbil také císař Karel IV., který jí dokonce na
Karlštejně nechal postavit kapli se stěnami vykládanými drahými
kameny. Díky vítězné diskusi s padesáti pohanskými filozofy, které
obrátila na křesťanství, se Kateřina stala ochránkyní učenců a studentů.
Již od středověku je například patronkou filozofie na pařížské Sorbonně,
právě tak jako Univerzitě Karlově v Praze.
převzato
-5-

DUŠIČKY
Pod názvem Dušičky se dnes skrývají hned dva svátky, jimž patří první
listopadové dny – svátek Všech svatých a Památka všech zemřelých. Zdá
se, že jejich kořeny tkví v prastarých keltských rituálech, poté je postupně
přizpůsobovala svému učení křesťanská církev a své stopy zanechala
i lidová víra našich předků. A aby to bylo ještě o trochu složitější, začala se
v poslední době v celé Evropě ujímat i americká podoba tohoto svátku –
halloween.
Křesťané věří, že stejně jako Kristus vstal z mrtvých a bude žít navěky,
mohou být také všichni spravedliví po své smrti vzkříšeni. Víra v posmrtný
život je podstatným prvkem křesťanství od jeho počátků. V průběhu
několika staletí se ustálily dva církevní svátky. První z nich, svátek Všech
svatých, má svůj základ v květnu roku 609, kdy byl v Římě slavnostně
zasvěcen bývalý pohanský chrám všech starověkých bohů Pantheon
křesťanské Panně Marii a svatým mučedníkům. Původní květnový termín
se na první listopadový den přesunul v 8. století, zřejmě proto, aby mohl
nahradit stále živé pohanské svátky. Následujícího dne, 2. listopadu, se
slaví Památka všech zemřelých, spojená se vzpomínkou a modlitbou za
mrtvé. Jsou to ti, jejichž duše ještě pobývají v očistci a procházejí jakousi
přípravou na vstup do nebe. Modlitby živých jim pak mohou podle
křesťanského výkladu pomoci k očištění od hříchů. K tomuto svátku patří
lidový název Dušičky.
Zprvu se na zesnulé vzpomínalo spíš v rodinném kruhu. Poprvé se veřejná
oslava uskutečnila koncem 10. století ve francouzském benediktinském
klášteře v Cluny. Brzy se svátek rozšířil i do dalších zemí a ve 14. století
zdomácněl i v centru křesťanské církve, v Římě. V ten den se v kostelích
slouží mše, někdy i několik. Od roku 1915, kdy v 1. světové válce zahynulo
velké množství lidí, mohou kněží celebrovat toho dne tři mše. Při mši za
mrtvé prosí pozůstalí za spásu duše zemřelého a jeho přijetí do ráje. Může
se konat jen čtená mše (missa pro defunctis), anebo zpívaná (requiem).
převzato
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SPORT • SPORT • SPORT
ÚJEZDSKÝ POHÁR

DĚNÍ V TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ

Jubilejní 10. ročník Újezdského poháru se konal v Horním Újezdě (okres
Přerov) 27. července za účasti šesti tradičních účastníků obvyklým systémem - dvě skupiny po třech a následné zápasy o umístění. Na turnaj jsme
přijeli se 16 hráči, do zápasů nakonec nezasáhl kvůli problémům s kolenem Tomáš Chadima, naopak v posledním zápase si zahrál trenér Jaroslav
Lochman a vytvořil tak s Pavlem Kučerou nejrychlejší útočný tandem ve
střední Evropě.
V naší skupině jsme nejprve narazili na Újezd u Uničova. Po celý zápas
jsme byli v poli mírně lepším týmem, největší šanci Míry Makovského zmařil soupeřův brankař. Naopak ve druhém poločase jsme inkasovali po rychlé akci a zápas skončil naší nejtěsnější porážkou. Druhý zápas ve skupině
se nám naopak herně vůbec nevyvedl, i v něm jsme prohráli 1:0, tentokrát
zaslouženě. Celkově jsme tak skončili ve skupině na posledním místě, do
finále se probojoval Újezd u Uničova, zápas o bronz zbyl na Velký Újezd.
Zápas o umístění s Pleteným Újezdem byl jednoznačnou záležitostí našeho celku. Soupeři došli hráči (půjčili jsme jim Míru Makovského a Patrika
Patizóna Prokopa) a poměrně brzo i síly. Po vítězství 5:0 (poločas 2:0,
branky Lukáš Pechanec 2x, Jirka Fogl, Pavel Kučera, Lukáš Láznický)
jsme obsadili 5. místo. V zápase o 3. místo dle očekávání porazil Velký
Újezd Horní Újezd od Třebíče, finále se stalo až překvapivě jednoznačnou
záležitostí domácího týmu.
Po delší době jsme opět získali individuální ocenění, jako nejmladší hráč
byl vyhlášen Martin Kusý (narozen v březnu 1998), který však v průběhu
odpoledne odjel na dovolenou, cenu tak přebrala Alenka Kladivová. Večer
proběhlo přátelské posezení při hudbě. Příštím hostitelem Újezdského
poháru je Velký Újezd (okres Olomouc).
Konečné pořadí:
Na prvním místě se umístil Horní Újezd (okres Přerov), potom Újezd u
Uničova (okres Olomouc), Velký Újezd (okres Olomouc), Horní Újezd
(okres Třebíč), Horní Újezd (okres Svitavy), Pletený Újezd (okres Kladno)
Za náš tým nastoupili:
Lukáš Pechanec, Jirka Fogl, Patrik Prokop, Vojta Lněnička, Míra Makovský, Martin Kusý, Lukáš Láznický, Zdenda Beneš, Pavel Kučera, Honza
Beneš, Kouba, Michal Motyčka, Honza Kmošek, Vašek Motyčka, Bóďa
Šplíchal, Jarda Lochman
Zd. Beneš ml.

Přestože je již v plném proudu podzimní část sezóny 2013/2014, zrekapitulujme si nejprve výsledky sezóny loňské. V ní nastupovaly družstva
elévů i žáků ve společném celku s Dolním Újezdem. U elévů se celkové
tabulky nevedou, mladší žáci skončili poslední, radost nám udělali starší
žáci - 5. místo v krajském přeboru je velice dobrým umístěním. Zklamání
naopak přinesly výsledky a především přístup k fotbalu dorostenců. Muži
se o příslušnost v okresním přeboru museli poprat v barážovém dvojutkání s Hradcem nad Svitavou. I přes prohru 3:1 na hřišti soupeře se záchrana
vydařila, když jsme v odvetě po výborném výkonu zvítězili jednoznačně
4:0.
Naši nejmladší fotbalisté - elévové zahájili přípravu v závěru srpna. V současnosti hraje mladší přípravka (ročník narození 2005-2006) okresní
přebor, kde hraje 7 mužstev. Každý tým absolvuje sedm turnajů, na každém turnaji hrají 3-4 družstva. Hráči starší přípravky trénují s námi, turnaje hrají za Dolní Újezd. Společně s těmito dětmi se snažíme provozovat
i takzvanou fotbalovou školičku. To jsou děti ještě mladší - v současnosti
ročník 2007-2008. Trénujeme dvakrát týdně, zájem dětí je celkem slušný,
na tréninku se sešlo už i víc než 20 dětí najednou. O děti se starají trenéři
Pavel Boštík, Zdeněk Beneš a Vašek Motyčka. Kdo se chce někdy pobavit
nebo se podívat, co všechno jsou 5-10leté děti schopné provádět, má možnost vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16:30 do 18 hodin na hřišti v Horním
Újezdě.
Také v sezóně 2013/2014 působí žákovská mužstva ve společném týmu
s Dolním Újezdem. Oproti loňské sezóně jsme přihlásili I. třídu, tedy nižší
krajskou soutěž. Ta je rozdělena do dvou skupin, ve skupině B je kromě
našich mužstev dále Polička, Jablonné nad Orlicí, FC Jiskra 2008 (Králíky
+ Červená Voda) a Libchavy. Vzhledem k malému počtu týmů se celá soutěž odehraje čtyřkolově. Starší žáky vede Honza Kolčava, Petr Frank a
Jirka Čejka, mladší Franta Mokrejš, Pavel Havlík a Petr Vajrauch. Na podzim odehrají žáci domácí zápasy na hřišti v Horním Újezdě.
Velké zlepšení je vidět u kategorie dorostu. Do týmu přišla z žáků hned
čtveřice hráčů, družstvo se podařilo doplnit také dospívajícími fotbalisty
z okolí. Letní příprava proběhla ve slušném počtu, podařilo se odehrát dvě
přípravná utkání. Snad konečně zase začne dorostence fotbal bavit. Trenéry týmu jsou Michal Motyčka a Karel Žďára, vedoucí mužstva Luboš Klusoň.

POZVÁNKA NA MOTOKROS

Letní přípravu muži absolvovali pod vedením trenérů Zdeňka Bednáře a
Jaroslava Lochmana, jako vedoucí mužstva působí František Kárský.
Podařilo se navázat na slušnou tréninkovou docházku z předešlých období. Ve třech přípravných zápasech jsme poměřili síly s celky z okolních
okresů. Tradičně jsme se zúčastnili Újezdského poháru, jeho hostitelem
byl tentokrát Horní Újezd (okres Přerov), odkud jsme si odvezli pohár za 5.
místo. Podařilo se postoupit do semifinále okresní části Poháru České
pošty, které se odehraje na jaře 2014. Snad se bude dařit i v okresním přeboru, aby příznivci na Horním Újezdu prožili klidnější sezónu, než byly ty
předešlé.

Jménem všech členů Autoklubu v AČR Horní Újezd si Vás dovoluji
pozvat na letošní vrchol motokrosové sezóny v Cikově a vlastně i na
vrchol české juniorské motokrosové sezóny. V sobotu 28.9. se uskuteční na závodišti poslední podnik Mezinárodního mistrovství ČR
v motokrosu juniorů, kterého se pravidelně účastní mladí jezdci ve
věku od šesti do dvaceti let nejen z ČR, ale i z okolních států. Tréninky
začínají v 8.00 hodin a jezdci vystartují do závodu ve 13.00 hodin,
abychom okolo 18. hodiny mohli slavnostně dekorovat nové mistry
České republiky.
Tak ještě jednou pro všechny příznivce motokrosu - v SOBOTU
28. ZÁŘÍ budeme v Cikově slavit kromě Václava také nové mistry
republiky a u toho by jste neměli chybět.
Václav Severa

Další aktuální informace o činnosti TJ Horní Újezd naleznete na internetových stránkách www.tjhorniujezd.cz, kde mimo jiné najdete i rozpis
zápasů našich mužstev.
Zd. Beneš, st.,ml.

NOHEJBAL
Rok se s rokem sešel a nohejbaloví nadšenci z Horního Újezdu pořádali
dne 14. září 2013 před kulturním domem nohejbalový turnaj trojic. Počasí
nám ze začátku vůbec nepřálo. To se bohužel z části projevilo i na nižší
účasti týmů, kterých se tentokrát sešlo 5. Po dohodě s hráči byli nejprve
zvoleni jednotliví kapitáni, ke kterým byli losováni jednotliví hráči.
Kapitánem označeným „A“ byl Martin Motyčka k němu se přilosovali
Kamil Kárský a Libor Nespěšný. Kapitán „B“ byl zvolen Pavel Hurych
k němu se přidal bratr Kamil a Marek Šinkora. Kapitánem „C“ byl vybrán
Lukáš Láznický jeho řady dále rozšířili Ondra Hladík a Václav Žďára. Tým
„D“ vedl Miroslav Zerzán s ním hrál Jan Hurych a Jan Láznický mladší.
Poslední trojice „E“ byla ve složení Jaroslav Chaun, Kamil Prokop a Jan
Láznický starší. Po vytvoření těchto trojic se mohl rozehrát samotný
turnaj, ve kterém se odehrálo 21 dramatických zápasů. V základní skupině
se hrálo systémem každý s každým na dva sety do 10 bodů. Za výhru byl
tým ohodnocen třemi body, za lepší remízu 2 body a za horší remízu
jedním bodem. Vítězem základní skupiny se stal tým „A“ s 11 body. Dalším
postupujícím byl tým „D“ a tým „B“ shodně se sedmi body a tak o pořadí
muselo rozhodnout až skóre, které měl lepší tým „D“. O poslední tým
postupující ze základní skupiny do vyřazovacího pavouka se musel
postarat zápas mezi týmem „C“ a týmem „E“ kde si postup vybojoval tým
„C“. Ve vyřazovacím systému byly zápasy hrány na dva vítězné sety. První
zápas v pavouku sehrál tým „C“ s týmem „B“ a výsledek (10:7, 6:10, 8:10)
posunul do finále tým „B“. Druhý zápas, který určil druhého finalistu
sehrál tým „A“ s týmem „D“ (10:8 a 10:6) a tím se druhým finalistou stal

tým „A“. Třetí místo si vybojoval tým „C“, na tým „D“ zbyla bramborová
medaile. Ve finálovém duelu měl více štěstí tým „A“. Tým „B“ se za druhé
místo nemusel vůbec stydět, díky němu byl finálový zápas do poslední
chvíle velmi napínavý a pro diváky i pohledný. Poděkování patří místnímu
pohostinství za místo kde se bylo za chladného a deštivého počasí možné
schovat, ohřát, občerstvit a výborně poobědvat. Jménem zúčastněných
hráčů také velmi děkujeme sponzorům za hodnotné ceny, které věnovali:
Obec Horní Újezd, Essa Dolní Újezd, Masna Dolní Újezd, Jaroslav
Chaun, Kárský Kamil, Pat a Mat práce všeho druhu, MSL Litomyšl
a Ravensburger Polička.
L. Nespěšný
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NAZDAR PRÁZDNINY 2013 - SRANDA HRY A ROCKOVÝ FESTIVAL
Byl prosinec 2012 a mne napadala myšlenka, že bych mohl uspořádat
v létě 2013 nějaký open air festival před kulturním domem, že tady vlastně
nic podobného ještě nebylo a že bychom to mohli pojmout jako rozloučení
s prázdninami. Začal jsem přemýšlet o kapelách, které by tu mohly vystupovat a hlavně, aby to byla muzika téměř pro každé ucho návštěvníků
i občanů Horního Újezda , kteří se budou jistě obávat nějakého nesnesitelného kraválu. Dlouhou dobu jsem si přál pozvat kapelu ZNOUZECTNOST z Plzně, oslovil jsem je a bez váhání účast přislíbili, dále jsem
pozval kapely NIL, MOTHER´S ANGELS, WILLOW LAKE a ECHO
ECHO, které jsme ze zdravotních důvodu museli na poslední chvíli nahradit kapelou BLABOVY STROMY. Kapely by byly, ale co dál? Byl jsem na to
sám, řekl jsem si, že bych mohl oslovit všechny složky z obce a udělat
z toho akci pro naší obec, na které bychom se podíleli všichni. Dal jsem
nabídku, že oproti pomoci na této akci si každá složka může postavit stánek s občerstvením. Bohužel jsem se nesetkal s velkou přízní. Někomu se
zdálo, že by vydělal málo peněz, jiní nabídku nepřijali ani pořádně nevím
proč, snad nejistota, snad starosti s přípravami. Jediní, kteří do toho šli,
byli naši rybáři a postarali se o to, aby na akci bylo co jíst. Na vše ostatní
jsem byl zatím pořád sám. Po četných rozmluvách s kamarády, jestli mi
někdo pomůže nebo se bude podílet na přípravách festiválku, mi Martin
Chadima (Chadža) řekl, že proč ne a šel do toho se mnou a musím
podotknout, že lepšího kolegu jsem si asi přát nemohl. A jelikož jsme už
byli dva, řešili jsme zda neudělat něco i odpoledne pro lidi, kteří na tu muziku moc nejsou, když už se loučit s prázdninami, tak pořádně. Zrodil se
nápad obnovit SRANDA HRY, které se v naší obci již několikrát konaly. Přišlo na vymýšlení tématu her - disciplín, shánění potřebných i nepotřebných věcí, sportovních pomůcek, nespočet "SCHŮZÍ" v místním pohostinství, kde se vlastně zrodily veškeré nápady na disciplíny i samotné téma
ZIMNÍ OLYM PIJÁDA. A musím říci, že nám to kolikrát dalo opravdu
zabrat :-D Ale to víte, když už se vymýšlí disciplíny kde se pije i pivo, tak to
musíte vše řádně vyzkoušet. Když už jsme měli vše tak nějak na 80 %
vymyšleno, požádali jsme vedení obce o součinnost a pomoc při této akci,
protože jsme zjistili, že ve dvou se to opravdu vše nedá stihnout. Naše

obec, musím se přiznat, že jsem měl pochybnosti, nám vyšla vstříc jak jen
se asi dalo. Zaměstnanci nám pomáhali vozit, stavět, nosit, u samotných
her asistovali členové kulturní komise jako rozhodčí atd .. zkrátka pomoc,
kterou jsem opravdu nečekal. Blížil se 31. srpen a nervozita, zda se vše vydaří přicházela opravdu ve velké míře, počasí se zdálo nejisté, spoustu jiných
akcí v okolí, ale jak se ukázalo, s počasím nám štěstí přálo, sluníčko si pro
nás připravilo asi poslední prázdninové paprsky a lidiček přišlo hojně už
odpoledne na hry, které začaly téměř přesně podle plánu v 13:00 hod. Pak
už se jen soutěžilo a publikum se bavilo, věřím, že jsme s Chadžou vytvořili
program, za který se nemusíme stydět. Soutěžilo se v disciplínách SPRINT
DVOJIC, PIATLON, HOKEJOVÉ NÁJEZDY, JÍZDA VE ČTYŘBOBU,
JÍZDA V BOWLÍCH A VÁNOČNÍ BĚH. Soutěžní týmy se praly o body
hlava nehlava, ale vše s nadsázkou a i přes drobné námitky vše probíhalo
v duchu srandy a dobré nálady, tak jak jsme si to plánovali. Přibližně
v 18:00 hod. přišlo na řadu vyhlašování výsledků Sranda her : 1. místo
DAMAR TRANS, 2. místo DESNÁ HAMYS, 3. místo VÝBĚR Z WHISKY,
4. místo PROKOP TEAM (TÝM S NEJPOČETNĚJŠÍM PUBLIKEM), 5.
místo SDH HÚ, 6. místo OLYMPRUTI, 7. místo ZOUFALCI, 8. místo
CIKOVŠTÍ CAŘI. Ceny dostali všichni, což považujeme za spravedlivé
vzhledem k tomu, jak se všichni zúčastnění snažili. Poté byla chvilka na
oddych a nutné občerstvení. V 18:30 vypukl na "PLÁCKU" před kulturním
domem Festiválek. Kolem půlnoci jsme se s prázdninami rozloučili
i ohňostrojem, po kterém to roztočila kapela ZNOUZECTNOST z Plzně,
jejíž koncert byl věnován Janu Lněničkovi z Poříčí, který se na festival
a hlavně na tuto kapelu těšil a bohužel se ho nedočkal, snad slyšel jak jsme
mu zpívali. Kapely se snad líbily, soudím tak dle návštěvníků, kteří "pařili"
do ranních hodin i přesto, že kolem druhé hodiny začalo vydatně pršet. Na
závěr bych moc rád ještě jednou poděkoval obci za podporu a pomoc, jako
i v š e m, kteří nám pomáhali jak před akcí, tak po akci třeba s úklidem, aniž
by za to čekali nějakou odměnu. Nebudu zde jmenovat každého zvlášť, jelikož Vás, co jste nám pomáhali bylo hodně a já bych mohl na někoho zapomenout. A to bych opravdu nechtěl.
DĚKUJEME VÁM !!
Prcek a Chadža
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