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BETLÉM
Pro vznik tradice „jesliček - betlému” měla význam událost, která se stala v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka z Assissi,
aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách a rozhodl se, že
tento výjev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio, kterou upravil jako kapli a uspořádal v ní výjev narození Páně.
Sem pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí. Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony a kopec se míhal mnoha světly, jak si příchozí svítili
na cestu pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko. Při nich sloužil kněz mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia,
které jediné vypráví podrobněji o Kristově narození. Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i půlnoční
mše.
Náboženský význam betlémů či jesliček je přitom zasunut do pozadí. Většina obyvatel vnímá zpodobnění betlémského chléva jako vkusnou ozdobu, která
získává v období všudypřítomného kýče novou roli - potlačit komerci a prokázat dobrý vkus. Existují miniaturní jesličky o velikosti ořechové skořápky
i betlémy o rozměrech několika metrů, jako jsou například Jaufentalerovy jesle o výměře tři krát sedm metrů, které jejich zhotovitel Friedl Jaufentaler
daroval innsbruckské radnici. Teprve ve středověku se jesličky začaly zalidňovat postavičkami, jež se brzy začaly i pohybovat. Postupně se scéna umístěná
do jeskyně přenesla do chléva. V 16. století dobyly betlémy Alpy, ale i české země. Zpočátku se betlémy vystavovaly jen v kostelech a v sídlech urozených
rodin. V Čechách poprvé postavili jesličky jezuité v Týnském chrámu v Praze v roce 1562. U velkých jeslí se prosadila třístupňová konstrukce: Ježíšek uprostřed, nad ním město a v pozadí pastviny. Chlév s betlémskou hvězdou se ale mohl označovat za betlém jen za podmínky spoluúčinkování několika protagonistů. Ústřední postavou byl pochopitelně vždycky Ježíšek, ale chybět nesměla ani Marie, vůl, osel a pastýři. V prvních modelech byla po ruce i porodní
asistentka Hebamme. Tři králové, původně tři mágové, přišli na scénu až později a Josefovi v představení náleží jen okrajová role. Betlémy se podle tradice
staví na Štědrý den a na Hromnice, 2. února, sváteční představení končí.
Český rekord v počtu vystavených trojrozměrných betlémů na jednom místě se stěhuje z Olomouce do Mohelnice na Šumpersku. Před čtyřmi lety se podařilo v Olomouci vystavit na jednom místě 447 betlémů. Do Mohelnice přivezli lidé celkem 778 betlémů. Nejstarší betlémář měl 81 let, nejmladší teprve
4 roky. Nejstarší betlém je z poloviny 19. století. Sešli se tu betlémy papírové, ze dřeva, vosku, paličkované, ze sádry či perníku.
převzato

Foto: V. Severa

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 9. 10.
2013 mimo jiné projednalo a schválilo:

VÁNOČNÍ DÁREK

- podání žádosti o dotaci ve výši 200 000,- Kč pro JPO V obce Horní
Újezd na požární automobil
- připojení se k projektu Mikroregionu Desinka, v rámci kterého bude
zpracována žádost o dotaci na nákup kompostérů pro občany
- nájemní smlouvu mezi obcí HÚ a Auto klubem v AČR o pronájmu
pozemků v celkové výměře 1842 m2, nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou do 31. 12. 2037, nájemné je stanoveno v částce 200,Kč/rok.
- pasport místních komunikací zpracovaný p. ing. Jaroslavem Fleglem,
Pardubice

Přibližně před pěti až šesti lety, v době, kdy jsme poprvé začali slýchat dnes
tak často zmiňovaná slova „evropské dotace“, se na schůzích výboru TJ
Horní Újezd objevily první diskuze o výstavbě nových kabin. Nejdříve
jsme mysleli, že o dotace bude žádat sama TJ. Přišly první nápady, jak by
měly kabiny vypadat, první hádky (těch bylo a dodnes ještě je), potom přišly první plánky, které zpracoval Pavel Boštík mladší. Nápady a činy výboru byly v té době dost naivní - i proto je s podivem, že základní věci - umístění stavby a systém jednotlivých místností se od současnosti příliš nelišil.
Po nějakém čase přišel návrh obecního zastupitelstva, že se stavby kabin
ujme obec. S radostí jsme souhlasili, zapojili se do práce k přípravě žádosti,
zase přišly hádky a čekání, jak dopadne žádost. Dopadla špatně. Všichni
jsme věděli, kde byla chyba. Samozřejmě, nikdo jsme neměli pravdu, ona
ta pravda tenkrát vlastně vůbec neexistovala. Zdálo se, že je konec. Zase přišly chytré nápady - třeba, že kabiny postavíme sami, po práci. Materiál
někde seženeme, to nemůže být žádný problém. A šikovných lidí tady
přece máme dost, to všichni víme. Pak se objevila možnost další žádosti
o evropské peníze. To už úřadoval současný starosta ing. Radek Boštík.
S nadsázkou si troufnu říct (doufám, že mi to Radek odpustí), že pan starosta nevěděl, jestli se fotbal hraje na branky, body, nebo vteřiny. A světe
div se, obec Horní Újezd získala dotaci na „Modernizaci a rozšíření sportovního areálu“. Bylo vyhráno. Skoro. Zase přišla spousta nápadů, hádek.
Ale hlavně přišlo hrozně moc práce. A světe div se podruhé, vánoční dárek
je tady. Fotbalové kabiny na Horním Újezdě stojí. Za každý dárek se samozřejmě sluší poděkovat. Poděkování první je všem občanům Horního Újezdu, hlavně těm, kterým fotbal nic neříká, že neřekli (nebo řekli jen potichu)
- jsou to vyhozené peníze, nic jim (fotbalistům) nestavějte. Poděkování
druhé - zastupitelstvu obce Horní Újezd v čele s panem starostou. Jméno
pana starosty dvakrát podtrhávám a klaním se před ním - většina z nás ví
proč. Poděkování třetí - firma Jokas, která stavbu prováděla - vymýšleli
jsme si sice dost, ale vy jste se vždy snažili vyjít nám vstříc. Dále už bez číslování, ale neznamená to, že je poděkování menší - Pavel Boštík mladší
z Poříčí - člen TJ pověřený výborem TJ kontrolou stavby a řešením připomínek, firma MK Projekt Litomyšl - v čele s p. ing. Miroslavem Kubešem a
p. ing. arch. Davidem Jiříčkem, Profesionálové s. r. o., obecní pracovníci,
paní účetní Severová, p. elektrikář Jiráň z Litomyšle a všichni ostatní, kteří
se nebáli přiložit ruku k dílu, těch jmen by bylo hrozně moc. Takže Jokas
postavil, obec zaplatila (snad nebudou problémy a peníze z Bruselu
dojdou i na Horňák) a co budou dělat fotbalisti? Alespoň krátce:
Neděle 6. dubna, čas bude upřesněn: první jarní domácí mistrovské utkání
Horní Újezd - Linhartice - den otevřených dveří - prohlídka kabin, zázemí,
klubovny - samozřejmě s občerstvením od Jardy Kladivy.
Neděle 22. června (předběžně): slavnostní otevření kabin - program zatím
bez záruky: fotbalové utkání mládeže, zápas starých gard, zápas mužů
proti atraktivnímu soupeři (možná přijedou i nějací umělci, třeba i z Prahy), zábavný program pro děti.
Dále za fotbalisty slibuji, že se budeme snažit, aby byly kabiny využity v co
největší míře - aby hráli elévové, žáci, dorost i muži. I když vím, že to bude
hrozně těžké. S předstihem nabízíme všem organizacím možnost využití
klubovny, nebo i jednotlivých kabin pro svoji činnost - mám na mysli rybáře, hasiče, myslivce. Je samozřejmé, že první slovo vždy bude mít obecní
zastupitelstvo, TJ bude mít prvořadý zájem, aby kabiny byly využity co nejvíce. Budeme rádi za každý nápad, aby tak hezká stavba, která na Horňáku
vznikla, sloužila co nejvíce lidem z Horního Újezdu a okolí.
Za výbor TJ Horní Újezd, Zdeněk Beneš st.

Na svém dalším zasedání dne 13. 11. 2013 zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo:
- smlouvu mezi obcí HÚ a firmou Ing. David Plíštil na zpracování žádosti
o dotaci a PD na akci: „Svážíme bioodpad z obce Horní Újezd“ - vč.
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo mezi obcí HÚ a firmou Jokas
s.r.o. na zhotovení víceprací v celkové částce do 188 900,- Kč
- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště u MŠ při spoluúčasti obce do 100 tis. Kč vč. DPH
- rozpočtové opatření Pardubického kraje, navýšení rozpočtu o částku 24
100,- Kč na financování nákladů spojených s přípravou voleb.
- smlouvu mezi obcí Horní Újezd a Pardubickým krajem na poskytnutí
neinvestiční dotace v požární ochraně na věcné vybavení a věcné prostředky PO jednotky SDH obce ve výši 63 100,- Kč
- prodej pozemku p.č. 1335/2 o výměře 1085 m2 (kultura zahrada)
za cenu 1,- Kč/m2 žadatelům – manželům Boštíkovým , Sádek a to za
účelem výstavby rodinného domu, veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí kupující

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Počet voličů
328
Počet hlasujících voličů 237 ( 72,26 % )
Název strany
Počet hlasů
KDU - ČSL
82
ANO 2011
36
ČSSD
28
TOP 09
26
KSČM
21
ODS
11
Strana zelených
11
Úsvit přímé demokracie
8
Strana svobodných občanů
4
Česká pirátská strana
3
Koruna Česká
3
Hlavu vzhůru
1
Politické hnutí Změna
1
Strana práv občanů Zemanovci
1

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
V MÍSTNÍM REFERENDU
Dne 25. a 26. října proběhlo místní referendum k otázce: „Souhlasíte s tím,
aby obec Horní Újezd přistoupila k přestavbě budovy bývalé základní
školy čp. 164 v naší obci na bytový dům?“
Celkový počet oprávněných osob
326
Počet osob, kterým byl vydán hlasovací lístek
217
Počet odevzdaných úředních obálek
216
Počet platných hlasů
210
Počet platných hlasů pro odpověď „ANO“
161
Počet platných hlasů pro odpověď „NE“
43
Počet osob, které neoznačily žádnou odpověď
6
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 %
oprávněných osob. V tomto případě 66,56 % - referendum je platné. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily
a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných
osob. Celkový počet oprávněných osob byl 326. Celkový počet platných
hlasů pro odpověď „ANO“ byl 161, což je 49,39 % a tudíž je rozhodnutí
v místním referendu závazné.

Foto ing. R. Boštík

-2-

NOVÉ VÝSADBY V NAŠÍ OBCI

ROZŠÍŘENÍ KORYTA LUBENSKÉHO POTOKU

Jistě jste si všimli, že v naší obci letos na podzim na několika místech
„vyrostly“ nové stromy, keře a trvalky. Ještě před tím proběhlo v Cikově
a na Vísce prořezání vzrostlých dřevin (- především lip a jasanů-) nacházejících se na obecních pozemcích, dřevin které zároveň rostou bezprostředně u našich obecních komunikací.
Plán na provedení průklestů a zdravotních řezů u vybraných dřevin vznikl
již v roce 2011. Abychom mohli využít možnosti čerpat na tyto práce
dotační prostředky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí,
bylo zapotřebí nechat zpracovat projektovou dokumentaci a do plánovaných činností zahrnout i již zmíněné výsadby dřevin. Zpracování PD jsme
objednali na začátku roku 2011 u ing. Kláry Zápotocké, která perfektní
práci odevzdala v šibeničním termínu dvou měsíců tak, abychom stihli
žádost o dotaci včas podat. Ale až v roce 2012 nám byla dotace po dlouhém
čekání přislíbena a v letošním roce jsme mohli konečně vypsat výběrové
řízení. Předpokládané náklady realizace byly spočítány na částku 2 mil.
Kč. Nakonec byla na zhotovení zakázky vybrána brněnská firma Kavyl
s nejnižší nabídkovou cenou - necelých 900 tis. Kč. Přestože výsadby provázejí drobné problémy, věřím, že nakonec vše zdárně proběhne a firma
do 31.7. 2014 předá obci bezvadně provedené dílo. Na jaro příštího roku
zbývá uskutečnit prořezání dřevin na Podlubníčku a Krásňovsi a dokončit
prořezání dřevin v Cikově na Spálenisku. A na závěr ještě jedno malé
vysvětlení: obrátilo se na mne několik občanů s dotazem, jakou hodinovou
sazbu mají stromolezci provádějící řezy dřevin. Jde o to, že specialisté,
kteří zajišťují pro firmu Kavyl tuto činnost, pracují na živnostenský list.
Nejsou tedy placeni od hodiny, ale od celkového objemu provedených
prací a je tedy jenom na nich, jak si práce rozvrhnou a jaké tempo zvolí.
Musí pouze vše provést v odpovídající kvalitě (a zatím je kvalita jejich
práce velmi dobrá) nejpozději do poloviny příštího roku.

Letošní rok byl na stavební akce opravdu bohatý. To dokládá i fakt,
že v podzimních měsících ve středu naší obce proběhla ještě v části před
soutokem s Desinkou na Lubenském potoce úprava koryta. Jednalo
se o zajištění stability a zkapacitnění koryta až na průtok Q 20, to znamená
na dvacetiletou vodu. Práce provedla v částce cca 1 mil. Kč firma LTM Litomyšl. Podotýkám, že investorem v tomto případě nebyla obec, ale vlastník
toku, kterým jsou Lesy ČR s.p. A protože byla akce načasována takto na
podzim (i z důvodu nízkých průtoků), bude nutné dokončit čisté terénní
úpravy včetně osetí dotčených pozemků až na jaře příštího roku, k čemuž
se firma LTM zavázala.
Text a foto ing. R. Boštík, starosta

Lubenský potok před soutokem s Desinkou

TRADIČNÍ OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Zároveň proběhla na podzim letošního roku tradiční oprava místních
komunikací. Byla zrekonstruována místní komunikace spojující Krásňoves s Podlubníčkem, kde řidiči ještě nedávno „skákali“ přes přírodní retardéry, resp. přes na mnoha místech zvednutý asfalt od kořenů okolních stromů. Dále byl v první etapě zbudován podklad pod příjezdovou cestu
k domu čp. 165 na Krásňovsi a opraveno několik málo výtluků v rámci
obce. Celkově byly opravy zrealizovány v částce cca 300 tis. Kč. Bohužel se
nám v letošním roce nepodařilo provést opravu poškozené místní komunikace v Cikově na Spálenisku, zbudovat podkladní vrstvu příjezdové
komunikace k novým RD též na Spálenisku a konečně provést opravu
komunikace na Podlubníčku k domu čp. 54. Na dané opravy jsou již podány žádosti o dotace přes Ministerstvo financí ČR a Pardubický kraj a já
pevně věřím, že i když se vše nakonec v letošním roce nestihlo, v příštím
roce již budeme úspěšní a dané opravy se podaří ku spokojenosti místních
občanů provést.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Výše poplatku za komunální odpad pro příští rok zůstává na částce
580,- Kč za trvale hlášenou osobu a rekreační objekt. Poplatek bude
možné hradit v hotovosti od 2. 1. 2014 do 31. 3. 2014. Bezhotovostní
úhrada na účet obce č. 1283417379/0800 je umožněna všem poplatníkům, avšak dosud není příliš využívána. K výpočtu poplatku dle
počtu členů v domácnosti je třeba přičíst ještě sazbu poplatku za psa
100,- Kč. Pokud však budete platbu převádět těsně před 31. 3. Je třeba
příkaz zadat o 2 - 3 dny dříve tak, aby platba byla na účet obce připsána právě do data splatnosti. Jako variabilní symbol nezapomeňte
uvést číslo popisné. Poslední svoz odpadu v letošním roce bude
v pátek 27. prosince a další v příštím roce 10. 1. 2014.
Foto ing. R. Boštík
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PODZIMNÍ DÝŇOVÁ SLAVNOST V MŠ

PODZIMNÍ VÝSTAVA

Červenající jablíčka a jeřabiny, kaštánky, sklízení zeleniny, papíroví draci,
barevné listy na stromech a sluníčko, které všechnu tu podzimní krásu ozáří, ale už nezahřeje tak jako v létě. O tom všem jsme se v mateřské škole
něco zajímavého dozvěděli a s podzimními plody jsme i tvořili a zahráli si
s nimi. To všechno bylo znamením, že nám pomalu odchází podzim. Abychom se s ním pěkně rozloučili, pozvali jsme si do školky rodiče na
„Dýňovou slavnost“ spojenou se „štrůdlováním“ a jinými jablíčkovými
dobrotami, o které se postaraly naše maminky.
Než se rodiče s dětmi pustili do vyřezávání, dlabání a zdobení dýní, přednesli jsme jim 2 básničky o lesních strašidýlkách a společně jsme si
vyzkoušeli grafomotorické cvičení pro uvolnění ruky podle říkanky
„Duch“. Děti s rodiči vytvořili kouzelné dýňové lucerničky. Když byla práce
hotová, za pomoci tatínků je paní učitelka rozsvítila a rozmístila po školní
zahradě. Ve škole zatím podávala paní kuchařka s paní uklízečkou pohoštění. A nebyla to jen káva a čaj k jablíčkovým dobrotám od maminek. Jako
překvapení jsme rodičům a dětem připravili na oplátku pečené brambůrky s bylinkovým a česnekovým dresingem. Všichni jsme si moc pochutnali. Na ukončení první části slavnosti, která probíhala ve třídě, jsme předali
rodičům dětmi vyrobené svícínky ve tvaru dýně a nechyběla ani písnička
na rozloučenou nejenom s rodiči, ale i s podzimním obdobím:
„Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán.
Posílá ho svatý Petr, ať zimu ohlásí včas,
ze skříně vytáhnem svetr, bude se nám hodit zas.
Máme teď jediné přání, ať brzy napadá sníh,
ať na bobech a na saních řádit můžem na kopcích.“
Pak již následovala všemi očekávaná prohlídka našich výtvorů. Děti si rozsvítily své lampionky a společnou procházkou a prohlídkou lucerniček po
zahradě jsme celou naši dýňovou slavnost ukončili. Některé lucerničky si
děti odnesly domů a těch několik zbylých nám u školky připomíná příjemně strávené společné chvíle, na které se můžeme těšit třeba zase za rok.
Teď se již pilně připravujeme na vánoční besídku. Pro rodiče vyrábíme
dárky a nacvičujeme pohádku „Jak Matýsek a Majdalenka uspávali medvíďata.
Text a foto Š. Mokrejšová

V neděli 6. října se uskutečnila druhá podzimní výstava. Děkujeme pěstitelům, kteří byli ochotni svoji úrodu vystavit, aby se návštěvníci měli na co
dívat.
Foto: V. Severa

Štědré, radostné
a pokojné nejen svátky
vánoční ale
i celý rok 2014
Vám přejí
členové
zastupitelstva obce
a redakční rada
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
„To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny”.
Karel Čapek

V měsících lednu, únoru a březnu příštího roku oslaví významná životní jubilea naše spoluobčanky:
60 LET
65 LET
70 LET

Alena Chadimová
Marie Kučerová
Anežka Chadimová

Oslavenkyním přejeme hodně radosti, pevné zdraví, trvalé
štěstí, málo starostí a dobré přátelé.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
První listopadovou neděli jsme do života přivítali naše malé občánky
a to Elišku Nespěšnou, Annu Marii Vopařilovou, Barboru Benešovou,
Jana Střasáka, Elišku Otavovou a Terezu Veselíkovou.
Foto: O. Baťa

Charita Česká republika opět pořádá tradiční Tříkrálovou sbírku na
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. V době připomínky svátku Tří
králů tak budou do domácností chodit skupinky tří králů s koledou
a prosbou o příspěvek do pokladničky. V naší obci se bude sbírka konat
v sobotu 4. 1. 2014.

OSLAVA MIKULÁŠE

ZPÍVÁNÍ U BETLÉMU

V sobotu 7. prosince se v kulturním domě konala oslava Mikuláše pro děti i
dospělé. Pořádali jsme ji společně s Obcí Desná. Nejdříve našim nejmenším zahrálo Divadlo Úsměv pohádku s názvem „Psaní Ježíškovi“, potom
odvážné děti dostaly za básničku či písničku tatranku od Mikuláše a Andělů, děti, které bojácně seděly u rodičů nepřišly také zkrátka. Dalším bodem
programu byl vánoční koncert mladé hudební skupiny z Morašic
„Parkoviště pro velbloudy“, která nám v sále kulturního domu za svitu svíček navodila již tak brzy očekávanou vánoční atmosféru. Ptáte se proč ten
název? Ptala jsem se také, no prostě to tak někoho napadlo. Děkujeme rodičům, kteří na koncertě zůstali se svými skotačícími dětmi a děkujeme té
hrstce nově příchozích návštěvníků. Doufáme, že se program připravený
pro Vás líbil. A ještě jedno poděkování patří panu starostovi a panu místostarostovi z Desné za pořadatelskou výpomoc a finanční spoluúčast.
P. Severová

Zpívání u jesliček v Cikově se uskuteční
v sobotu 21. prosince 2013 od 16.30 hodin.

OBECNÍ PLES
Kulturní komise obce
Vás srdečně zve na obecní ples, který se uskuteční
v sobotu 1. února 2014 v kulturním domě.
K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina Primátor.
Farnost Dolní Újezd
a KDU - ČSL Dolní a Horní Újezd pořádají

Tříkrálový farní

ples
4. ledna 2014
v sokolovně v Dolním Újezdě
v sobotu

k tanci a poslechu hraje
taneční orchestr

Combo 2

zajištěno taneční vystoupení a chutná teplá kuchyně

vstupné 80 Kč
začátek ve 20.00 hod
předprodej vstupenek u Černých, D.Újezd 359
Foto: ing. R. Boštík
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Když se pastýři dozvěděli o tom, že se nedaleko Betléma právě
narodil Ježíš, rychle spěchali najít to místo. Ale kdo byl tím poslem,
který jim o miminku pověděl a v kterou denní dobu to bylo?
Vybarvi políčka s veselými smajlíky žlutě a se smutnými nebo
rozzlobenými černě nebo tmavě modře a vše se za chvíli dozvíš
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SPORT • SPORT • SPORT
INFORMACE O MLADÝCH HASIČÍCH Z DESNÉ
Ráda bych Vás nyní na pár řádcích informovala o činnosti dětí a mládeže
v SDH Desná, protože našimi členy jsou i děti z Horního Újezdu a Poříčí.
Letos se naše mladší i starší děti účastnily rekordních osmi závodů. Tyto
závody bych rozdělila do takových tří kategorií: 1. postupová soutěž okresní kolo hry Plamen v Sádku; 2. pohárové soutěže - letos druhým
rokem započítávané do Okresní ligy mládeže v požárním útoku; 3. soutěže
jednotlivců.
Okresní kolo postupové soutěže je dvoudenní a závodí se zde ve všech disciplínách, což je: požární útok, štafeta 4x60m, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic a pro starší děti i požární útok CTIF. Na pohárových soutěžích
se závodí v požárním útoku a nějaké doplňkové disciplíně, zpravidla štafetě. Závody jednotlivců na 60 m s překážkami probíhají v rámci některých
soutěží jako samostatná kategorie.
Letos se dařilo zejména starším dětem. Vyzdvihla bych hlavně 1. místo
v okresním kole hry Plamen a postup do kola krajského v Trutnově. V
okresní lize mládeže se naši starší žáci umístili na pěkném 4. místě. V kategorii mladších nám udělaly děti radost 2. místem na poháru v Poličce
a 3. místem v Mladějově, celkově v okresní lize obsadili také nádherné
4. místo. V závodech jednotlivců vynikají hlavně dvě děvčata - Káťa Hápová z Desné (1. místo - Pohár Polička) a Evča Bartošová z Mladočova, které
dosahují kvalitních časů a dobrých umístění.
V hasičských disciplínách se ale nejedná pouze o rychlost či zručnost, děti
se musí naučit spolupracovat, vzájemně si pomáhat a respektovat se.
Dostanou se také ven, na hřiště, od počítačů, či televizních obrazovek, což
je v dnešní době velmi důležité.

Samozřejmě pro děti připravujeme i řadu mimosoutěžních aktivit, např.
dětský karneval, opékání s hrami na hřišti, ale i tábor, který se dětem velmi
líbil. Letos jsme byli také na víkend v Desné v Jizerských horách.
Jmenovitě bych ráda poděkovala mimodesenským dětem a jejich rodičům: Jolance a Majdě Prokopovým, Jendovi a Nikolce Chadimovým,
Noemi Colledge, Járovi Boštíkovi, Klárce Doležalové, Honzíkovi a Adélce
Kusým, Verče Lněničkové a Evče Bartošové. Doufám, že jim jejich elán,
píle a snaživost dlouho vydrží.
Závěrem bych Vám všem ráda popřála příjemné a poklidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a pozitivní energie v novém roce :).
Věra Rosypalová

OHLÉDNUTÍ ZA MOTOKROSOVOU SEZÓNOU
V letošním roce jsme pořádali závody podle vyzkoušeného schématu. Souhrnem tři závody a dvě soustředění. Takto by se nechala shrnout celá sezóna ve zkratce, ale přece jenom Vás seznámím s naší činností poněkud
podrobněji.
- Dějství první. Mezinárodní mistrovství ČR sajdkár a čtyřkolek. První
červnovou sobotu se do Cikova sjelo 37 čtyřkolkářů a 18 posádek sajdkáristů. Za ideálních povětrnostních podmínek se konaly tréninky a kvalifikace, ale odpoledne se počasí pokazilo a vytrvalý déšť proměnil trať
v dokonalé bahenní lázně. Se soupeři, blátem a hlubokými kolejemi si nejlépe poradili ve třídě sajdkár bratři Rozehnalové. Čtyřkolky byly rozděleny
do čtyř kategorií a vítězi se stali ve třídě Junior I Adam Veselý, v Junior II
David Stejskal ve třídě MMČR Zdeněk Poláček a nejrychlejším veteránem
byl Jaroslav Faktor.
- Dějství druhé. Vysočina MX CUP. Toto je oficiální název seriálu závodů
motokrosových hobby jezdců. 24. srpna se konal na Horním Újezdu
sedmý závod tohoto seriálu. A toto o tomto podniku napsal organizátor
seriálu na svých webových stránkách: Prázdniny ještě neskončily a mnozí
si možná stále užívají zaslouženou dovolenou, takže do Újezdu přijelo pouze 157 závodníků, což není počet nijak závratný. Chyběli zejména jezdci
z kategorií MX 1 HOBBY a MX 2 HOBBY, kterých se dohromady sešlo jen
25, a pak samozřejmě kategorie MX 65, jenž měla na startu jen 8 závodníků. Na ty, kteří se sem vydali, čekala pečlivě připravená trať a hezky upravený areál, což spolu s příjemným letním počasím vytvořilo dobré podmínky pro kvalitní závod.
Lékařská služba se během závodu několikrát „proběhla“, naštěstí ale nešlo
o závažné případy a veškeré karamboly se obešly jen s lehkými zraněními.
- Dějství třetí. Vrcholem motokrosové sezóny nejen pro pořadatele z hornoújezdského Autoklubu, ale i pro motokrosové jezdce juniorských kategorií byl finálový závod Mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu juniorů. Tohoto podniku se zúčastnila téměř stovka mladých jezdců nejen z ČR,
ale i ze Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska a Rumunska. Po krásných
motokrosových soubojích na ideální trati (při juniorech snad poprvé) byli
dekorováni vítězové. V kategorii 65 ccm zvítězil Daniel Stehlík, v 80 Jakub

Terešák, 125 vyhrál Martin Krč a třídu MX2 Jonáš Nedvěd. Po tomto
vyhlášení následoval za účasti prvního víceprezidenta Autoklubu ČR
JuDr. Jana Šťovíčka, předsedy Federace motocyklového sportu AČR Karla
Nauše a členů výkonného výboru Svazu motokrosu slavnostní ceremoniál
- Vyhlášení mistrů ČR. Na stupních vítězů jsme mohli vidět nové mezinárodní mistry ve třídě 65 se jim stal Rene Hofer z Rakouska. Pro ostatní se
hrála již jen česká hymna. Mistrem 80 se stal Jakub Terešák, 125 Martin
Krč a třída MX2 se stala kořistí Václava Kováře.
- A dvě mezihry. Během prázdnin jsme spolupořádali dvě soustředění mládeže. První bylo ve spolupráci s týmem ZEJAX a Jarmilem Zelendou
a druhé společně s vedením SMS Pardubice, kde byly instruktory přední
jezdci účastnící se mistrovství světa.
Takto proběhla motokrosová sezóna v Cikově a po slavnostním zakončení
v kulturním domě spadla pomyslná opona a my se v zákulisí již připravujeme na sezónu 2014.
Členové Autoklubu v AČR Horní Újezd děkují všem, kteří jim s jejich činností pomáhali, pomáhají a doufám, že dál pomáhat budou. A nejen jim,
ale všem spoluobčanům z Horního Újezda přejí v roce 2014 mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Václav Severa

Foto: M. Jireček
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HORNOÚJEZDSKÁ KOPANÁ PO PODZIMNÍ ČÁSTI ROKU 2013
Konec roku vždy přináší hodnocení výsledků uplynulého období. Jak si
tedy vedli fotbalisté TJ Horní Újezd?
Nejmenší fotbalisté - mladší elévové - děti rok narození 2005-2006 se po
dvou letech samostatně zapojili do okresního přeboru. Našimi soupeři
jsou týmy Dolního Újezdu, Sebranic, Čisté, Borové, Svratky a Svitav „B“.
Sehráli jsme sedm turnajů, dva na našem hřišti. Každého turnaje se účastnili buď tři, nebo čtyři mužstva. Na našich dětech je vidět, že toho ještě
mnoho nenahráli. Zatím jsme všechny zápasy prohráli, ale v závěru podzimu byla už i řada zápasů vyrovnaných. K nejšikovnějším klukům patří
Tomáš Briol z Horního Újezdu, Honzík Kusý z Poříčí a Honzík Mlejnek ze
Zrnětína. Ze starších elévů hraje Eliška Chadimová, Honzík Nádvorník
a Eman Hanyk v Dolním Újezdě. Největší zábava je ovšem s těmi nejmenšími dětmi ve věku 5-6 let. Pokud se nám podaří správně zavázat všechny
tkaničky, obléci rozlišovací trika a děti rozdělit do dvou skupin, i s těmi nejmenšími se pokoušíme o fotbal nebo házenou. Největší problém je vysvětlit každému dítěti, do které branky je třeba dopravit míč a jestli k tomu použít nohu, ruku či jinou část těla.
Mladší žáci nám na podzim svými výsledky mnoho radosti neudělali.
V tabulce jsme poslední bez jediného bodu. Kluci se snaží, mají velice slušnou docházku na tréninky, fotbalové umění nám ovšem chybí. Výborné
výkony podává v brance Vojta Opletal z Podlubníčku, snaží se Honza
Pechanec z Poříčí, Petr Mlejnek i Fanda Bartoš ze Zrnětína. Doufejme, že
se trenérům podaří dobrá zimní příprava a na jaře přijdou i nějaké body.
Starší žáci skončili v pětičlenné soutěži na čtvrtém místě s 10 body a skóre
13:24. Kluků je v týmu dost málo, ale trenéři Kolčava a Frank se snaží, aby
hráli technický fotbal, u kterého je nutí přemýšlet. Za své výkony se tým
určitě nemusí stydět. V bráně podává výborné výkony Vojta Havlík,
v útoku Kuba Kladiva z Poříčí a snaží se i Štěpán Lněnička z Poříčí, věkem
starší žák, ale postavou vypadá nejméně o dva roky mladší.
Největší radost po podzimní části máme z dorostenců. Po loňské tragické
sezóně jsme přemýšleli, zda dorost vůbec přihlásit, nakonec kluci obsadili
v jedenáctičlenné tabulce pěkné 5. místo s 15 body a aktivním skórem
25:24. Trenéři Karel Žďára a Michal Motyčka sice také neměli hráčů nijak
mnoho, ale všichni měli chuť hrát fotbal a také chuť trénovat. K nejlepším
hráčům patřil brankař Honza Láznický, Honza Kmošek, Patrik Prokop,
Martin Kusý a samozřejmě Vojta Lněnička, který většinu zápasů odehrál
za muže. Na hostování u nás hraje Standa Hladík z Dolního Újezdu, dobře
hrál i Vojta Frank z Čisté. Problém s nedostatkem hráčů budeme mít i na
jaře, ale hlavně v dalších sezónách.
U mužů je spokojenost s výkony a výsledky tak poloviční. Podařilo se stabilizovat kádr, na hostování přišli čtyři hráči z Morašic, kteří ve svém mateř-

ském oddílu nehráli (Šplíchal, Částek, Klement, Herold), na našich hráčích je vidět, že odtrénovali a odehráli řadu tréninků a zápasů, Vašek
Motyčka v brance udělal také veliký pokrok. Na lavičce je zkušená dvojice
trenérů Lochman - Bednář. Přesto nám po 14 odehraných kolech patří
9. místo s 16 body a skóre 22:29. Rozdíl mezi 6. a 13. místem v tabulce je
ovšem jen 6 bodů a dosavadní výsledky vyšších soutěží nám ukazují, že
sestupovat můžou i čtyři týmy a pátý tým od konce bude hrát baráž. Naší
největší slabinou je proměňování šancí, dát gól je pro nás velký problém.
Chybí nám také jeden starší hráč, který by na sebe vzal odpovědnost
a dokázal mužstvo „srovnat“ i slovně. Na rozdíl od ostatních věkových kategorií si nedovolím vybrat nejlepší hráče, jednotliví fotbalisté střídají lepší
výsledky s horšími a každý hráč byl pro mužstvo svým způsobem přínosný.
Zimní příprava mužů začíná již 10. ledna, naplánováno je tradiční soustředění v Boskovicích a několik přípravných zápasů na umělé trávě. Zahájení
jarní mistrovské soutěže je naplánováno na neděli 30. března, kdy bychom
měli hrát v Jaroměřicích.
V závěru roku se sluší poděkovat všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají
všemi možnými způsoby. Takže děkujeme obcím Horní Újezd, Poříčí,
Desná, Budislav, hlavnímu sponzorovi firmě Taurus Trans, ZD Dolní
Újezd, klempířství Martin Chadima, Pavlu Boštíkovi mladšímu z Poříčí.
Poděkování patří samozřejmě i všem hráčům, trenérům, pořadatelům,
všem členům TJ i ostatním, kteří se podílejí na naší činnosti.
Příjemné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra
a do nového roku hlavně hodně štěstí a zdraví přeje
za Tělovýchovnou jednotu Horní Újezd Zdeněk Beneš st.

Okresní přebor mužů

I. třída dorostu, skupina B

I. třída staršího žactva, skupina B

I. třída mladšího žactva, skupina B
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