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ČÍSLO 1

SVATÝ JIŘÍ JEDE K NÁM PO VĚNĚČKU NESE NÁM...
Svatý Jiří patří k nejznámějším křesťanským světcům. Přesto byl v roce 1970 zařazen do seznamu svatých, jejichž existence
je sporná. Hlavním důvodem je nedostatek historických důkazů o jeho životě, a hlavně legenda, která vypadá opravdu spíš
jako pohádka. Jeho popularitě to však nijak neubralo.
Statečný rytíř.
Jiří žil ve 3. století v Kappadocii v Malé Asii a pocházel z urozené křesťanské rodiny. Vstoupil do římského vojska a časem
dosáhl hodnosti důstojníka. Když začal císař Dioklecián pronásledovat křesťany, Jiří se ke své víře čestně přiznal a byl za to
uvězněn, mučen a pravděpodobně v roce 303 také popraven. Stal se mučedníkem, neohroženým bojovníkem za víru. Na
místě jeho hrobu ve vesničce Lydda poblíž přístavu Jaffa v Palestině vystavěl římský císař Konstantin I. ještě ve 4. století
první svatojiřský chrám na světě. Raně křesťanská Zlatá legenda přiřkla Jiřímu pověst neohroženého rytíře, který zachránil
krásnou princeznu před smrtí sežráním. Vypráví totiž o drakovi, který terorizoval obyvatele jednoho města na území Libye
a vyžadoval denně na usmířenou dvě ovce. Když už žádné nebyly, dostával děti, ženy i muže, vybrané losem. Nakonec přišla
na řadu dcera krále. A tu se objevil statečný Jiří, putující do Svaté země. Za její záchranu požadoval, aby se všichni obyvatelé
stali křesťany. Draka skutečně zabil, a obrátil tak na víru tisíce lidí. Tolik pověst. Zřejmě díky ní je sv. Jiří zobrazován vždycky jako voják nebo rytíř na koni, který kopím probodává velkého draka. Drak je někdy také vysvětlován jako symbol pohanství, nad kterým vítězí křesťanský rytíř, anebo prostě jako představa zla.
Posel jara.
Podle lidové víry se na svátek sv. Jiří otevírá země. Začíná skutečně jaro. S tím lidé spojovali představu, že ze země vylézají
hadi a štíři, kteří však ještě nejsou jedovatí. Naopak jedovatá byla podle pověry voda ve studních, proto se raději nepila. Na
čerstvě probuzenou zemi, hlavně na polích,
se od toho dne nemělo zbytečně šlapat.
A jedna kosmetická rada: dívky na Hlinecku
si na sv. Jiří chránily pleť před jarním sluníčkem potíráním žabími vejci. Pro naše předky
byl svátek důležitým mezníkem hospodářského roku. Dobytek se začal pást na zelené
pastvě, což byl v mnoha krajích důvod k slavnostnímu prvnímu výhonu. Hospodáři také
prováděli evidenci stád. Pomáhal jim pastýř,
který se jim pak o dobytek na pastvinách staral, a často od nich dostával jako dohodnutý
plat potraviny. Počítání dobytka se neobešlo
bez různých pověrečných praktik, které měly
zajistit zdraví a kravám hodně mléka. Dobytek býval vyzdoben věnci
z květů a červených pentlí nebo poléván svěcenou vodou.
V některých zemích žehnali
v tento den kněží nejen vojenským, ale i selským koním. Za
feudalismu byl u nás svátek
sv. Jiří také dnem, kdy poddaní odváděli vrchnosti jarní
plat, vlastně nájem za půdu ve
formě obilí a dalších naturálií,
případně i peněz. Druhou
splátku poddaní odváděli na podzim, na svátek sv. Havla.
Pozn. V naši obce žije 18 mužů, kteří užívají
křestní jméno „Jiří“.
- převzato Kristýna Boštíková 3/2014

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 28. 1.
2014 m. j. projednalo a schválilo:

INVESTIČNÍ AKCE LETOŠNÍHO ROKU

- smlouvu mezi obcí Horní Újezd a firmou Vod Top Brno na změnu vytápění v obecních bytech z el. energie na plyn za celkovou nabídkovou částku: 328 992,- Kč včetně DPH
- výběr firmy Ing. Miroslav Kubeš na zhotovení PD na přestavbu budovy
bývalé ZŠ za celkovou nabídkovou cenu: 156 500,- Kč
- návrh na úpravu dopravního značení na komunikaci III. třídy č. 3596
v prostoru autobusové zastávky u KD spočívající v možnosti zřízení přechodu pro chodce v daném prostoru
- smlouvu mezi obcí Horní Újezd a Danou Šimákovou na poskytnutí dotace na provoz místní prodejny smíšeného zboží v částce 20 000,- Kč
- poskytnutí dotace pro Regionální muzeum v Litomyšli v částce 10 000,Kč a nákup výtisků tématické publikace k připravované výstavě
- postup ve věci žádosti p. Oldřicha Bati na koupi pozemku p.č. 171 spočívající v oddělení části pozemku čp. 172 (ve vlastnictví žadatele) a jeho
přičlenění k části pozemku 171, které by společně tvořily pruh - přístupovou cestu k zásobní zahradě MŠ (parc. č. 504/1), zbývající část obecní
parcely č. parc. 171 by pak byla prodána žadateli a sloučena s parcelou ve
vlastnictví žadatele č. parc. 172
- smlouvu mezi obcí Horní Újezd a Městskou knihovnou Svitavy na
poskytnutí příspěvku na nákup knih do výměnného fondu ve výši
1 000,- Kč
- konečné znění žádosti o dotaci, která bude obcí podána na MMR z Programu obnovy a rozvoje venkova pro akci: „Rekonstrukci dětského hřiště v areálu MŠ v obci Horní Újezd“ v celkové částce: 349 908,- Kč včetně
DPH

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vás opět po delší odmlce seznámil s tím, jaké investiční
akce můžeme společně očekávat v nejbližší době.
Rok 2014 nebude na velké investice příliš bohatý. Na druhou stranu autor
článku a paní účetní mají letos před sebou spoustu administrativní práce,
tedy činností, které nejsou sice viditelné, ale jsou pro obec velice důležité.
A o co se přesně jedná?
Předně bude potřebné provést finanční vypořádání u stavby šaten pro
sportovce. Stavba sice již stojí a je zkolaudována, ale to nejdůležitější nás
teprve čeká. V dubnu, až se kolem šaten (doufejme) zazelená tráva,
podáme žádost o proplacení dotace a budeme všichni doufat, že k nám
peníze z „Bruselu“ doputují do konce roku. Dále bude nutné v první polovině roku - po dokončení rozdělaných prací, provést administraci zakázky
„Regenerace významné zeleně“. Práce realizuje brněnská firma Kavyl a jak
jsem informoval již v předešlém čísle zpravodaje, letos na jaře má firma
Kavyl v plánu dokončit především prořezávky vzrostlých dřevin (jasan,
lípa) v Cikově a na Podlubníčku, zbývá nově založit trávník u KD a provést
výsadbu trvalek. Možná, že někteří z Vás zároveň zaregistrovali, že v minulém měsíci zaměstnanci firmy Kavyl provedli postupné odkácení proschlých, poškozených a nebezpečných dřevin v Cikově, na Krásňovsi, na
Vísce a na Podlubníčku, celkem bylo takto pokáceno 7 ks vzrostlých dřevin.
Tak, jako každý rok, i letos je naplánována rekonstrukce místních komunikací. Nový asfaltový povrch dostane příjezdová cesta k čp. 165 na Krásňovsi, dále bude částečně zrekonstruována místní komunikace na Podlubníčku směrem k čp. 53. Zároveň, pokud vše dobře dopadne a získáme dotaci, o kterou bylo zažádáno již v minulém roce, se uskuteční rekonstrukce
části komunikace v Cikově na „Spálenisku“. Na tyto práce byla v rámci
výběrového řízení již do předu vybrána firma Stavoka Kosice a.s.
A na závěr ještě informace k připravovaným stavebním záměrům obce.
Kromě avizovaných akcí probíhají současně práce spojené se zhotovením
projektů tak, aby byly tyto zajištěny pro případnou realizaci v příštím
období. Jedná se o zamýšlenou výstavbu parkoviště u KD za autobusovou
zastávkou a předpokládám, že Vám všem známý záměr na přestavbu
budovy bývalé ZŠ na obecní byty. Obě projektové dokumentace by měly
být k dispozici během tohoto roku.
Text a foto Ing. Radek Boštík, starosta

ZO neschválilo:

- návrh na umístění radarového ukazatele rychlosti a dopravního značení
A 22 s dodatkovou tabulkou E13 na silnici III. třídy č. 3596 v prostoru
autobusové zastávky u KD dle návrhu Dopravního inspektorátu Svitavy

Na svém dalším zasedání dne 27. 2. 2014 zastupitelstvo obce m. j. projednalo a schválilo:
- účetní uzávěrku obce Horní Újezd za rok 2013.
- účetní uzávěrku MŠ za rok 2013 včetně výsledku hospodaření MŠ za rok
2013 ve výši 37.551,70 Kč, který se převádí do rezervního fondu.
- rozpočet obce Horní Újezd pro rok 2014 takto: Příjmy: 4 880.000,- Kč,
výdaje: 5 150.000,- Kč (vč. splátky úvěru: 335.000,- Kč), schodek ve
výši: 270.000,- Kč - bude kryt z finančních zdrojů minulých let
- přípravu a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci křížku „U Černého
mlýna“.
- smlouvy o výpůjčce mezi obcí HÚ a TJ Horní Újezd na víceúčelový
objekt sportovního zázemí
- podání žádosti a následné uzavření dohody o vytvoření čtyř pracovních
míst v obci na veřejně prospěšné práce mezi obcí Horní Újezd a Úřadem
práce Svitavy pro rok 2014.
- volbu člena finančního výboru p. Jana Vostřela, Horní Újezd čp. 59.

ZO neschválilo:

- žádost manželů Miloslava a Hany Lněničkových na úpravy nájemní
smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 159/1 v bodu III. Nájemní
smlouvy, Doba nájmu - konkrétně změnit dobu trvání nájemního vztahu z doby neurčité na dobu trvání 10-ti let

POHYB OBYVATELSTVA
V LOŇSKÉM ROCE
Počet obyvatel k 1. 1. 2013
- přihlášeno
- odhlášeno
- narozeno
- zemřelo
Počet obyvatel k 31. 12. 2013

417
12
12
8
5
420

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Rizikové kácení lip na Spálenisku.

Svoz se uskuteční ve čtvrtek 15. května a ve čtvrtek 16. října
2014. Opětovně upozorňujeme na povinnost občanů předat sběr
osobně osádce vozidla. Pracovníkům svozové 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. Do tohoto sběru však
nepatří a není zahrnuto v poplatku - suť, eternit, asfaltová lepenka,
asfalt, azbest. Pokud se však se svozovou firmou dohodnete lze tento
odpad odvést, je třeba vědět množství odpadu, vaše jméno a na základě fakturace obci potom zaplatit příslušnou částku za tuto likvidaci.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

V letošním roce se uskuteční sběr železného šrotu od 7. 4. do 14. 4.
2014, ukládat jej můžete na tato místa: Cikov - naproti křižovatce
na Poř. kopec, střed - za KD, Podlubníček - u Klejchových, Krásňoves
- u has. zbrojnice, Víska na kopci u býv. has., Víska dole - pod Hápovými. Těžší části je možno dopravit multicarem po osobní dohodě
s p. Fr. Krejsou nebo lze objednat telefonicky na OÚ.
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ROZPOČET OBCE HORNÍ ÚJEZD NA ROK 2014
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JAK TO BYLO O VÁNOCÍCH
A V ZIMĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Období Vánoc je pro nás, děti, obdobím snad nejkouzelnějším. A to v pravém slova smyslu, protože ještě dříve než zazvoní zvoneček u nás doma,
naděluje Ježíšek již v mateřské škole. Čekaly jsme ho netrpělivě a současně
jsme se pilně připravovaly na své vystoupení na besídku pro rodiče.
Náš vánoční program měl název „Vánoční cinkání v tichém lese“, protože
si po celý tento školní rok vyprávíme a učíme se o přírodě, učíme se ji
poznávat a chránit, plníme tzv. „ Korálky poznání Matky přírody“. Tak se
jmenuje náš celoroční Tematický plán, který provází ústřední báseň
„Velký zákon“
Velký zákon
Slyš velký zákon, ten ať krok Tvůj řídí.
Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí,
a netkni se jich nešetrnou dlaní,
jež z neznalosti někdy krutě raní.
Vše uč se chápat, celičký svět vůkol,
je chránit život posvátný Tvůj úkol.
Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí,
a miluj ty, kdož Zákonem se řídí.

V neděli 16. března se v kulturním domě uskutečnil tradiční
dětský karneval.
Foto: M. Prokopová

Proto jsme po celý rok květinami, stromy, zvířátky, lidmi a ochránci atd.,
protože si na vše hrajeme a tím se vlastně o tom všem učíme.
O Vánocích jsme se proměnily ve zvířátka a sněhové vločky a slavily jsme
svátky s pohádkovými postavičkami Matýskem a Majdalenkou a jejich
příběhem „Jak uspávali medvíďata a Vánoční cinkání v tichém lese“. Po
Vánocích jsme se my starší, předškolní děti, pilně připravovaly na zápis do
1. třídy ZŠ při plnění cílů z korálku „Hrajeme si s moudrou sovou“. Sova
Rozárka nás učila všemu, na co se nás u zápisu budou ptát. 1. třídu jsme
také navštívily, abychom se na vlastní oči přesvědčily, že to, co nám o škole
vypráví naše paní učitelky a naši rodiče, je skutečně pravda. V březnu jsme
si ještě zadováděly při masopustním veselí, průvodu po vsi, kdy jsme letos
navštívily Podlubníček a Krásňoves a po karnevale si v mateřské škole
pochutnaly na koblížcích. Teď se staráme o ptáčky, pozorujeme probouzející se přírodu a těšíme se z každé změny, kterou při vycházkách zaznamenáme. Tak se zatím mějte všichni moc hezky a příště Vám budeme vyprávět, co jsme zažily od Velikonoc až do léta.
Děti, za které Vám napsala p. učitelka Mokrejšová.

Obecní ples zpestřili tanečními ukázkami Silvinka a Honzík,
mladí svěřenci Taneční školy Besta Chrudim.
Foto: V. Severa

Foto: Š. Mokrejšová
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PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKA

Jménem školy chci poděkovat všem sponzorům - Taurus
Trans, Hospodářské potřeby L. Pachtová Dolní Újezd, Lukas
Brno- manželé Severinovi, Drogerie - Klusoň Vladimír Dolní
Újezd, Smíšené zboží u Šimáků - a všem rodičům za sponzorské dary škole. Také děkujeme všem spoluobčanům za
vstřícné přivítání při masopustní veselici a za všechny dobroty, které děti od Vás obdržely. Poděkovat chci i naší asistentce,
Miriam Nowakové, za zapůjčení masopustních kostýmů a
v neposlední řadě i naši zastupující učitelce, paní Otílii Šplíchalové z Osíka, za pomoc škole při zastupování za dlouhodobě nepřítomnou učitelku, paní Irenu Šnajdrovou.
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy.

Hornoújezdský ochotnický spolek
Vás srdečně zve na premiéru komedie „Když se zhasne“
v sobotu 29. března od 19.00 hodin v KD Horní Újezd.
Vstupné dobrovolné.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 4. ledna se uskutečnila již po čtrnácté Tříkrálové sbírka,
jejímž organizátorem byla Farní charita Dolní Újezd. V rámci sbírky
bylo celkem vybráno 213 153 Kč.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Dolní Újezd
72 789 Kč
Jiříkov, Václavky
3 245 Kč
Osík
29 858 Kč
Horní Újezd
31 417 Kč
Vidlatá Seč
17 158 Kč
Desná
20 197 Kč
Budislav
15 178 Kč
Poříčí
13 635 Kč
Mladočov
4 456 Kč
Zrnětín
5 220 Kč

ZÁPIS DO MŠ
Ředitelka Mateřské školy Horní Újezd, okres Svitavy, vyhlašuje zápis
dětí pro školní rok 2014- 2015.
Zápis proběhne ve dnech 5.- 7. května 2014 v mateřské škole.
Přihlášky si můžete vyzvednout již nyní a můžete školu se svými dětmi
současně i navštívit. Rádi Vás zde přivítáme a paní učitelky Vám zodpoví Vaše případné dotazy. Vyplněné přihlášky pak odevzdejte nejpozději do ukončení zápisu, tj. do 7.5.2014, zpět do MŠ. Připomínám,
že je potřeba již nyní, při tomto zápisu, přihlásit i ty děti, u kterých plánujete nástup do MŠ až později než 1.9.2014, tedy až v průběhu příštího školního roku. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Celý výtěžek sbírky byl odeslán na ústřední sbírkové konto. Připomínáme rozdělení sbírky. Z celkové vybrané částky je 65 % navráceno
místní charitě, zbývajícími 35 % vybrané částky se hradí potřeby
diecézní charity, humanitární pomoci, režie sbírky. Obecným účelem
sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora
charitního díla. Poděkování patří všem, kteří pomohli při organizaci,
dětem, vedoucím skupinek a také dárcům.

Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy.

NOVÝ SYSTÉM PARKOVÁNÍ
V LITOMYŠLI

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Od 1. ledna mají řidiči, kteří chtějí zaparkovat na zpoplatněných parkovištích v Litomyšli, možnost použít parkovací známku a kotouč za
300 Kč (platnost na kalendářní rok). Tato známka je společně s kotoučem opravňuje k parkování po dobu 120 min. Ale i nadále je zachována možnost placení poplatků v parkovacích automatech za nezměněné ceny: 1 hod za 10 Kč, každá další 30 Kč a celodenní 100 Kč.
V některých lokalitách města Litomyšle začaly fungovat nezpoplatněné zóny s časově omezeným stáním na základě dopravní značky IP
13b. Jsou to ul. Jiráskova od České pošty po vjezd do Mateřské školy
(1 hod),Vodní valy od budovy Policie ČR po pedag. školu (2 hod), ulice
Bří Šťastných před poliklinikou a MěÚ (2 hod) a části před supermarkety ALBERT a BILLA(1 hod -od 8.00-19.00). Zmíněné parkovací plochy jsou označeny dopravní značkou s dodatkovou tabulí. Řidič musí
na těchto místech užívat parkovací kotouč, nastavit na něm čas příjezdu a umístit viditelně ve vozidle. Rozdíl proti systému zpoplatněného
parkování, je tedy v tom, že nemusí mít řidič zakoupenu parkovací
známku, ani poplatek z parkovacího automatu. Parkovací kotouče
jsou k dostání zdarma v informačním centru, na Městském úřadě a na
služebně Městské Policie. Po označení parkovišť před supermarkety
budou k dispozici i v těchto provozovnách volně zákazníkům.

„Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád”
E. Hubbard

V měsících dubnu, květnu a červnu oslaví významná životní výročí tito naši občané:
60 LET
70 LET
75 LET
80 LET
88 LET

Ludmila Lněničková
Jan Zerzán
Zdeňka Klejchová
Marie Jílková
Anna Jiráňová
Marie Pohorská

Jubilantům přejeme, aby jejich život byl plný radosti, štěstí,
lásky a krásných chvil v kruhu blízkých a přátel..

Veselé Velikonoce
zastupitelstvo obce a redakční rada
přeje všem čtenářům příjemné
prožití velikonočních svátků
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VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE

TURNAJ VE ČTYŘHŘE
Na závěr 24 vytrvalých hráčů, kdy již ostatní zapíjeli pořadí nebo konec
roku, sehrálo turnaj ve čtyřhře. Dvojice byly sestaveny tak, že si hráči, kteří
se umístili na předních místech ve dvouhře, přilosovali své spoluhráče.
Dvanáct dvojic tak bylo rozděleno do dvou skupin. Vítězové se střetli o celkové 1. místo, ve kterém byli lepší Lukáš Jána a Ivo Zawadski z D. Újezda.
Porazili Petra Svatoše s J.Láznickým ml. 2:0.
Druzí v pořadí hráli o třetí místo, třetí o páté atd. Po devatenácté hodině
pořadatelé vyhlásili oficiální výsledky, odměnili první tři dvojice a všichni
si vzájemně do nového roku popřáli zdraví a někteří z nás i lepší pálku na
příští vánoční turnaj, který by se měl konat 27.12.2014.
Konečné pořadí čtyřhry:

Na závěr minulého roku a to 28. prosince se v kulturním domě uskutečnil
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. Toto, dnes již
tradiční setkání milovníků malého bílého míčku, přilákalo do sálu kulturního domu 34 hráčů. Bylo to pouze o jednoho hráče méně než v loňském
roce. To svědčí o dobré úrovni tohoto stále se kvalitou i zájmem zlepšujícím turnaji. Poděkování za přípravu hracího prostoru, organizaci vlastního turnaje, sčítání výsledků, vyhlášení celkových výsledků, včetně zajištění cen pro všechny hráče, patří hlavnímu organizátorovi, Mirkovi Chadimovi a jeho pomocníkům z řad členů místní Tělovýchovné jednoty.
A jak vše proběhlo?
Již před osmou hodinou se začali scházet k prezentaci první účastníci v lokále místního pohostinství. Po oficiálním zahájení následovalo rozlosování a informace o pravidlech soutěže. A mohlo se začít s turnajem ve dvouhře. Hráči byli rozlosováni do čtyř základních skupin, kde se utkali všichni
vzájemně mezi sebou o postup do dvou osmičlenných semifinálových
skupin. Z každé skupiny tedy měli zajištěn postup první čtyři.
V semifinále se každému hráči započítával výsledek ze základní skupiny
a odehrál zde utkání jen s těmi, kteří postoupili z jiné skupiny. Vítěz semifinále "A" se utkal ve finále s druhým ze semifinále "B" (Háp M. – Jána Lad.
3:0) a opačně (Rohan J. – Svatoš P. 0:3). Vítězové, Háp Miroslav z Desné
a Svatoš Petr z Litomyšle, se utkali o první místo. V tomto souboji jasně
zvítězil 3:0 Petr Svatoš. Tento handicapovaný stolní tenista, upoutaný na
vozík, neuvěřitelným způsobem podával a odvracel téměř všechny míčky
a zaslouženě vyhrál. Obhájil tak i své loňské vítězství. V celém turnaji prohrál jen jednou, v semifinále s M. Hápem a ztratil jeden set s Fr. Mokrejšem.
V utkání o 3. místo se střetli Dolnoúježďáci, Jan Rohan s Ladislavem
Jánou, s výsledkem 3:0 pro J.Rohana. Hráči, kteří se umístili v semifinále
„A“ a „B“na třetích a dalších místech, se vzájemně utkali o konečné pořadí.
Rovněž tak se postupovalo ve skupinách o umístění až do 34. místa. A jak
se už stalo zvykem, všichni hráči obdrželi věcnou cenu. To nebývá na jiných
turnajích běžné, za to patří pořadatelům velká pochvala. A že se končilo až
po šestnácté hodině, tomu se nemůžeme divit, vždyť se odehrálo celkem
220 soubojů, někdy i třísetových. Každý hráč tedy odehrál 13 utkání.
Konečné pořadí dvouhry:
1. Svatoš Petr (Litomyšl)
18. Láznický Lukáš (H.Újezd)
2. Háp Miroslav (Desná)
19. Kočí Marek (Osík)
3. Rohan Jan (D. Újezd)
20. Vomočil Martin (Litomyšl)
4. Jána Ladislav (D. Újezd)
21. Jílek Jiří (Desná)
5. Jána Lukáš (D.Újezd)
22. Kladiva Miroslav (H. Újezd)
6. Horák Libor (Litomyšl)
23. Zawadski Ivo (D.Újezd)
7. Prokop Radek (H. Újezd)
24. Háp Ondřej (Desná)
8. Chadima Miroslav (H. Újezd)
25. Váně Pavel (D.Újezd)
9. Motyčka Michal (H. Újezd)
26. Žďára Václav (H.Újezd)
10. Kárský Kamil (Desná)
27. Koukal Vojtěch (Kamenec)
11. Pokluda Jan (H.Újezd)
28. Láznický Jan ml.(H.Újezd)
12. Chaun Jaroslav ml. (Desná)
29. Faltys Jindřich (Poříčí)
13. Hladík Ondřej (H.Újezd)
30. Láznický Jan st. (H.Újezd)
14. Mokrejš František (H. Újezd)
31. Chadima Milan (H. Újezd)
15. Prokop Patrik (H.Újezd)
32. Janoušek Jan (Desná)
16. Švec Marek (Litomyšl)
33. Nohavec Daniel (Litomyšl)
17. Chadima Martin (H.Újezd)
34. Macků Ondřej (Kamenec)

1. Jána Lukáš, Zawadski Ivo
2. Svatoš Petr, Láznický Jan ml.
3. Rohan Jan, Žďára Václav
4. Horák Libor ml., Láznický Jan st.
5. Jána Ladislav, Chadima Milan
6. Mokrejš František, Chadima Martin

7. Motyčka Michal, Kladiva Miroslav
8. Prokop Patrik, Faltys Jindřich
9. Chaun Jaroslav, Jílek Jiří
10. Hladík Ondřej, Chadima Roman (HÚ)
11. Kárský Kamil, Nohavec Daniel
12. Chadima Miroslav, Láznický Lukáš

Závěrem patří velký dík všem účastníkům za předvedené výkony, sponzorům
za poskytnuté ceny a vedoucí pohostinství, paní Shevchik, za celodenní obsluhu od brzkých ranních do pozdních večerních hodin. Tak zase za rok na Horňáku.
Mokrejš František

Foto: M. Motyčka

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
A DĚTSKÝ DEN

SPONZORSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Jako každý rok, i letos se uskuteční rybářské závody na rybníku za kulturním domem určené pro děti z rybářského kroužku. Samozřejmě, že jsou
ale vítáni všichni ti, kteří se o rybaření zajímají, mohou přijít alespoň
povzbudit a případně se mohou i občerstvit. Menší občerstvení bude zajištěno pro všechny přítomné.
Rybářské závody se uskuteční dne 31. května, start závodů je plánován
na osmou hodinu. Zhruba od 14 hodin pak proběhnou u rybníka závody
v rybářských disciplínách - např. se bude jednat o hod se zátěží na dálku
nebo na terč. Pro všechny účastníky rybářských závodů budou připraveny
hodnotné ceny s rybářským zaměřením.
Zároveň bude také v sobotu od 14.00 hod. kulturní komise pořádat u rybníka tradiční dětský den, určený všem ostatním dětem, které „rybařina“
neoslovila. Pro návštěvníky budou připraveny soutěže a odměny.

Dne 26. 4. se uskuteční na rybníku za kulturním domem již tradiční
sponzorské závody o pohár starosty obce. Začátek závodů je určen na
osmou hodinu. Pro všechny účastníky závodů bude připraveno bohaté občerstvení. Startovné je stanoveno ve výši 500,- Kč, vybrané peníze budou použity pro potřeby dětí z rybářského kroužku a případně
na opravu nového zázemí (stavební buňky), které vyrůstá přímo pod
rybníkem. Pokud jste tedy třeba jenom příznivci rybářského kroužku
a měli by jste zájem přispět na dobrou věc a zároveň se nechcete závodů přímo zúčastnit, můžete přijít povzbudit ostatní účastníky, občerstvit se a na památku a na podporu rybářského kroužku zakoupit vstupenku.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tělovýchovná jednota Horní Újezd a zastupitelstvo obce Horní Újezd zvou všechny občany k prohlídce nově vybudovaných kabin na hřišti v Horním Újezdě. Prohlídka celého areálu proběhne v sobotu 5. dubna 2014 od 15 do 19 hodin. Součástí akce bude krátký proslov starosty, který
se uskuteční v 16 hodin. V provozu bude nová klubovna s občerstvením, na které jste všichni srdečně zváni. První mistrovský zápas v nových prostorách se uskuteční o den později, v neděli 6. dubna. Ve 14:15 hraje dorost proti Jablonnému nad Orlicí, v 16:30 muži hostí Linhartice.
Na všechny návštěvníky se těší TJ Horní Újezd a zastupitelstvo obce.
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DĚNÍ V TJ HORNÍ ÚJEZD
Ani přes zimní období se nepřerušilo dění v TJ. Ba naopak. V prosinci
se nám podařilo uspořádat dvě vydařené akce - Štěpánskou zábavu
a Vánoční turnaj ve stolním tenise. V pátek 24.1. se uskutečnila každoroční valná hromada Tělovýchovné jednoty, kde byl zhodnocen rok
2013. Byli na ní rovněž vyhlášeni nejlepší hráči v kategoriích dorostu a
mužů. Mezi dorostenci zvítězil Honza Kmošek, druhý skončil Patrik
Prokop a třetí Honza Láznický. Nejlepším hráčem v kategorii muži byl
vyhlášen Vašek Motyčka před druhým Vojtou Lněničkou a třetím Jirkou Foglem.
Jako první začali zimní přípravu muži. Fyzicky náročné tréninky probíhali třikrát týdně, nyní se vzhledem k víkendovým přátelským zápasům trénuje ve středu a v pátek. Na umělé trávě v Litomyšli a ve Svitavách byli našimi soupeři postupně Semanín (prohra 6:4), Rohozná
(prohra 2:1), Letovice (prohra 1:0) a Krouna (výhra 6:2). Kádr mužů
se přes zimu příliš nezměnil, i na jaře bude na střídavý start působit
v Litomyšli Radek Prokop, po půlroční pauze se k fotbalu vrací Honza
Pechanec. Jedinou novou tváří by mohl být Jirka Ostřížek, v jednání je
jeho hostování z Velkých Opatovic.
Trénovat v polovině ledna začali také dorostenci. V této kategorii stále
řešíme nedostatek hráčů, to se projevuje i v počtech hráčů na tréninku. Dorostenci se zúčastnili halového turnaje O pohár města Poličky,
kde v konkurenci pěti mužstev skončili na 2. místě, když ve finále podlehli 1:0 domácímu týmu. V přátelských zápasech se dorostenci utkají
postupně s Moravskou Třebovou, Luží a Prosečí.
Třikrát týdně trénují žáci působící ve společném týmu s Dolním Újezdem. Zúčastnili se halových turnajů ve Slatiňanech, kde mladší i starší
skončili shodně na 4. místě. Starší žáci odehráli dvě přátelská utkání
na umělé trávě. Ve Svitavách remizovali s tamními žáky U14 2:2, v Litomyšli prohráli s domácím celkem 7:2. Žáci odehrají jarní část na Dolním Újezdě.
Mladší přípravka trénuje v prostorách tělocvičny mateřské školy na
Krásňovsi. Málokdy se stane, že přijde méně než deset dětí.
O tom, jak se jednotlivá mužstva v zimě připravila na jarní část svých
soutěží, se přijďte přesvědčit sami na naše hřiště. Srdečně vás zveme.
Zdeněk Beneš ml., sekretář TJ Horní Újezd

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PŘI PŘÍLEŽITOSTI
OTEVŘENÍ NOVÝCH KABIN
Tělovýchovná jednota Horní Újezd a zastupitelstvo obce Horní
Újezd připravují slavnostní otevírání nových kabin, v rámci kterého se představí většina fotbalistů působících v Horním Újezdě.
Akce se uskuteční v neděli 22. června 2014. Pokud se vše podaří uspořádat, během odpoledne by měli hrát žáci společného
týmu Horního a Dolního Újezdu proti výběru dětských domovů
z celé České republiky. Potom si zahrají dorostenci s mužstvem
žen z Chocně. Následovat by měl souboj starých gard nad 45 let
Horního a Dolního Újezdu. Fotbal by měl být proložen ukázkou
výcviku psů a vystoupením leteckého modeláře Radovana Plcha
z Dolního Újezdu. Rádi bychom uspořádali setkání žlutých vos po
25 letech - sraz mužstva JZD Dolní Újezd, které v roce 1989
vyhrálo Bronzový pohár Zemědělských novin. Vyvrcholením by
měl být zápas All Stars teamu Marka Víta proti hráčům Horního
Újezdu.
V průběhu celého odpoledne budete moci využít bohatého občerstvení. Musíme doufat, že nám vyjde počasí, a budeme rádi, když
si již dnes uděláte místo v kalendáři na tuto akci.
Zdeněk Beneš st.

Foto: Ing. R. Boštík
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