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BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista se k nám poprvé dostal před 25 lety. Přivezli ho v prosinci r. 1989 do revolučního Československa, do chrámu sv. Víta, čeští exiloví skauti z Rakouska.
Snahou každého světla je prozářit tmu...
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie, kdy římský papež Urban
II. vyzval evropské rytíře, aby uspořádali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů Betlém a Jeruzalém - rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů na oděvu se jim říkalo „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla,
které hoří v Betlémské bazilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo
několik otrhaných a zubožených postav, v jejich čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali své syny, kteří před
lety odešli do války proti mohamedánům. Všichni přísahali, že světélko, které přinesli je skutečně přímo z Betléma. Chránili ho v
každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib.
A nápad byl na světě! Dopravit před Vánoci do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se postupně začalo šířit
do Evropy. Zde se v polovině prosince schází skautské delegace z různých evropských států a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim Světlo předáno. K nám jej přiváží brněnští skauti a o třetí adventní sobotě je ve spolupráci s Českými drahami rozváží do
celé republiky. Aby pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem...prostě všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou na světě sami.
Text a foto M. Prokopová

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 1. října
mimo jiné projednalo a schválilo:

VÁŽENÍ OBČANÉ, VÁŽENÍ VOLIČI

- smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a návrh
smlouvy provést stavbu mezi obcí HÚ a firmou ČEZ Distribuce a.s.,
Cikov – knn, výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene
bude činit 25 000,- Kč
- smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a návrh
smlouvy provést stavbu mezi obcí HÚ a firmou ČEZ Distribuce a.s.: Krásňoves – knn, výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene
bude činit 10 000,- Kč;
- smlouvu mezi obcí HÚ a Mikroregionem Desinka na poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 23 442,- Kč
- smlouvu o nájmu mezi obcí HÚ a f. Hruška, Ostrava-Martinov na pronájem místní prodejny smíšeného zboží dle předloženého návrhu
- nájemní smlouvu mezi obcí HÚ a p. Láznickou Monikou (bytem Horní
Újezd 120) na pronájem obecního bytu v čp. 1
- nájemní smlouvu na pronájem místního pohostinství mezi obcí Horní
Újezd a p. Simonou Bartoníčkovou, Dolní Újezd 313
- nájemní smlouvu mezi obcí HÚ a p. Milanem Lenochem (Dolní Újezd
278) na pronájem obecního bytu v čp. 1
- návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Horní Újezd, který zpracoval pořizovatel MěÚ Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování
- rozpočtové opatření obce č. 2 dle návrhu
- změnu rozpočtu obce č. 14-56 Pardubického kraje, kterou se převádějí
na účet obce HÚ prostředky ve výši 20 tis. Kč, dotace je účelově vázána
na financování komunálních voleb

Od voleb již uplynulo několik týdnů, přesto mi dovolte ještě krátkou
poznámku na toto téma. Určitě většina z Vás zaregistrovala, že v naší obci
byla podána pouze jedna „kandidátka“. Pro některé z Vás to byl důvod,
proč se voleb tentokrát nezúčastnit s odůvodněním, že Váš hlas nemohl
v tomto případě nic zásadního ovlivnit. Zaregistroval jsem ale zároveň
hlasy, resp. otázky: proč neinicioval starosta, či zastupitelé, vznik a podání
jiných „kandidátek“; proč na podané „kandidátce“ nebylo uvedeno více
zastupitelů tak, aby si mohli voliči vybrat, či proč se tedy v daném případě
volby vůbec konají? A na tyto dotazy mi dovolte abych, byť se zpožděním,
reagoval. To, že v naší obci kandiduje pouze jedno volební uskupení, se
bylo možné dozvědět až po registraci kandidátních listin a to je již pozdě
v tomto směru cokoliv činit. Stalo se tak od roku 1990 poprvé a upřímně
řečeno zastupitelé, kteří na konec jedinou kandidátní listinu sestavili,
s touto situací opravdu nepočítali. Zároveň je těžko představitelné, aby tito
zastupitelé oslovovali Vás ostatní voliče s tím, zda by nechtěli podat konkurenční kandidátní listinu. K další poznámce ohledně kandidování většího počtu zastupitelů na jedné listině než je celkový počet členů zastupitelstva, mohu pouze uvést, že toto zákon bohužel neumožňuje. A stejně tak
zákon neumožňuje pouze formální průběh voleb spočívající v automatickém potvrzení kandidátní listiny, pokud je podána jako jediná, přestože by
se tento postup jevil jako ve skrze logický.
A nyní ještě stručná informace pro Ty z Vás, kteří jste nebyli na ustavujícím
zasedání nového zastupitelstva. Podstatné a jiné je nyní to, že autor článku
je pro toto volební období neuvolněným starostou. To znamená, že kromě
funkce starosty vykonává ještě jiné zaměstnání. Mnohé z Vás tento krok
možná překvapil, někteří z Vás si možná pomyslí, že tímto řešením by
mohla obec v budoucnu strádat, že již nebude možné vést úřad a obecní
záležitosti nadále v odpovídajícím rozsahu a kvalitě.
Chtěl bych Vás ujistit, že pokud bych tento pocit v budoucnu měl, určitě
bych ve spolupráci s ostatními členy zastupitelstva přistoupil k razantní
nápravě.
Využívám této příležitosti a apeluji na vás občany a voliče, aby jste i Vy
v tomto směru podrobili správu obce větší kontrole tak, abych i já měl zpětnou vazbu, zda je daný způsob vedení úřadu do budoucna nejen možný, ale
především plně funkční.
Aby tomu tak opravdu bylo, má nyní zastupitelstvo zvolené dva místostarosty – nově kromě opětovně zvoleného místostarosty p. Fr. Krejsy, zastupuje starostu též ing. Václav Lněnička. Na oba místostarosty, stejně tak
i na účetní p. Pavlu Severovou, byla převedena část drobné agendy tak,
abych se mohl jako neuvolněný starosta věnovat opravdu jen těm důležitým a zásadním věcem, které jsou nezbytné pro chod obce.
V dané souvislosti bych rád zdůraznil, že přes odsouhlasenou odměnu
oběma místostarostům (jak jste se mohli dočíst na jiném místě této stránky) v žádném případě k navýšení výdajů na výkon obecních záležitostí
nedojde. Odměna místostarostům bude čerpána z volných prostředků,
které byly původně určeny pro výkon funkce uvolněného starosty. Při
každodenním kontaktu „občana s úřadem“ k žádné změně nedochází,
úřední hodiny se nemění, v pondělí po celý den by jste měli na úřadě
zastihnout starostu, ve středu dopoledne Vám pak bude k dispozici místostarosta ing. Václav Lněnička.
Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste mi vyjádřili svým hlasováním, zároveň oceňuji i téměř 50% volební účast a to
i přes fakt, který jsem komentoval výše. Já sám, ale dovolím si zde dát slib
i za ostatní členy nově zvoleného zastupitelstva, tedy všichni společně
budeme činit vše pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali.
Nezbývá, než na úplný závěr Vám popřát ničím nerušené prožití vánočních svátků, strávených v klidu a v pohodě. Přeji Vám mnoho zdaru
v novém roce a hodně štěstí nejen v osobním, ale i v pracovním životě.
Ing. Radek Boštík, starosta

Na ustavujícím zasedání dne 7. 11. složili slib tito
zastupitelé:
Baťa Oldřich, Boštík Radek Ing., Krejsa František, Lněnička Václav Ing.,
Mokrejš František, Severa Václav, Svatoš Jiří, Žďára Miroslav, Žďára Václav.

Zastupitelstvo obce m. j. projednalo a schválilo:
- dva místostarosty pro nadcházející volební období
- rozhodnutí, že všichni členové zastupitelstva v nadcházejícím volebním
období budou své funkce vykonávat jako neuvolnění
- volbu starosty a místostarostů provést veřejným hlasováním
- volbu starosty ing. Radka Boštíka, Horní Újezd 28
- volbu místostarosty p. Františka Krejsy, Horní Újezd 2
- volbu místostarosty ing. Václava Lněničky, Horní Újezd 165
- zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné
- volbu předsedy finančního výboru Václava Severy, Horní Újezd 5 a
členů výboru p. Václava Žďáry, Horní Újezd 170 a p. Markéty Prokopové, Horní Újezd 55
- volbu předsedy kontrolního výboru Jiřího Svatoše, Horní Újezd 108 a
členů výboru p. Františka Mokrejše, Horní Újezd 24 a p. Jaroslava Kladivy, Horní Újezd 62
- v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a dále v souladu s § 72 a § 84 zákona o obcích č.
128/2000 Sb. v platném znění odměnu za výkon funkce neuvolněného
starosty ve výši 0,6 násobku odměny určené pro výkon funkce dlouhodobě uvolněného starosty; za výkon funkce neuvolněného místostarosty
ve výši 4 000,- Kč a ostatních členů zastupitelstva ve výši 500,- Kč, odměna bude vyplácena od data ustavujícího zasedání
- výběr vítězné firmy Alfa Profi s.r.o., Útěchov 52, Brno, v rámci akce:
“Svážíme bioodpad z obce Horní Újezd“ s nejnižší nabídkovou cenou ve
výši 2 482 000,- Kč bez DPH a 3 003 220,- Kč vč. DPH
- uzavření smlouvy s vítěznou firmou Alfa Profi s.r.o., Útěchov 52, Brno
na dodání vozidla Bokimobil typ 1152 B včetně kontejnerového nosiče, 7
ks kontejnerů o objemu 5 m3 a štěpkovače LASKI LS 15/38 CB v rámci
akce: “Svážíme bioodpad z obce Horní Újezd“; znění smlouvy shodné
s návrhem dle předložené nabídky
- uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Horní Újezd a místním rybářským kroužkem na pronájem klubovny v objektu šaten TJ
- uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na údržbu místních komunikací
mezi obcí Horní Újezd a Zdeňkou Raušovou, Dolní Újezd čp. 220, doba
plnění smlouvy se prodlužuje do 31. 5. 2015
- rozpočtové opatření č. 29 Pardubického kraje na poskytnutí dotace ve
výši 80 tis. Kč na nákup vozidla pro JPO V. SDH
- plán akcí na rok 2015 dle předloženého návrhu
- uzavření smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem – Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko-Desinka a vypůjčitelem – obcí Horní Újezd na předání
kompostérů obci HÚ k bezplatnému užívání
- prodej vozidla AVIA typ 30 N žadateli Jaroslavu Kladivovi, Horní Újezd
62 za cenu 11 000,- Kč.

Vážení čtenáři,
přejeme Vám všem
hezké prožití svátků vánočních,
do nového roku pevné zdraví,
štěstí, pohodu a spokojenost.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Členové zastupitelstva obce
a redakční rada.

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 5. 1. 2015 do 31. 3. 2015. Bezhotovostní úhrada na účet
obce č. 1283417379/0800 je umožněna také. 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 připsána do data splatnosti.
Jako variabilní symbol nezapomeňte uvést číslo popisné. Poslední svoz
odpadu v letošním roce bude v pátek 26.12.a první v příštím roce 9. 1. 2015
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ZHODNOCENÍ ROKU 2014 A VÝHLED NA ROK 2015
Protože se blíží konec roku, je čas na bilancování a to se týká i obecních
investičních akcí. Jak jste se na stránkách zpravodaje mohli dříve již informovat, letošní rok byl věnován především administrativní práci na vyřízení již zhotovených akcí – ať už se jedná o výstavbu šaten pro sportovce, či
o realizaci sadových úprav. Přesto něco málo nového v naší obci přeci jen
vybudováno bylo….
Tradičně proběhla rekonstrukce místních komunikací a to především
v místní části obce Podlubníček směrem k čp. 54 (p. Stružinská) a v místní
části obce Cikov – Spálenisko. Zde šlo nejdříve na jaře o zbudování podkladní vrstvy příjezdové komunikace k čp. 178 (manželé Jirečkovi). Na
podzim pak proběhla částečná rekonstrukce asfaltové cesty od čp. 13 k čp.
46. Dále došlo na podzim k již dlouho očekávané výměně vodovodního
řadu na Vísce od čp. 100 (manželé Baťovi) k čp. 96 (p. Zerzán), kde bylo
staré a poruchové ocelové potrubí vyměněno za nové plastové. K tomuto
bych měl především pro občany, kterých se to bezprostředně týká uvést, že
u místní komunikace na Vísce, která už před rekonstrukcí vodovodního
řadu byla ve velmi špatném stavu (nyní se o komunikaci nedá snad ani
hovořit), se v příštím roce počítá pouze s částečnou opravou tak, aby byla
bez problémů pojízdná. K definitivní kompletní rekonstrukci přistoupíme
až v dalším roce, tedy po té, co bude možné vyloučit případné lokální
sedání terénu po provedeném výkopu.
A jaké další opravy komunikací jsou v plánu na příští rok? Především by se
měla uskutečnit dílčí rekonstrukce místní komunikace na Vísce přibližně
od čp.154 (p. Jesenská) směrem do kopce k novostavbě manželů Jílkových. Zde půjde o rozšíření cesty a zbudování podkladní štěrkové vrstvy
zatím bez finálního povrchu. Je to z toho důvodu, že v dané lokalitě je plánována výstavba dalších dvou rodinných domů, ke kterým se obec zavá-

zala zajistit přístup. Na tuto akci již bylo požádáno o dotaci na Pardubický
kraj. Tradičně by měla proběhnout i výsprava výtluků po celé obci, především pak na Podlubníčku. Na tyto drobné opravy využije obec dotaci přes
oba mikroregiony.
Další velká investiční akce by nás měla čekat v objektu mateřské školy, kde
bychom měli již konečně, po několika ročních odkladech, přistoupit
k výměně střešní krytiny. Počítá se i s částečnou výspravou krovu a zateplením půdního prostoru. Protože bohužel na tyto práce nelze čerpat žádné
dotační prostředky, bude daný výčet investičních akcí v tomto směru asi
pro příští rok pravděpodobně kompletní. Respektive, pokud se podaří
vyřídit dotaci přes Ministerstvo pro místní rozvoj, mohlo by dojít ještě
k dokončení rekonstrukce dětského hřiště v areálu MŠ a k restauraci sousoší kříže se sochami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty u Černého mlýna.
A na závěr ještě zmínka o chystaných dotačních projektech na období let
2015-2018. Kromě probíhající přípravy na přestavbu budovy bývalé ZŠ je
dále v plánu zajistit i přípravu žádosti na dotaci na zbudování parkoviště
před KD a žádosti o dotaci na dostavbu sportovního areálu u fotbalového
hřiště – zde se jedná především o výstavbu víceúčelového hřiště s umělým
povrchem.
U dvou posledně zmíněných akcí, u kterých má obec k dispozici projektovou dokumentaci včetně platného stavebního povolení, ještě ale není
známa přesná podoba příslušných dotačních titulů, je tedy v danou chvíli
předčasné diskutovat o tom, zda se dané projekty podaří připravit k realizaci pro příští období. Nezbývá, než doufat, že se tak na konec stane a i na
tyto projekty bude možné dotační prostředky v budoucnu čerpat.
Ing. Radek Boštík, starosta

VÁNOČNÍ VÝSTAVA A MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
zvláště pak když se k obecenstvu otočily zadečky a plácaly si na ně, velký
potlesk byl pak pro ně tím pravým oceněním za vynaloženou snahu. Potom
se mělo konat vyhodnocení soutěže „O nejlepší vánoční cukroví“, nebylo
to náročné, protože do soutěže přinesla cukroví pouze malá Anička Veselíková a tak dostala knížku za účast. Děkujeme všem, kteří na výstavu přišli,
děkujeme prodejcům, že přijeli, děkujeme za zapůjčení betlémů a děkujeme dětem a učitelkám za vystoupení.
O týden později jsme uspořádali o trochu dříve než je zvykem Mikulášskou
besídku. Chtěli jsme totiž využít stávající výzdobu. Již na jaře jsme objednali vystoupení paní Lídy Helligerové s programem pro děti pod názvem
„Půjdem spolu do Betléma“. Paní Helligerová současně působí ve skupině
Schovanky. Do průběhu pořadu zapojuje děti, ale i obecenstvo hrou na
různé hudební nástroje. Přítomné děti se rády programu aktivně zúčastnily a dostaly za to odměnu. Hodinový hudební program tak rychle všem
uběhl a už jsme čekali na Mikuláše. Skutečně přišel v doprovodu dvou
andělů a k potěšení některých dětí i rodičů bez umouněného čerta.
Odvážné děti dostaly nadílku za básničku nebo písničku a na ty bojácné se
také s dárečkem pamatovalo. Po nadílce se už všichni v klidu odebrali do
svých domovů. Děkujeme Vám, kteří jste s dětmi přišli a také Mikulášovi
a andělům. Členové kulturní komise Vám tímto přejí hezké Vánoce
a v roce 2015 hlavně dobré zdraví.
P. Severová

Prodejní vánoční výstavu uspořádala kulturní komise ještě před první
adventní nedělí a to 23. listopadu. Venkovní teplota vůbec neodpovídala
předvánočnímu času, přesto jsme se pustili do práce tak, aby v neděli bylo
vše pro návštěvníky připraveno. V obecních lesích se přeci jenom ještě
našli nějaké stromečky vhodné do velkých prostor kulturního domu a tak
jsme se pustili do výzdoby. V neděli ráno bylo vše připraveno a začali se
sjíždět prodejci. Dopolední návštěvnost byla velmi malá a prodejci se nás
dotazovali, kde máme tu kupní sílu a my odpovídali, že odpoledne se to
určitě zlepší. Nabídka sortimentu zahrnovala adventní věnce, knihy,
různé druhy perníčků,preclíky, sušenky, svíčky z medu a také svíčky ručně
řezané s ukázkou výroby na místě, dále nepřeberné množství koření, medovinu, čokomed a další pamlsky, ale také něco do výbavy kuchyně jako
vařečky, kvedlačky a nebo něco na sebe na tu zimu, která už brzy přijde.
Návštěvníci se mohli stavit také ve výčepu a tam si dát zase něco do sebe,
třeba punč, grog, svařák. Odpoledne se kupní síla dostavila, ale zdaleka
jsme nedosáhli takové návštěvnosti jako v minulých letech. Přítomné děti
se mohly zabavit zdobením perníčků, vlastnoručním odlitím svíčky
z medu a také na jevišti ve výtvarné dílně. Vánoční výstavu obohatil zdejší
betlém a zapůjčené jesličky z Desné a Lubné. V odpoledním programu
uvedly děti ze zdejší mateřské školy pod vedením paní učitelek pohádku
s názvem „Zimní uspávanková pohádka“. Přítomné diváky děti rozesmály,
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Od října letošního roku má jednotka dobrovolných hasičů v užívání devítimístný automobil Ford Transit, který nahradil Avii 30 N. Automobil
byl pořízen z rozpočtu obce za 227 tis. Kč, z toho bylo 80 tis. Kč dotováno
Pardubickým krajem.

V sobotu 8. listopadu se konalo slavnostní otevření nové prodejny potravin. Za účasti vedení obce, firmy Hruška a veřejnosti byl tak oficielně
zahájen prodej. V rámci krátkého programu byla slosována věcná tombola. Je až neuvěřitelné kolik zboží dokázali zaměstnanci firmy do prodejny umístit. Celkový vzhled prodejní plochy se tak oproti minulým
rokům podstatně změnil. Z rozpočtu obce byly uhrazeny nezbytné
úpravy včetně malování a tato služba je tu pro nás všechny. Osmihodinová prodejní doba s uzavřením v pět hodin odpoledne a sobotní dopolední prodej umožňují obsloužit nejen zákazníky, kteří již nepracují, ale
i ty pracující. A co Vy, už jste prodejnu navštívili?

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Pod názvem Tříkrálová sbírka se neskrývá pouhá sbírková akce, ale
jedná se také o obnovení staré lidové tradice, při níž děti i dospělí,
přestrojení za tři krále, přicházejí k domovům, aby tam svým zpěvem
přinesli radost, pokoj a přitom označili dveře domů symbolickými
písmeny K+M+B.
Ani jsme se nenadáli a pomalu se začíná přibližovat závěr roku 2014.
Ve Farní charitě Dolní Újezd se již nyní připravujeme na tradiční
Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční v sobotu 3. ledna 2015.
Úvodem bychom Vás rádi informovali o využití finančních prostředků z výtěžku Tříkrálové sbírky roku 2014.
Z celkové vybrané částky 213.153 Kč měla naše Farní charita k dispozici 141.321Kč. Tento rok jsme zakoupili nové zdravotní pomůcky dvě elektrické polohovací postele, vozík, matrace …v hodnotě 50 tisíc
Kč. Nákup pomůcek přizpůsobujeme vyvstalé potřebě uživatelů. Dále
byl nakoupen zdravotní materiál v hodnotě 20 tisíc Kč. Již třetím
rokem jsme také z výtěžku Tříkrálové sbírky přispěli na projekty v
Manaspuru v Indii, letos ve výši 7050 Kč. Ve výši cca 63 tisíc Kč byly
uhrazeny také některé provozní náklady spojené s provozem pečovatelské a ošetřovatelské služby (např. opravy automobilů 36 tisíc,
nájemné 18 tisíc…).
Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2015 je opět nákup kompenzačních pomůcek, zdravotního materiálu a úhrada některých
nákladů pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Předem děkujeme široké veřejnosti za vstřícné
přijetí koledníků,dětem a vedoucím skupinek,
díky jejichž obětavosti se může
Tříkrálová sbírka uskutečnit.
Tříkrálovou sbírkou se tak každému
z nás otevírá možnost podílet se na pomoci
lidem, kteří ji potřebují.
Farní charita Dolní Újezd

Druhou listopadovou neděli jsme do života přivítali tyto malé kluky:
Matouše Karlíka, Lukáše Macha a Radka Nespěšného.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
„Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře,
ale v názoru, že ne všechno půjde špatně“.
J. Dutour

V měsících lednu, únoru a březnu příštího roku oslaví významná životní jubilea naši spoluobčané:
50 LET
60 LET
65 LET

OBECNÍ PLES

80 LET

Kulturní komise obce
Vás srdečně zve na obecní ples, který se uskuteční
v sobotu 7. února 2015 v kulturním domě.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Primátor.

Stanislav Vopařil
Václav Žďára
Věra Žďárová
Josef Boštík
Václav Háp
Jan Vostřel

Oslavencům přejeme ať jsou jejich dny plné štěstí, zdraví,
lásky a pohody.

HORNOÚJEZDSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK
a přípravě jednotlivých představení byl náležitě oceněn velkou návštěvou
diváků. Snad jste se dobře bavili a při smíchu také trochu omládli.
Co se bude hrát příští rok, ještě nevíme, záleží v jakém složení se ochotnický soubor do nové sezóny sejde a jaká nová hra se vybere.
Závěrem bych chtěla všem ochotníkům poděkovat za čas a obětavost, dále
vedení obce za spolupráci a finanční podporu, také všem divákům za vytrvalost při sledování hereckých výkonů.
A. Chadimová
a všichni ostatní

Letošní rok jsme měli pro diváky připravenou komedii „Když se zhasne“.
Navštívili jsme s ní okolní vesnice Poříčí, Dolní Újezd a Pohodlí. Letos
poprvé jsme se předvedli také ve spřáteleném Horním Újezdě u Přerova.
Doma jsme hru hráli celkem třikrát, v březnu v kulturním domě s velkým
očekáváním, jak budou diváci reagovat a jak novou hru přijmou. Podruhé
na Podlubníčku v krásných přírodních kulisách, to už jsme věděli, že se hra
i výkony herců divákům líbí. Derniéru jsme uvedli opět v kulturním domě
a zároveň si pro vás připravili už vánočně naladěné prostředí se svíčkami
a malým občerstvením na stolech. Jsme rádi, že čas věnovaný zkouškám
-4-

VELKÁ VÁLKA
Od vojína – Eperjes, c. k. Lit. No 30:
18. V. „Jak rychle se na vojně všechno mění. Se stálou vzpomínkou sděluji,
že jsem v Eperjesu, česky Prešově v severních Uhrách na úpatí Karpat. My
zde dlouho nebudeme, neboť sestavovati budou maršbatalion. Přijelo sem
teď také víc rekrutů od nás – Václav Dvořáku z Desné, Dubišar a Kolda
z Podlubníčka, Červený co sloužil u Kočích. S námi půjdou někteří co rukovali 15. května. Očekávají nás zase doby těžké, plné nebezpečí, však když
nemůže jinak být, zase s důvěrou se odevzdati do vůle Boží, Panny Marie,
Anděla strážného a našich patronů. Nastupujeme tu neznámou, strastiplnou cestu“.
Píše vojín – v Rusku:
25. VII. „Moji nejmilejší! Postupujeme stále dál a dál na východ. Tělem
vzdaluji se víc a více od Vás drazí, ale duchem dlím stále mezi Vámi ve vzpomínkách vroucích. Od té doby co jsem odjel z bojiště v Uhrách jsem odeslal
asi 10 lístků, ale obdržel jsem toliko 1 dopis. Správné číslo pol. pošty je 74.
S nejsrdečnějšími pozdravy a vroucími vzdechy se s Vámi všemi i přáteli
loučí Váš Jan“.
Korespondence mezi vojínem a rodinou řídne, z pole i do bojiště se mnoho
dopisů ztrácí.
Za rodinu Rožkovu píše Jan Kočí:
4. VIII. „Pošta nám zase nepřijala bedničku na Tvé polní číslo. Víme, že
potřebuješ teplé oblečení, čokoládu a jiné. O Jendovi Pavlišovi v boji se od
VII. neví. Na poli slávy padl Tomáš Čejka z Cikova a Emil Jindrů. Blízko
Tebe jsou Hurych z Poříče a Lenoch z Mladočova. Žita a pšenice jsou sklizeny. Žita 98 stojanů a 60 mandel pšenice. Mařence na Vísce hodně
pomáhá truhlář Pavliš, ale musí zas k odvodu. Pšenici od Hurychu posekal
soused Fulík. Mlátičku opravil Vytlačil v Osíku. V Desné 1/3 obilí vytlouklo
krupobití, na Vísce ne. Obilí vykoupí „Válečný obilní ústav“ za snížené
maximální ceny – žito 28 K, pšenice 34 K, oves 26 K. Malý Jeníček říká „tata“. Tatínek na výměnku slábne“.
Opět píše švagr Jan Kočí:
14. VIII. „V podvečer svátku Nanebevzetí Marie Panny. Pal Jan Holec z Desné – kaprál z 30. Lir., J. Krejsa je též po smrti a z Krásňovce Půlkrábku
Frant. (Janů) stíhl týž osud počátkem srpna. František Chadimu z Krásňovce, Toník Nádvorníku z Desné a Renza (Koubu) psali z ruského zajetí.
Soused Fulík posekal všechny ovsy. To je od něho pěkné. Včera jsme koupili s tatínkem z Desné hříbě, odstávče od Hubinkové z Kaliště. Je to hřebčík hnědáček. Mařenka totiž, ženuška Tvoje, zase postonává. Jeníčka
dosud kojí, málo jí a v práci se nešetří, proto slábne“.
Od rodiny a rod. Kočí:
22. VIII. „Buď Pánu Bohu dík za těch pár milých slov.. Potěšilo nás, že jsi se
sešel s Veselíkem. Zde budou zase odvody 42 – 50 letých, náš okres půjde
mezi 11. až 18. zářím. Ze Seče padl Václav Prokop hostinský, jsou za něho
23. t. měsíce slouženy reqvie. Severa leží v nemocnici v Lublani. Nástup
domobranců udál se 16. VIII. klidně. Odešel opět Švec z hospody, Václav
Kuta, František Motyčka (Květenský) a Sejkora Jiří. Pracovních sil stále
ubývá. Pamatuješ-li se na Vícha z Chotěnova jak měl ten vlastizrádný
výrok, tak byl odsouzen na 1 rok do žaláře v Terezíně c. k. vojenským soudem. Oněch 7 měsíců ve vyšetřovací vazbě bude mít odraženo. Jak si tak
mnohý zbytečného trápení uloví . Nejmilejší můj manželi. Sužuje mě
hrozný strach o Tebe ve válečném poli. Jiskra, švagr, pět neděl nedává
o sobě vědět. Pozdravuje a v duchu Tě líbá milující Marie s rodinou a Kočí
s rodinou“.
Píše vojín - 1. X. Brno, c. k. válečná nemocnice, Ošperská č. 4
„ Byl jsem střelen před půlnocí 15. září na stráži před zákopy, asi 300 – 400
kroků od Ruské fronty. Leže na zemi bedlivě pozoroval jsem vše přes půl
hodiny, když v tom pocítil jsem nejprve v ruce a na to v noze silné trnutí a
na to palčivou bolest. Nepřátelská kulka prostřelila levou ruku a nárt levé
nohy, utrhla, podrážku boty a mezi cvoky ztratila sílu. Tam kulku našli

kamarádi a dali mi ji. Na to doplazil jsem se zpátky do zákopů, když mě
ihned obvazovali náš četař se svobodníkem. Byli jsme v tmavém močálovém lese u Ruské pevnosti Rovna, ale od sanitního oddělení tam nikdo
nebyl. Trpělivě jsem čekal až do rozednění. Přišli pro mě nosiči od Červeného Kříže a nesli mě na regiment hilsplate asi půl hodiny vzdálený. Avšak
právě v tu dobu se naši dali na ústup a když mě na stanovisko přinesli, bylo
všechno pryč. Museli mě vléci dál a ruští kozáci nás z obou stran pronásledovali. Asi po jeden a půl hodině vysílení nosiči mě postavili v širém poli na
zem a chtěli mě nechat osudu, aby aspoň sebe zachránili. To byly hrozné
chvíle, zda budu od pronásledujících kozáků dobit, nebo zemřu hladem
v těch pustých končinách. Vroucně jsem vyzýval Pannu Marii Pomocnou,
která mě neopustila. S prchajícím oddílem šel i náš pan major, který přidal
dva vojáky a nosiči přinutil, aby mě nesli dál. Za malou hodinu dostali jsme
se do bezpečí v lese a k večeru na stanici Červeného kříže. Naložili mě do
ruského vlaku, zavezli do ruské pevnosti Luzku do polské nemocnice.
Další cesta byla koňskou drahou do Vladimíru Volyňského do špitálu, dále
do Jaroslavi v Haliči“. Pak mě odvezli do Brna. Zde je málo jídla, vše lehce
ztrávíme a ohlížíme se ještě. Pošlete mi ihned žádost na přeložení reservní
do nemocnice v Poličce neb v Litomyšli. Byl bych přece nějaký čas jako
doma a snad i domů z blízkosti bych se podívat mohl …“.
Vysvětlivky: maršbatalion – pochodový prapor vypravený na frontu, marškompanie – rota, u pěchoty 90 lidí, feldmesik – válečné střelby, šrapnel
– dělostřelecké střelivo.
Příště pokračování – transport pro rekonvalescenty.
Hana Baťová

Foto originálu náboje 7,62, kterým byl zraněn vojín Rožek

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme
na sousedské zpívání u jesliček v Cikově.

Přijďte si v sobotu 20.prosince 2014 v 16.00 hodin
zazpívat společně koledy k jesličkám.
Rádi uvítáme i předškolní a školní děti, které si mohou
u jesliček pro Ježíška zazpívat nebo přednést básničku.
Těšíme se na setkání.
-5-
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SPORT • SPORT • SPORT
LETOŠNÍ ROK V TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ
Blíží se konec roku 2014, z pohledu TJ Horní Újezd se dá říci, že šlo o rok
přelomový. Premiérově byly používány úplně nové kabiny, které se zařizovaly opravdu „za pochodu“, to znamená v plném provozu. Po dvanácti
měsících používání si troufnu tvrdit, že kabiny jsou vymyšleny výtečně.
Jak domácí, tak i hostující mužstva mají výborné podmínky a prostředí při
fotbalových zápasech. Projevilo se to také na velice slušné návštěvnosti
našich domácích zápasů v mužské kategorii. Z toho pramení velice pěkný
zisk při prodeji občerstvení.
V minulém zpravodaji jste si mohli přečíst obsáhlý článek o sportovním
odpoledni, které jsme uspořádali koncem června. Tento svátek fotbalu
svou návštěvností a osobnostmi, které na něm vystoupili, nemá v historii
TJ obdoby. Třetí významnou událostí právě končícího roku je natočení
filmu o historii TJ, o němž se dozvíte na jiném místě tohoto zpravodaje.
A jak si vedla jednotlivá mužstva v podzimní sezoně? Naši nejmladší fotbalisté hráli tentokrát v kategorii smíšených přípravek. Absolvovali jsme
šest turnajů, kde jsme se utkali s Čistou, Sebranicemi, Janovem, Borovou,
Svitavami „B“ a společným týmem Dolního Újezdu a Morašic. Dvakrát se
nám povedlo porazit nováčka z Janova, ostatní zápasy jsme prohráli,
i když zápasy s Borovou, Svitavami „B“ i Dolním Újezdem byly celkem
vyrovnané. Za zmínku stojí výborná tréninková docházka, téměř stoprocentní účast na turnajích, což by nebylo bez příkladné pomoci všech rodičů. Trenéry jsou Franta Bartoš, Zdeněk Beneš st. a Vašek Žďára st. Souběžně se smíšenou přípravkou, kde hraje 12 kluků a jedno děvče, jsme
během podzimu trénovali i s ještě menšími dětmi - ročníky narození 2007
až 2009. I tam nám chodilo 8-12 dětí, o které se starali hlavně Zdeněk
Beneš ml., Lukáš Láznický, Vašek Žďára ml., Honza Beneš a když bylo
nejhůř, tak i někteří hráči dorostu. Povedlo se nám, že se sešlo i 26 dětí
ve věku 5-11 let najednou a to mi věřte, že po osmi hodinách strávených
v práci a dvou hodinách na hřišti s dětmi toho má člověk opravdu dost.
Všechny děti se na hřišti snaží a není možné vybrat několik nejlepších.
Velice špatně na podzim dopadli žáci. Společně s Dolním Újezdem hrajeme krajský přebor, kde soutěžíme s městy z Ústeckoorlicka a Svitavska.
Musíme přiznat, že na tuto soutěž v současné době nemáme. Důvodů je
několik - odešli dva dlouholetí trenéři - Franta Mokrejš ml. a Honza Kolčava, do dorostu odešel silný ročník. Na střídavý start přišli sice hráči ze
Sebranic, ale bohužel ani v okolí nejsou hráči, kteří by nám byli schopni
pomoci. Pro úplnost - starší žáci skončili poslední bez bodu se skóre 9:94,
mladší získali jediný bod a skóre 13:76.

Nijak lichotivě nedopadl podzim ani pro dorostence. Po výborné letní
přípravě přišlo několik zranění, někteří hráči měli jiné zájmy než fotbal
a tak jsme v desetičlenné tabulce obsadili deváté místo s 8 body a skóre
20:31, O dorost se stará dlouholetý trenér Karel Žďára, vedoucí mužstva
dělá Roman Chadima ml., je škoda, že do zahraničí za prací odešel druhý
trenér Michal Motyčka. Výhodou nesporně je, že při nedostatku hráčů
v mužích je ochotno několik dorostenců nastoupit za dospělé a vůbec se na
hřišti neztratí. Rádi bychom, aby se dorost v tabulce na jaře posunul o několik míst výše.
Po výborné jarní sezoně jsme byli zvědaví, jak si na podzim povedou muži.
Do mužstva přišli končící dorostenci Honza Kmošek, Honza Láznický
a Standa Hladík, nehrál naopak Fanda Jána. Věkově přišel vlastně i Vojta
Lněnička, který ovšem v chlapech hrál i minulou sezonu. Znovu jsme byli
asi nejmladším týmem v soutěži, poslední zápas v Opatovci odchytal
dokonce Vojta Havlík, na jaře ještě žák. Kromě pár zápasů Zdeňka Bočka
by jsme hráče blížícího se třicítce nebo dokonce nad třicet let nenašli.
I přesto jsme po 14 kolech obsadili v tabulce 2. místo s 26 body a skóre
29:22. Na vedoucí Hradec nad Svitavou ztrácíme 6 bodů, za námi je ovšem
pořadí bodově velmi vyrovnané. Toto umístění je za poslední roky strávené v suterénu tabulky vysoce nadstandardní, ale všichni víme, že zdaleka ne všechno se povedlo. Hráče je třeba pochválit za slušnou tréninkovou docházku, sám jsem zvědav, koho trenéři vyhodnotí na Valné hromadě jako nejlepší v roce 2014. Vedení mužstva zůstává stejné - trenéři
Zdeněk Bednář a Jarda Lochman, vedoucí Franta Kárský. Jsme rádi, že
domácí zápasy navštěvuje hodně diváků, je třeba se dobrými výkony tento
trend pokusit udržet.
Zimní příprava bude obdobná jako předešlé zimy, tréninky v domácím
prostředí, zápasy na umělé trávě Litomyšl a Svitavy, nechybí ani tradiční
soustředění v Boskovicích. Zahájení jarní sezony je naplánováno na
víkend 4. a 5. dubna, nás čeká na úvod derby v Dolním Újezdě.
Za celoroční pomoc a spolupráci děkuji jménem TJ obecním úřadům
Horní Újezd, Poříčí, Desná a Budislav, firmám Taurus Trans, ZD Dolní
Újezd, Jokas, klempířství Martin Chadima, Stavebnímu sdružení Boštík,
finančnímu poradenství Pavel Boštík ml.
Všem občanům Horního Újezdu a všem členům TJ Horní Újezd přeji
klidné prožití svátečních dnů a do roku 2015 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Těšíme se na setkání při akcích pořádaných TJ.
Zdeněk Beneš st.

S HISTORIÍ V ZÁDECH
Tělovýchovná jednota Horní Újezd si dovoluje pozvat všechny své příznivce na slavnostní premiéru filmu S historií v zádech. Ta se uskuteční
v pátek 6. března v 19:30 v kulturním domě Horní Újezd. Po ní bude
následovat posezení s hudbou.
S historií v zádech je příběh Tělovýchovné jednoty Horní Újezd zpracovaný jako téměř 50 minutový filmový dokument, který mapuje téměř padesátiletou existenci tohoto spolku. Vzpomínky na všechny vrcholy i pády
přinášejí pamětníci, kteří ve filmu vystupují. Ti nás provázejí historií od
založení TJ až po dnešní dny. Všechny informace doplňuje řada fotografií
z jednotlivých období.
Scénář je řazen chronologicky. V úvodu nás pamětníci seznámí s místy,
kde se na Horním Újezdě sportovalo ještě před založením tělovýchovné

jednoty, na konci současný předseda přiblíží současnou činnost spolku a
výhled do budoucnosti. Pojítkem celého příběhu jsou vypravěči – Pavel
Boštík, Zdeněk Beneš ml. a Michal Motyčka. Cílem je přiblížit historii Tělovýchovné jednoty Horní Újezd, nahlédnout ke kořenům a zvěčnit či připomenout si osobnosti, které se zasloužili o to, že i téměř po padesáti letech se
na Horním Újezdě sportuje.
Dílo, jehož součástí bude i samostatné CD s historickými fotografiemi, je
krátce před dokončením. Vzniká ve spolupráci TJ Horní Újezd a LTE
video. Poděkovat musíme všem, kteří se na vzniku filmu jakkoliv podílejí,
a také finančním podporovatelům – firmám Taurus Trans, Pfahnl a Pavel
Boštík – finanční poradenství.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Opět po roce se parta nohejbalistů z Horního Újezdu domluvila
a uspořádala dne 20.9.2014 před kulturním domem nohejbalový turnaj
trojic. Počasí nám od začátku přálo. To se bohužel nedalo říci o nižší účasti
týmu, kterých se jako v loňském roce sešlo 5. Po dohodě s hráči byli
nejprve zvoleni jednotliví kapitáni ,kterým byli losováni jednotliví hráči.
Kapitán označený „A“ byl Libor Nespěšný k němu se přilosoval Lukáš
Láznický a Jan Hurych. Kapitán „B“ byl zvolen Pavel Hurych, k němu se
přidal Jakub Kladiva a Jaroslav Kysilka. Kapitán „C“ byl vybrán Jirka
Pavliš a do jeho řad se přidali Jan Láznický a Patrik Prokop. Tým „D“ vedl
Miroslav Zerzán s ním hrál Jarda Pavliš a Lukáš Hájek. Poslední dvojice
„E“ byla ve složení Michal Motyčka a Marek Šinkora k nim se vždy přidal
jeden hráč dle jejich výběru. Po vytvoření těchto trojic se mohl rozehrát
samotný turnaj, ve kterém se odehrála základní skupina, která neměla
o dramatické zápasy nouzi. V základní skupině se hrálo systémem každý
s každým na dva sety do 10 bodů. Za výhru byl tým ohodnocen 3 body, za
lepší remízu 2 body a za horší remízu 1 bodem. Vítězem se stal tým „B“
s devíti body ve složení: Pavel Hurych, Jakub Kladiva a Jaroslav Kysilka.
Tým „A“ s osmi body, který obsadil druhé místo jen o vzájemný zápas před
týmem „D“ jenž obsadil třetí místo. Dále následoval tým „E“ se třemi body
a na posledním místě skončil tým „C“s jedním bodem. Poděkování patří
místnímu obecnímu úřadu za pronajmutí předsálí v kulturním domě, kde

se hráči mohli občerstvit a posilnit do dalších zápasů. Jménem zúčastněných hráčů také velmi děkujeme sponzorům za hodnotné ceny, které
věnovali: Obec Horní Újezd, Essa Dolní Újezd, ZD Dolní Újezd, Obec
Poříčí, MSL Litomyšl, Story Desing, UNET Polička, Taurus Trans
a Elektromontáže J. Kysilka
L. Nespěšný
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