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ČÍSLO 1

DEN MATEK A DEN OTCŮ
Den matek vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti. Svátek je slaven po celém světě, kvůli různým kořenům v různé dny. Původ pro naši civilizaci má zřejmě v antických oslavách bohyně matky. Ve starém
Římě se například slavil svátek zvaný Matronalia, zasvěcený bohyni Juno. Novodobá historie svátku se ovšem
datuje z let občanské války ve Spojených státech amerických. Za to, že byl v demokratickém Československu
zaveden svátek matek, vděčíme především Dr. Alici Masarykové, nejstarší dceři prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Alice Masaryková, velká osobnost první republiky, která se z komunistických učebnic dějepisu jaksi vytratila, studovala medicínu, filosofii a sociální práci na universitách v Praze, Lipsku a Chicagu. Tato statečná, vzdělaná, společensky angažovaná osobnost po smrti matky plnila roli první dámy
republiky. Alice Masaryková stála u zrodu oslav svátku matek u nás. Poprvé byl svátek matek slaven v roce 1923.
V předválečném Československu, ale i v prvních letech po válce, byl svátek matek velmi oblíbeným svátkem. Po
únorovém puči komunisté dříve opěvovaný svátek matek zavrhli a v padesátých letech nahradili slavením Mezinárodního dne žen. Den matek je den v roce, kdy máme skvělou příležitost poděkovat našim maminkám za to, co
všechno pro nás v životě udělali. U nás je Dnem matek vždy druhá květnová neděle, proto se datum tohoto svátku rok od roku liší. Letos tedy v neděli 10. května nezapomeňte na svoji maminku.
Na třetí neděli v červnu připadá Den otců. Oslavování táty zavedla Američanka Sonora Smart Doddová, která
tímto činem chtěla dát hold svému ovdovělému otci Williamovi Smartovi. Ten se pečlivě staral o ni a o její sourozence poté, co maminka zemřela po porodu šestého dítka. Na našem území není svátek zatím příliš populární.
Na zplození a výchovu jsou však většinou zapotřebí dva, a tak je spravedlivé, že se i tatínkové (byť se zpožděním a
neoficiálně) dočkali svého ocenění v podobě svátku. Tátové hrají v našich životech často velkou a důležitou roli,
každý z vás ví sám nejlíp, co právě pro něj otec znamená, co ho naučil, co mu předal do života, čeho si na něm
váží, proč jej obdivuje. Liga otevřených mužů zavedla v roce 2007 akci, která svátek podporuje. Nese jméno Tátafest a koná se v mnoha českých městech. V českých kalendářích tento svátek však nebývá uveden. Kromě Dne
otců můžete slavit i Mezinárodní den mužů, který je opět obdobou toho ženského. Tento den připadá na 19. listopad. A tak si 21. června vzpomeňte na svého tatínka.
Text převzat
Kresba: K. Boštíková

K čemu jsou holky na světě?

Nejmilejší táto,

Aby z nich byly maminky,

děkuji Ti za to,

aby se pěkně usmály

že se o mě s láskou staráš,

na toho, kdo je malinký.

spravedlivě někdy káráš.

Aby nás měl kdo pohladit

Jednou chci být jako Ty,

a vyprávět nám pohádku.

projdu Tvoje šlápoty.

Proto jsou tady maminky,

Velkou pusu, obětí,

aby náš svět byl v pořádku.

moc se nebraň dojetí!

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 12. 12.
mimo jiné projednalo a schválilo:

ODBAHNĚNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE
ZA KULTURNÍM DOMEM

- smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí HÚ a f. ČEZ k pozemkům
ve vlastnictví obce Horní Újezd parc. č. 791 a 784 na k.ú. Desná u Litomyšle
- toto znění usnesení k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce
Horní Újezd: zastupitelstvo obce projednalo návrh zadání změny č. 1
územního plánu obce Horní Újezd a schvaluje návrh zadání změny č. 1
územního plánu obce Horní Újezd v rozsahu dle přílohy
- smlouvu o dílo a o poskytnutí služeb mezi obcí HÚ a firmou IterSoft, s. r.
o. Choceň na provozování mapového portálu Geosense.
- kupní smlouvu mezi obcí HÚ a Lesy ČR, s.p. Hradec Králové o prodeji
obecních pozemků parc. č. 831/3 a 831/4 (vodní plocha) o celkové výměře 243 m2
- cenovou nabídku firmy Profesionálové a.s. Hradec Králové na provedení energetického auditu v rámci PD na přestavbu objektu bývalé ZŠ
- rozpočtové provizorium na počátek roku 2015, pro měsíce leden a únor
ve výši 1/12 rozpočtu roku 2014 pro každý měsíc
- podání žádosti a následné uzavření smlouvy o vytvoření dvou společensky účelných pracovních míst mezi obcí HÚ a Úřadem práce Svitavy pro
rok 2015
- jednací řád zastupitelstva obce Horní Újezd pro období 2014 – 2018

Milí čtenáři, pravděpodobně jste si všimli stavebních strojů, které se zhruba před měsícem objevily na rybníku, resp. retenční nádrží za kulturním
domem. Zároveň Vám asi neuniklo ani to, že stavební práce ustaly, dílo
vypadá tak nějak nedokončeně, nic se neděje a rybník se nenapouští.
Mnozí z Vás si proto oprávněně pokládají otázku co má toto znamenat,
jakým způsobem a kdy se bude pokračovat a především, kdy se práce
dokončí a rybník se opět napustí.
Přestože na poslední část položené otázky přesnou odpověď neznám,
pokusím se alespoň objasnit stav věcí. Zastupitelstvo na svém únorovém
zasedání schválilo rozpočet pro letošní rok, jehož součástí bylo též
odbahnění retenční nádrže, na které vyčlenilo sumu ve výši 95 tis. Kč. Částka se zdála na první pohled plně dostačující a tak jsme v zastupitelstvu
odsouhlasili i návrh na částečné rozšíření rybníka směrem k bývalé, nyní
nově opravené čerpací stanici.
Travnatá plocha je zde prakticky po celý rok podmáčená, bez jakéhokoliv
možného využití. Návrh počítal s vytvořením jakéhosi předsazeného prostoru, který by v budoucnu sloužil právě pro zachytávání splavené zeminy,
tzn., že by se zanášela právě pouze nově vytvořená rozšířená část rybníka
a původní prostor retenční nádrže by tak zůstával tohoto procesu ušetřen.
Pro Vaši představu rybník by se dle zpracovaného návrhu skládal ze dvou
k sobě přitisknutých „van“ s jednou společnou vodní hladinou.
Takže, jakmile byl tento postup takto odsouhlasen, pustila se vybraná stavební firma prakticky zároveň jak do samotného odbahnění, tak i do rozšiřování retenční plochy. Tento postup se jevil jako veskrze logický a praktický, protože odstraněním vrchní travnaté vrstvy se skrývkou rozmáčené
zeminy v rozšiřované části, se tak významně usnadnil přístup k odbahňované části původní retenční nádrže. Odhad, že rybník ukrývá max. 250300 m3 bahna, se ale bohužel brzy ukázal jako příliš optimistický. Ve skutečnosti zde bylo na konec odtěženo na 370 m3 bahna! Tento fakt prakticky znamenal, že v rozpočtu schválené prostředky nejenže nepokryly
náklady na vytvoření nového předsazeného retenčního prostoru pro usazování splavované zeminy, ale bohužel nebyly dostačující ani pro vlastní
odbahnění rybníka.
Logicky tedy nezbývalo zastupitelům nic jiného, než stavební práce přerušit, důkladně se poradit o nastalé situaci a rozhodnout jak dále postupovat.
Jedna z variant, která se samozřejmě nejvíce nabízela, byla ta, že by se od
rozšíření rybníka upustilo a napustila by se pouze původní, již odbahněná
část retenční nádrže. Na konec jsme se v zastupitelstvu po zralé úvaze rozhodli od záměru na rozšíření neustupovat a původní rybník zatím nenapustit a to právě z toho důvodu, že by napuštěná voda byla pro další stavební činnost z technického hlediska komplikací.
V současné době se tedy čeká na vývoj obecního rozpočtu v průběhu roku,
je předpoklad, že se podaří v rozpočtu nalézt rezervy, což se ale fakticky
ukáže až po ukončení hlavních naplánovaných akcí pro letošní rok - pořízení automobilu v rámci akce „svážíme bioodpad“, rekonstrukce místních
komunikací, výměna střešní krytiny na budově MŠ. Je tedy pravděpodobné, že se podaří dokončit akci odbahnění a rozšíření nádrže ještě v letošním roce. Zároveň se hledají cesty, jak při dokončení záměru část finančních prostředků ještě uspořit.
Na závěr bych ještě rád dodal pár slov k vlastnímu odbahnění a proč
k němu obec po 7-mi letech od fungování retenční nádrže vůbec přistoupila. Mohlo by se možná zdát, že tento krok nebyl nutný, že je to do jisté míry
zbytečné plýtvání obecními prostředky. Musím zde zdůraznit, že tomu skutečně tak není. Naše retenční nádrž nemá tak velkou volnou kapacitu, aby
úplně zadržela eventuální povodňovou vlnu na Lubenském potoku z přívalových dešťů a úplně zabránila rozlivu povodně do střední části obce.
Dokáže ale průběh povodně zpomalit a především a to je nejdůležitější,
zabrání v naplavení bahna mimo tok Lubenského potoku za retenční nádrží. Voda se tedy může ve střední části obce okolo KD rozlít, ale bude se jednat o méně znečištěnou vodu, která nenapáchá takové škody. Toto se naplno projevilo při lokální povodni na jaře roku 2012, kdy po přívalovém
dešti došlo k vybřežení Lubenského potoku a zaplavení mimo jiné i louky
před kulturním domem. Jednalo se ale prakticky o čistou vodu, která po
odtečení nezanechala větších stop. Většina bahna (včetně brambor), které
s sebou proud vody z polí z lubenského katastru přinesl, skončila v retenční nádrži, která tak splnila jednu ze svých funkcí, kvůli které byla postavena a 370 m3 uloženého bahna za 7 let fungování nádrže mluví za vše. Tím
se ale retenční schopnost nádrže po 7 letech výrazně zmenšila a pokud by
došlo k podobným přírodním událostem, lokálním povodním, již by nádrž
z důvodu své omezené kapacity nemohla tímto způsobem fungovat. Proto
bylo odbahnění nezbytné.
Ing. Radek Boštík, starosta

Na svém dalším jednání dne 13. 2. zastupitelstvo
m. j. projednalo a schválilo:
- rozpočet obce Horní Újezd na rok 2015 – příjmy 5 175 600, výdaje 5 095
500, přebytek 80 100,- podání žádosti na dotaci na dětské hřiště v areálu MŠ pro rok 2015 v celkové výši projektu: 350 tis.Kč, spoluúčast obce: 105 tis. Kč
- podání žádosti na dotaci na restauraci drobných sakrálních staveb pro
rok 2015 v celkové výši projektu 200 tis. Kč, spoluúčast obce 60 tis. Kč
- další postup ve věci podání žádosti na dotaci na zbudování universálního hřiště v rámci rozšíření sport. areálu – II. etapa, který bude spočívat
v úpravě projektu, ve zpracování nového rozpočtu a v podání žádosti o
prodloužení stavebního povolení spolu s žádostí o změnu stavby před
dokončením na odbor výstavby MěÚ Litomyšl a to nejpozději do 30.
dubna 2015
- dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/OM/2841/07 o podmínkách provedení
stavby „Modernizace silnice III/3596 Horní Újezd“ uzavřený mezi obcí
Horní Újezd a Pardubickým krajem
- smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu mezi
obcí Horní Újezd a Krajskou knihovnou v Pardubicích pro rok 2015
- finanční spoluúčast obce Horní Újezd na zhotovení geometrického plánu, kterým se vypořádávají majetkoprávní vztahy u čp. 43 – p. Hanus
(Cikov) a to ve výši 50% ceny tohoto plánu – tj. ve výši 7925,- Kč
- jmenování předsedy letopisecké komise: Ing. Václava Lněničky
- jmenování letopisecké komise ve složení kronikářka: Anna Veselíková,
členové: František Mokrejš, Pavel Boštík, Jiří Pohorský, Pavel Mach
- smlouvu č. 14179304 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí, uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR a obcí Horní Újezd;
podpora je určena výhradně na akci: „Svážíme bioodpad z obce Horní
Újezd“
- jmenování předsedy kulturní komise: Oldřicha Bati a členek - M. Hladíková, J. Vejrychová, A. Veselíková, V. Krejsová, E. Foglová, P. Severová, A. Kučerová.
- podání žádosti na Úřad práce ve Svitavách o čtyři pracovní místa
v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2015

POHYB OBYVATELSTVA
V LOŇSKÉM ROCE
Počet obyvatel k 1. 1. 2014
- přihlášeno
- odhlášeno
- narozeno
- zemřelo
Počet obyvatel k 31. 12. 2014

420
6
12
5
1
418

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Svoz se uskuteční ve čtvrtek 7. května a ve čtvrtek 8. října 2015.
Každý si předá sběr osobně osádce vozidla. Harmonogram svozu
zůstává zachován takto: 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 nepatří a není zahrnuto v poplatku suť, eternit, asfaltová lepenka, asfalt, azbest. Pokud se však se zaměstnanci svozové firmy dohodnete lze tento odpad odvést, je třeba vědět
množství odpadu, vaše jméno a na základě fakturace obci potom zaplatit částku za likvidaci.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

V letošním roce se uskuteční sběr železného šrotu od 13. 4. do 20. 4.
2015, 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.
-2-

MINI ZOO V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Zápis dětí do mateřské školy v Horním Újezdu
Zápis dětí pro školní rok 2015/2016 proběhne v mateřské škole ve
dnech 18. a 19. května 2015. Přijďte nás navštívit s Vašimi dětmi,
prohlédnete si školu, zodpovíme Vám Vaše dotazy a vyzvednete si přihlášku k zápisu. Připomínám rodičům, že je třeba již nyní, při tomto
zápisu, zapsat i děti, u kterých předpokládaný nástup do MŠ plánujete až později v průběhu školního roku 2015-16/ např. až v jarních
měsících 2016 /. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Velkým zážitkem pro naše děti v mateřské škole byla návštěva zakladatelky Mini ZOO ve Vilémově, paní Olgy Němcové. V této jarní, předvelikonoční době jsme si vybrali Speciální velikonoční program, ve kterém se
děti seznamovaly se všemi českými symboly Velikonoc, ale hlavně s živými
mláďátky zvířátek, které k tradičním Velikonocím patří.
Ve chvíli se naše třída proměnila ve dvorek plný ohrádek a klecí s živými
zvířátky. Děti nejprve se zájmem vyslechly vyprávění o životě jednotlivých
zvířátek a pak si je samy mohly nejenom prohlédnout, ale i přímo si je
pohladit a pohrát si s nimi. Nadšení dětí bylo veliké. Mečící jehňátka, zvědavě pokukující pštros, neustále kvičící selátko, kuřátka, káčátka, křepelky, morčátka a celá králičí rodinka děti zaujala na celou hodinu. Zvláštností byl i bílý africký ježek, který jediný ze všech druhů ježků v zimě nespí.
Když si děti se zvířátky dostatečně vyhrály, vyprávěla jim paní Němcová
o velikonočních symbolech, pomlázkách, různě zdobených vajíčkách,
o barevných mašlích na pomlázce a co která barva symbolizuje, řehtačce,
velikonočních dobrotách, jako je např. beránek, pučálka, jidáše atd.
Na závěr si všechny děti ze sena udělaly hnízdečko, do kterého si položily
skořápku z vajíčka naplněnou hlínou a zasetou kukuřicí.
Přestože naše venkovské děti většinu zvířátek dobře znají, celý program je
opravdu nadchl a získaly i řadu nových vědomostí a poznatků. Rádi opět
někdy tuto Mini ZOO v naší škole přivítáme.
(Pokud Vás zajímají další aktivity Mini ZOO, najdete je na www.mmzoo.cz)
Připojujeme i fotografii z letošního masopustního veselí dětí .
Štěpánka Mokrejšová

PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE
SILNICE III. TŘÍDY Č. 3596
Vážení čtenáři, i když je to možná předčasné, chtěl bych Vás stručně informovat o připravované rekonstrukci silnice III. třídy 3596, tedy komunikace v majetku Pardubického kraje, jejíž údržbu zajišťuje Správa a údržba silnic Litomyšl, a která vede přes naši obec. Plánovaná rekonstrukce by měla
navázat přesně v místě, kde byly práce před 9-ti lety „přerušeny“, to znamená před odbočkou silnice směrem na Krásňoves - Sebranice, od tohoto
místa by měla rekonstrukce vést přes naši obec až na katastr obce Desná,
kde se akce ukončí na křižovatce u Podháje.
Na stránkách našeho zpravodaje na podzim roku 2014 jste se mohli dočíst,
že se již konečně začaly hýbat ledy, navštívil nás kromě pracovníků krajského úřadu Pardubického kraje též sám pan hejtman JUDr. M. Netolický
a jednali jsme o konkrétních obrysech akce, jejíž rekonstrukce měla již
i svůj pravděpodobný termín realizace a to jaro 2015.
Od té doby se věci posunuly vpřed tím způsobem, že je již známa firma,
která zakázku vysoutěžila - je jí SKANSKA a.s., středisko Litomyšl. Smlouvu s Pardubickým krajem ale doposud neuzavřela a ani dotace není dosud
definitivně schválena. Tyto důležité kroky by se měly odehrát v první polovině dubna a až poté bude osud plánované rekonstrukce jasný i s pevnými
termíny provedení díla.
Informace, které Vám nyní sdělím, berte prosím pouze jako předběžné,
nezávazné s tím, že budou ještě upřesněny.
Každopádně, pokud vše dobře dopadne, měla by rekonstrukce silnice proběhnout v termínu od května do října letošního roku. Nejdříve by firma
zahájila práce na zbudování nového mostu přes Lubenský potok ve středu
obce. V dané souvislosti nás čekají ještě důležitá jednání o plánovaném
harmonogramu akce, stavebních postupech, jednotlivých dílčích etapách
a s tím spojeným návrhem případných objízdných tras, resp. prostupnosti
rekonstruované části silnice pro místní dopravu. Již nyní nás firma
SKANSKA a.s. ujistila, že by komunikace měla zůstat průjezdnou po celou
dobu provádění prací minimálně pro autobusovou dopravu a zásobování.
Závěrem Vás chci ujistit, že jakmile obdržíme od Pardubického kraje
konečný „verdikt“ o výsledku projednání plánované akce, bude obec své
občany informovat jak prostřednictvím našich web stránek, tak např. prostřednictvím místního rozhlasu a obecních vývěsek.
Ing. Radek Boštík, starosta

PSÍK MÝVALOVITÝ

Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní je malá šelma z čeledi psovitých,
která se vyskytuje i v naší obci. Žije v mokřadech a v lesích okolo vodních
toků. Jeho původní zemí je východní Asie, zejména Japonsko, Korea
a východní Sibiř. Ve 30. a 60. letech dvacátého století byl pro svou cennou
kožešinu vysazen na území evropského Ruska. Odtud se postupně nekontrolovatelně šíří na západ.
Psík mývalovitý je všežravec, živí se vejci a mláďaty ptáků, žábami ale
i mršinami. Je to noční tvor. Přes den přespává v noře, kterou si sám
vyhrabává, nebo využívá opuštěné nory jiných živočichů. Psík je jediná psovitá šelma, která přespává zimu, podobně jako jezevec nebo medvěd. Je to
tiché a samotářské zvíře, své teritorium si značkuje výměšky.
Text a foto: M. Prokopová
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VELKÁ VÁLKA
Vojín Jan Rožek, nar. 1886 je z c. k. válečné nemocnice v Brně převezen do
Vysokého Mýta na adresu: „C. k. oddělení zotavenců, Měšťanská chlapecká škola, Jungmanovy sady“. Odtud se začátkem prosince podíval domů
a pro vzpomínku máme fotografii šťastné rodinky.
15. X. odjíždí p. Kalibán č. 103 za Tomášem do vojenské nemocnice. Je
těžce nemocen. Již v VI. snad padl na „poli slávy“ Josef Fulík, chalupník.
Granátová neb šrapnelová hlavice utrhla nebohému hlavu. Ve válečné
nemocnici zemřel Josef Žďára a p. Václav Kladiva č. 14 – vojín 98. pluku.
Raněný na bojišti v IX. je Josef Hurych, četař a Václav Boštík. Padl Jan
Kučera, Rejman, Josef Lněnička v Karpatech, Josef Koníček a Josef Stehlík na italském bojišti.
Končí se rok 1915. Zastav se každý, kdo vzpomínáš na své předky. Též se
skloň před všemi ženami, které čekaly na návrat vojínů. Dřely do padnutí
na políčkách, vychovávaly děti a byly ochotny s láskou přijmout i válečné
invalidy.
ROK 1916.
Další pobyt vojína Jana Rožka byl v rekonvalescentu v Hausleitenu a v Tullnu v Dolních Rakousích.
Píše rekonvalescent, Tulln, N. Oster.
2. III. „Pochválen buď P. Ježíš Kristus! Vroucně milovaná ženuško. Již
druhý týden vypomáhám jako válečná pradlena. Je nás devět. Též Šplíchal,
mlynář ze Sloupnice. Pereme v sedmi trokách kořínkovými kartáči, lepší
věci na valše. Další tři z nás zase máchají, ždímou, věší, topí pod kotli a vyváří. Aby se práci stačilo, musí každý vyprat 45 kusů prádla nebo 20 prostěradel. Bílé a ručníky se vyváří dvakrát. Máme se co oháněti. Mimo to nás
občas potřebují i v kuchyni. Sem mě k jídlu nic neposílejte. Máme mnoho
a těžké práce, ale za to stravu vydatnou. Sdělení o úmrtí Dvořákové z Desné
mě velmi překvapilo. Jsou to převraty na mnoha místech netušené. Od
hrozné dřiny zhnisané mozoly, otrava krve a tolik bolestí až k hrobu. Váš
v duchu líbající tatíček“.
Od rodiny.
Velikonoce 1916. „Doma je Pepek Zavoralu z Dolního Újezda na 1 rok. Veselík z Vísky a Jan Pavliš z Osíka jsou v zákopech. 15. IV. pojede do pole Václav Severa z Desné. Domů ho nepustili, chtěl alespoň dva dny, ach jak moc
se strachuje. Václav Tomšíček z Desné je v zákopech. Doma byli: Čejka,
Boštík č. 10, Vopařil č. 48, Třasák. Probleskují zprávy, že nepíše Frantík
Chadima z Krásňovce a padl Jiří Sýkora z Cikova. Kráseňská Stehlíková již
zítra bude míti pohřeb. On sice dostal dovolenou, by ji mohl na hřbitov
doprovoditi, ale co naplat, když zase musí co nejdříve děti opustit. Pamatuješ-li se, když jsme nakupovali kladečku u Melšu, kterak Kladivu Frant.,
řezal latě na pile, včera asi v práci pokračoval a snad mu uřízla pila prsty
a mluví se, že v nemocnici mu odejmou celé zápěstí neb až po loket, neb
dostává otravu krve. Na setí dostal dovolenou Josef Hurych (ze mlýna)
z Kaposváru a Pechanec Václav z Desné, prý z pole. Do pole odjel Vopařil
z Podlubníčka, Rosypal a Nepraš z Desné“.
Píše švagr Jan Kočí.
3. V. “Tvoje ženuška Mařenka podala dnes žádost na c. k. hejtmanství
o dovolenou na dva měsíce. Též objednala žací stroj a mašinu na setí lnu
a máku. Sousedé Tomáš Kalibán jest na 3 týdny na dovolené, Veselík je
u khádru v Litoměřicích. Břeň šenkýř z Vísky je na dovolené. Jan Bezděk
z Cikova, ten trochu podivín, padl již 3. III. a to narukoval teprve 21. I. 1916.
Kalibán Tomáš je na tří týdenní dovolené. Zítra se čeledín Josef musí
dostavit k soudu, kvůli splašenému koni. Budou se muset zaplatit útraty
v nemocnici za potlučenou paní“.
Od Kočích:
21. V., „Mařenka, ženuška Tvoje, šla na Chlumek na pouť na známý úmysl
ukončení té hrozné války. Procesí bylo veliké, též 15 párů družiček. Na
lukách začínají sekati Melšovi, Chadimovi z Krásňovce a Koníčkovi. Trávy
jsou pěkné“.
Píše vojín z Tullnu.
26. V. „Milovaná Mařenko! Tuším, že už budete asi sázeti hlavatici. Kéž
bych se tak alespoň na kratičkou mohl podívat na ty drahé tam políčka. Na
tisíckráte Tebe i dětičky pozdravuje a líbá Váš upřímný tatíček“.
Od rodiny a J. Kočího.
31. V. „Sázíme řepu. Žito už kvete a je velké sucho. Václav Kladiva kovář,
ten kulhavý, byl též odveden. Z Desné odvedli Františka Kováře rolníka,
Václava Kopeckého mladšího, Václava Lipavského (Kubku), Jos. Lipavského pazderáka a Josefa Plcha. Začíná se šířit epidemie spály. Šimkům
č. 128 odešly 2 děti, na Krásňovci vdově Kalibánové zemřel jediný devítiletý chlapeček. Též stůně Machu Jeníček, Fulíku František, ale doktor Koza
je těší, že nemoc přestojí. Motyčka Podlubnický též podlehl své nemoci,
Zerzán (Rusák) je již pod drnem.
Píše švagr Kočí, Hranička č. 3.
5. VII. „Zde byla strašná bouře. Padaly kusy ledu jako škatulky od sirek.
Úrodu zcela nezničily, ale na straně k Novým Hradům je všecka úroda smíchaná se zemí. Tisíceré díky, Josef Rosypal přinesl od Tebe tabák a sedm
pakliček na nemoci dobytka“.
Tolik toužená dovolená se vyplnila. Vojín Jan Rožek byl doma od 2. poloviny července do začátku srpna 1916.

Píše rekonvalescent z Tullnu.
10. VIII. „Po příjezdu z domu jsem byl uznán za schopného do pole. Severin Kavku dostal ještě čtyři neděle, Václavík do 15. X. na ministerskou
žádost. Těžko se mě bude loučit s rekonvalescentem, kde jsem žil 3/4 roku.
Vše je marné, musím se opět odevzdat do vůle Boží. Na tisíckrát Tebe,
drahá ženuško, dětičky, milé rodiče v chaloupce i na Desné, všechny milé,
srdečně líbá a objímá Váš zarmoucený Jan. Moc a stále na Vás doma vzpomínám. Vybavují se mě trudné doby z loňska, to jsme byli již na Ruské hranici a děkuji jen Bohu a matičce, že jsem živ. Sešel jsem se s Vomočilem
(Kárským).
Feldpost 288.
19. IX. „Dostala se ke mě smutná zpráva, že švagr Jiskra dobojoval. Musel
jsem nad tím opravdu plakat. Takovou dobu snášel útrapy života válečného a nyní, když měl nárok na dovolenou, nebylo mu dopřáno více spatřiti
domov“.
Za celou rodinu píše J. Kočí.
16. X.“Dříve než přišla o Jiskrovi úřední zpráva psal svědek, který byl
u jeho skonu a ten je teď v nemocnici. A tak se na Vísce sešli u rodičů sourozenci, aby těšili vdovu – Tvoji sestru Marii Jiskrovou. Nešťastná vdova čte
písemnou zprávu o smrti manžela. Padl po ráně šrapnelem dne 9. VIII.
roku 16 a je pochován na hřbitově v Brestovicích. Jsme zničeni tou smutnou zprávou o našem dobrotivým a potřebným Janovi. Tůze nás to zdrtilo“.
Od rodiny.
25. X.“ Dne 24. X. tedy včera, byly slouženy slavné requiem za Jana Jiskru
s dojemnou promluvou a zesnulém vojínovi. Máme o Tebe všichni velikou
starost. V měsíci X. do 8. XI. jsme odeslali 9 bedniček. Ty jsi podle psaní
dostal jen tři. V pondělí se splašili koně čeledínovi od Dvořáků v Desné.
Lejta mu přejela nohy. Koně letěli od Podháje roklí jejich hájem na zádušní
pole ke křížku, dále humny ke stavení pouze s předkem od vozu. V neděli
o pouti bude slavnost svěcení dvou soch v D. Újezdě, Božského Srdce Páně
a Panny Marie u oltáře. Byl zavražděn ministerský předseda hrabě Sturka.
Jaké pohnutky mohly přimět dr. Odlera k tak hroznému činu Ti napíši, až
dostanu noviny. V zimě odešli na vojnu již i padesátiletí – odvedeni na podzim 15. Takže z mnohých rodin bojují otcové i synové. Na polích chybí mužská pracovní síla. Proto c. k. ministerstvo začalo připravovat na jaro 17
sproštění od vojny samostatným rolníkům o výměře alespoň 100 měřic.“
Dne 21. listopadu. 1916 v 9 hod. večer dobilo šlechetné srdce Jeho Veličenstva krále a císaře Frant. Josefa I. Hladina lidských úsudků je jeho odejítím
v těchto dnech rozčeřena. Hned tento den vydal následovník trůnu
arcikníže Karel proklamaci, že se ujímá vlády „Da nobis pacem“ – Dej nám
mír! 22. listopadu nastupuje nový císař Karel, synovec zemřelého. V něj
i císařovnu Zittu skládá národ naději. Český lid je miluje. Často pobývali
v Brandýse nad Labem.
pokračování na str. 5
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VELKÁ VÁLKA
pokračování ze str. 4
Píše J. Kočí.
27. XI.“Za Severu budou v sobotu slavné requiem. V ten horký den na
Doberdobské planině, když Severa vypustil duši, padl i Jiřík Sýkorů z Hraniček, který u něj byl jako ordonanc a byly mu uraženy obě nohy. Stále čekáme na zprávy od Tebe. Mařenka platí advokáta, aby Tě pustili na čas domů
jak se slibovalo, ale nemá to vlivu žádného. Mařenka má starosti, začali stavět vodárnu, popraskal cement a zdi prosakují. Vydláždění chléva si nemohou vynachválit zvláště letos, když je nedostatek steliva. Naše Anička, milé
děťátko, již tři týdny leží bez pohnutí, třikrát měla 40 st. horečky. Je to
nebezpečná zkouška. Potřebujeme poradit kam zasít jetele červený, růžák,
bílý a zelenáčkový. Ceny stouply asi 5x. Na sametky dříve 3 až 3,5 zl. a nyní
14 zl. za 1 metr. Dřív stál oblek 15 zl. dnes to stojí obyčejný štruksový. Prasata za 1 kg živé váhy 5 K a prodej u řezníka je 4 zl. za kg. Na dovolenou přišel Jan Hurych, hostinský z Vísky a Jar. Kopecký. Dne 11. XII. se k nám má
dostavit rekviziční komise. Jsme na to připraveni, takže bysme nedostatkem trpět nemuseli. Komise je nyní v DÚ a snad dosti vlídně jedná. Je v ní
předseda p. Civiš oficial. ber. úřad, p. Flídr (horní) z Osíka jako odhadce,
Jandera jako nakupovač a 5 vojínů. Po Vác. Půlkrábkovi ti posíláme svíčky, tužky, hřeben, nůž, nitě, bochníček chleba a hrnek sádla, 2 biče. Dnes
v DÚ zemřela mlynářka Švejdová“.
Feldpost 288.
23. XII. „Moji nejmilejší! Právě jsem dostal po dlouhé době od Vás dopis.
Zde v poli korespondence vázne. Jetelové semínko červené dejte ke škole
a po vice. Po řepě nasejte jetele bílého, od Hurychova švédský a zelenáč.
Pro zeleninu by zůstaly velké hony po pšenici.
Píše manželka Marie a Kočí.
25. XII. „Draze milený! Vroucí díky vzdáváme za milý lístek s pozdravy.
Rodiče a Mařenka Ti posílají peníze. (Mařenka 20 K, rodiče 20 K, Kočí 40
K). Manželka Tvoje milovaná prodala semínko růžové za 246 zl., bílé za 92
K. 900 K, které si půjčila od maminky chaloupecké na hříbě již splatila, ale
hříbě je špatného vzrůstu. Od agrární banky dostala 1 250 K za krávu Malku. Též prodala prasátko 57 kg Tesárkovi do Poříče za 145 zl. a bude kupovat, dvě maličká. Milený manželi! Do ochrany Boží Tě poroučí Tvoje věrně
milující a na šťastné shledání se těší Tvoje Marie. Jeník Koníčku ze mlýna
jest na dovolené. Máme aspoň výhodu ve mletí. Starý Koníček onemocněl
na zápal plic. Nyní jsme rozrajónováni do mlýnů podle domovních čísel.
Mlýn Melšů je pro Dol. Újezd. 30. prosince bude korunován nový císař
a král Karel I. i císařovna Zitta. Přítomen bude i mladičký arcikníže František Josef Otta“.
Vysvětlivky: Rekonvalescent - zotavování, troky - necky, dřevěná vana,
kořínkový kartáč - tvrdý kartáč, rejžák, šiml - bělouš, draha - široká, polní
cesta, hlavatice - bílá řepa, tuřín, pazderák - od pazdeří, zbytek stonku lnu,
čeledín - pomocná pracovní síla v zemědělství, zádušní pole - majetkové
vyrovnání za spásu duše zemřelého, ordonanc - poddůstojník, který zajišťoval předávání rozkazů, štruks - pevná hrubší látka. Pokračování příště.
Hana Baťová

V neděli 8. března se za spolupráce TJ a obce uskutečnil dětský karneval.
Ačkoli bylo krásné počasí, sál kulturního domu vůbec nebyl prázdný.
Hemžilo se to tu princeznami, loupežníky a jinými postavičkami, které
celé odpoledne soutěžili a vesele tančili.

Na obecním plese letos uvedly svoje taneční vystoupení ženy ze sousedních Sebranic. Jejich taneční kreace na melodii z české filmové komedie
„Limonádový Joe“ byly odměněny bouřlivým potleskem publika. Děkujeme za zpestření programu, všem děkujeme za věnovanou tombolu
a také děkujeme za Vaši návštěvu.

POZVÁNKA
Hornoújezdský ochotnický spolek Vás srdečně zve
na premiéru divadelní hry „Dva na kanapi“
v sobotu 18. dubna od 19.30 hod.
v KD Horní Újezd.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

„Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž
drobnými pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují”
V. Neff

V měsících dubnu, květnu a červnu oslaví významná životní výročí tito naši občané:
70 LET
Lidmila Kladivová
75 LET
Jan Čihák
80 LET
Jiří Fogl
89 LET
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 a ničím nerušené
prožití velikonočních svátků

Zdravím všechny příznivce dobré rockové muziky. V pátek 24. dubna 2015
se ve 20:00 hod. uskuteční v kulturním domě rockový večírek, kde pokřtí
své debutové CD s názvem "To je můj Punk!" místní kapela Upside Downcz. Jako hosté a kmotři CD vystoupí opavští Baby Secondhand. Věřte,že se
bude na co dívat. Těšíme se na Vaši podporu.
Za Upside Down-cz Radovan "Prcek" Lněnička.
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Najděte všechna políčka označená tužkou a vybarvěte je zelenou pastelkou.
Poznáte skryté zvířátko?
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Jako již tradičně jsme sobotu po Vánocích strávili u zelených stolů s pálkou
v ruce. Tento rok se zúčastnilo 44 hráčů, což je nejvíce, co já za posledních
10 let pamatuji. Bohužel asi 3 hráči se během turnaje odhlásili (ze zdravotních nebo jiných důvodů) a odešli, což bylo bohužel ke škodě průběhu
turnaje, zejména pak odstoupením Petra Svatoše, vítěze posledních dvou
ročníků. Ale i tak neměli loňští semifinalisté usnadněnou cestu k vítězství
v turnaji, neboť po několika letech se v „pavouku“ turnaje objevili Karel
Pokluda a Radovan Plch, kteří v minulých letech obsazovali přední příčky,
a myslím, že se jim minimálně jednou podařilo celý turnaj vyhrát.
Velkou účastí byli pořadatelé přinuceni upravit herní systém. Namísto
klasických čtyř základních skupin se hrálo v pěti skupinách po 9 hráčích
(a jedné skupině po 8). Do semifinálové fáze pak postupovali první čtyři
z každé skupiny. Vytvořily se dvě semifinálové skupiny po deseti hráčích,
ze kterých pak první dva sehráli semifinále a finále, ostatní pak křížem
zápas o umístění. Podobně se sehrály skupiny o umístění.
Do semifinále jednoznačně postoupil nováček Jan Sochor, který při cestě
do semifinále neprohrál jediný zápas. Ve druhé skupině byla situace zajímavější, jednoznačně sice postoupil Lukáš Jána, ale o druhém místě,
a tedy postup do semifinále, se mezi třemi hráči se stejným počtem vítězství rozhodlo až rozdílem vyhraných a prohraných setů. Toto místo pak
připadlo Mirku Hápovi. Semifinále probíhala jednoznačně hladkou
výhrou Jány nad Rohanem a Sochora nad Hápem 3:0. Finále pak nabídlo
krásný napínavý zápas, kdy Jána byl vždy krok napřed, ale soupeř dokázal
vždy vyrovnat. V pátém rozhodujícím setu měl Jána pevnější nervy a jistější ruku a zaslouženě turnaj vyhrál.
Semifinále: Lukáš Jána - Jan Rohan 3:0, Jan Sochor - Miroslav Háp 3:0

Finále: Lukáš Jána - Jan Sochor 3:2
O 3. místo: Jan Rohan - Miroslav Háp 3:0
O 5. místo: Karel Pokluda - Ladislav Jána 2:0
O 7. místo Michal Motyčka - Michal Zawadski 0:2
O 9. místo Radek Plch - Milan Janecký 2:0
Na závěr pak zaslouží poděkovat pořadatelům za organizaci celého turnaje. A také hospodské paní Bartoníčkové za trpělivou obsluhu a přípravu
výborného guláše. A věřím, že za rok se zase všichni potkáme na Horňáku.
Michal Motyčka.

SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA FILMU
S HISTORIÍ V ZÁDECH SE VYDAŘILA

Pro všechna naše družstva skončilo období zimního spánku a příprava na
jarní část mistrovské sezóny je v plném proudu.
Naši nejmenší fotbalisté - přípravka - trénují v prostorách tělocvičny
v budově školy na Krásňovsi. Starší děti se zde setkávají v pondělí a ve čtvrtek, mladší v úterý. Průměrně se tréninku účastní kolem deseti dětí, kterým se nejvíce věnují trenéři Zdeněk Beneš st., František Bartoš, Václav
Žďára st., Lukáš Láznický a Zdeněk Beneš ml.
Žáci od ledna trénují v Dolním Újezdě, kde mají dvakrát týdně k dispozici
tělocvičnu základní školy. Mladším žákům se věnuje Michal Jireček,
Radek Ryšan a František Doubek, starším Pavel Havlík a Petr Vajrauch.
Oba týmy se zúčastnily halových turnajů ve Slatiňanech, starší žáci skončili na 3. místě ze sedmi účastníků, mladší byli 5. z 8 týmů. Své mistrovské
zápasy žáci na jaře odehrají na hřišti v Dolním Újezdě.
Dorostenci započali zimu 24. ledna halovým turnajem v Poličce, kde skončili po vyrovnaných výkonech na posledním místě. Dorost trénuje Karel
Žďára, vedoucím mužstva je Roman Chadima. Již několik let se potýkáme
s nedostatkem hráčů v této kategorii, tréninkové nasazení zatím také neodpovídá možnostem týmu. Navíc v zimní přestávce tým opustil brankář
Vojta Havlík, který bude na jaře hostovat v ligových Pardubicích. Ve svém
prvním přátelském utkání dorostenci remizovali v Dolním Újezdě 2:2.
Velice nadějně se jeví zimní příprava mužů. Do začátku přátelských utkání
se trénovalo třikrát týdně, dvakrát jsme byli na umělce v Osíku, hojně také
využíváme umělku v Poříčí. Trenéry týmu jsou Zdeněk Bednář a Jaroslav
Lochman, vedoucím mužstva František Kárský. Mužstvo se zúčastnilo již
tradičního soustředění v Boskovicích. Přátelská utkání se odehrávají na
umělých plochách. Zatím jsme v Litomyšli hráli s dvěma bétřídními celky s Cerekvicí jsme prohráli 4:2, Řetovou jsme porazili 5:4. Na zmíněném soustředění jsme prohráli s Kunštátem „B“ 10:3.
O tom, jak se našim mužstvům bude na jaře dařit, se nejlépe přijďte přesvědčit sami. Rádi vás na našich zápasech uvidíme. Poctivý informační servis také poskytují naše internetové stránky www.tjhorniujezd.cz.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd

Konečné pořadí dvouhry:
1. Jána Lukáš, Dolní Újezd
2. Jan Sochor, Sedlec u Vraclav
3. Rohan Jan , D.Újezd
4. Háp Miroslav, Desná
5. Pokluda Karel, Polička
6. Jána Ladislav, D. Újezd
7. Zawadski Michal, Chropyně
8. Motyčka Michal, H. Újezd
9. Plch Radek, D. Újezd
10. Janecký Milan, D.Újezd

11. Chadima Martin, H.Újezd
12. Horák Libor ml., Litomyšl
13. Prokop Radek, H.Újezd
14. Kárský Kamil, Desná
15. Chadima Miroslav, H.Újezd
16. Bednář Petr, Chornice
17. Ždára Václav,H.Újezd
18. Kladiva Miroslav, H.Újezd
19. Bartoš Jiří, Poříčí
20. Chadima Milan, H.Újezd

ZIMNÍ PŘÍPRAVA DRUŽSTEV
TJ HORNÍ ÚJEZD

Čtrnáct měsíců práce. Přesně tak dlouho vznikal unikátní film o historii
a současnosti TJ Horní Újezd, který se jmenuje S historií v zádech. V pátek
6.3. se naplněný kulturní dům dočkal slavnostní premiéry.
Všechno vypuklo krátce po 19. hodině. Na pódium vystoupal Pavel Boštík,
hlavní iniciátor vzniku filmu, a přivítal všechny přítomné. Ve svém projevu zmínil důvody, které ho vedly k vytvoření tohoto díla, jak film vznikal
a kolik to stálo úsilí (za sebe mohu říct, že opravdu hodně). Samozřejmě
neopomenul fakt, že společně s filmem je v balení také CD fotografiemi,
které zachycují sportovní život na Horním Újezdě od roku 1954 do roku
2014. Většinu fotografií vybral a popsal František Mokrejš.
Krátce před půl osmou přišel očekávaný okamžik. Sál potemněl a na plátně se objevily úvodní titulky filmu. Když se za 48 minut znovu rozsvítilo,
bylo to doprovázeno vřelým potleskem a bylo jasné, že film se povedl.
Po skončení filmu vystoupil předseda TJ Horní Újezd Zdeněk Beneš st.
a pozval na pódium tvůrce filmu – Pavla Boštíka, Michala Motyčku, Zdeňka Beneše ml. a Tomáše a Evču Dvořákovi (LTE Video). Po krátkém zpovídání tvůrců filmu se podruhé zhaslo a následovala ukázka historických
fotografií, kterou komentářem doprovázel František Mokrejš a Zdeněk
Beneš st. Závěrečné slovo měl znovu Pavel Boštík, který všem poděkoval
za účast a vyzval návštěvníky k zakoupení si kompletu. Poté následovala
beseda, při které zahrál harmonikář Václav Boštík ze Sebranic.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli jak na vzniku filmu, tak na mimořádně vydařené premiéře. Mělo to úroveň a jak na film,
tak na páteční večer jsem zatím slyšel samou chválu. Filmu S historií
v zádech lze popřát jediné – ať se prodá hodně jeho kopií, neboť jeho výroba stála nejen velké úsilí, ale i nějaké ty peníze. Pokud máte o komplet
filmu s fotografiemi zájem (cena 250 Kč), neváhejte nás kontaktovat, je
jich dost a budeme rádi, když koupí podpoříte vznik tohoto výjimečného
díla. Film můžete zakoupit také v hornoújezdském pohostinství a na tamním obecním úřadě.
Kontakt: tel.: 724 362 408 - předseda TJ Zdeněk Beneš st.
e-mail: benez@seznam.cz - sekretář TJ Zdeněk Beneš ml.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd
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VALNÁ HROMADA TJ HORNÍ ÚJEZD
Jako každý rok, i letos se v hornoújezdském pohostinství uskutečnila
23. ledna valná hromada TJ Horní Újezd. Zúčastnilo se jí 55 členů a několik hostů. Po zahájení, které obstaral předseda TJ Zdeněk Beneš st., jsme
uctili památku zemřelého člena Vlasty Nepraše. Následovala volba návrhové komise a doplnění stávající výboru – valná hromada odhlasovala, že
stávající výkonný výbor TJ byl doplněn o Jana Beneše a Romana Chadimu.
Pak už se jelo v obvyklých kolejích. Finanční zprávu přednesl Zdeněk
Beneš st., zprávu revizní komise Vašek Žďára. Fotbalovou činnost zhodnotili za starou gardu František Stružinský, za přípravku Zdeněk Beneš st.,
za žáky Pavel Havlík, za dorost Karel Žďára a za muže Zdeněk Bednář.
V posledních dvou jmenovaných kategoriích se jako obvykle vyhlašovali
nejlepší hráči. V dorostu zvítězil Patrik Prokop před Martinem Kusým
a Františkem Vostřelem, v mužích Marek Kusý před Lukášem Pechancem
a Koubou.
Následoval výhled činnosti na rok 2015 (výkonný výbor opět čeká velká
porce práce) a gratulace jubilantům – v roce 2015 se významného životního jubilea dožijí Václav a Mirek Žďárovi, František Stružinský, Jiří Kladivo a Slávek Vopařil (všichni 50 let), šedesátiny oslaví Jan Boštík.
Po poměrně informačně bohaté diskuzi schválila valná hromada usnesení
a závěrečné slovo pronesl znovu předseda TJ. Po výborné večeři následovala beseda až do pozdních hodin. Doufám, že se v podobném a větším
počtu budeme scházet i jindy, než jen na valné hromadě.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd

TERMÍNOVÁ LISTINA
- JARO 2015

MUŽI:

MOTOKROS V CIKOVĚ
V letošním roce začínáme na závodišti v Cikově dvacátou sezónu a bude
to sezóna velice náročná a doufám, že pro fanoušky motokrosu velice
atraktivní. Na našem závodišti třikrát přivítáme závodníky ve třech rozdílných podnicích. Všechny tři závody by mohli být samy o sobě ozdobou každého závodiště. Tradičním Mezinárodním mistrovstvím ČR sajdkár a čtyřkolek bude naše sezóna končit. Toto je jediné co jsme již pořádali a vy již
v Cikově mohli vidět. Druhým závodem, velkou výzvou pro nás pořadatele,
velkým zážitkem pro diváky bude v srpnu „ velký mistrák“ – Mezinárodní mistrovství ČR - BUKSA / ADOS motokros 2015. K těmto sportovním
podnikům se určitě vrátím v příštím čísle zpravodaje, nyní k podniku prvnímu, kterým bude Evropský pohár classicmotocross ECMO (neoficiální
mistrovství Evropy). Tento závod je součástí třídílného seriálu motokrosových veteránů (jak jezdců, tak jejich strojů). Po závodech v Cikově se tito
jezdci ještě sejdou v Itálii a Německu. Jezdci budou rozděleni do pěti kategorií podle věku svého a svých strojů. Nejmladší budou jezdci nad 35 let na
strojích do roku výroby 1972 a nejstarší nad 70 let na veteránech do roku
1965. V akci budete moci vidět nejen legendární ČZ, ale originální Jawy,
Husquarny, BSA, Maica, Matchlesse a další unikátní stroje. Na základě
posledních informací holandského promotéra seriálu se očekává účast
téměř dvou stovek účastníků ze všech koutů Evropy. Kdy toto všechno
začne? Tento svátek motokrosu v Cikově vypukne v sobotu 16. května.
Jezdci se k nám začnou sjíždět již od čtvrtka, v pátek v podvečer proběhnou
technické a formální přejímky. Sobotní časový harmonogram je obdobný
jako při závodech MMČR. Tréninky začínají v 8.00 a vlastní závody ve
12.30. Vyhlášení vítězů je naplánováno na
18.00 hodin. Závod
podporuje Klub závodníků veteránů AČR
a společně s pořadateli
a promotérem připravují doprovodný program, který bude souviset nejen s historií
motokrosu.
Jménem pořadatelů,
kterými jsou Autoklub
v AČR Horní Újezd a
Classic motocross cz si
Vás dovoluji pozvat do
motokrosové minulosti, kdy Česká motokrosová škola byla světovou jedničkou, motocykly ze Strakonic znal
každý fanoušek motorismu. Toto vše uvidíte v sobotu 16. května
v Cikově.
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