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DĚTSKÝ DEN
Poslední květnovou neděli uspořádala kulturní komise na louce pod lesem uprostřed obce dětský den s řemeslem. Příchozí děti, rodiče i
prarodiče přivítal pan starosta a seznámil je s programem a pravidly soutěží. Děti, které si přinesly vymalovanou pozvánku, dostaly slíbenou odměnu za svoji snahu. Zahradník s rýčem a květináči byl pečlivě vybarven ve všech detailech, takže lízátko bylo zasloužené. Potom
si již soutěžící vyzvedli lístky, aby věděli, která řemesla na ně čekají. U přísně vyhlížející paní učitelky děti plnily úkoly odpovídající jejich
věku. Od švadleny, která byla hned vedle si na památku odnesli svůj výrobek a dokonce i hoši přišívali knoflík. Zahradnice zkoušela neposedné děti ze znalostí naší flóry, která nás všude obklopuje a domů si nesly vlastnoručně zasazenou rostlinku brslenu. Zaléváte ji? Roste?
Jeden malý květináček zůstal na stole, není to někoho z vás? Na pracovišti opodál byly u chovatelky v kleci andulky, které se těšily zájmu
dětí. Malé prstíky soutěžících třídily semínka pro andulky, větší návštěvníci si mohli složit puzzle a vyluštit křížovku. Všechno jim to šlo
tak dobře, že dostali jedničku. Přítomný voják budil respekt a děti se snažily vzduchovkou strefit alespoň do terče. U myslivce se skládala veverka, králík divoký, liška nebo bažant, ovšem pokud byly lístky dohnány v trávě, protože větřík si s nimi dělal své. Starší dítka
si mohla lámat hlavu nad skrývačkami ve větách. U paní herečky měly děti zarecitovat, zazpívat nebo něco předvést tak, aby úkol splnily.
Ovšem u malířek obličeje byla pořád řada, protože všichni se chtěli proměnit v kočičku, pejska či úplně jiné zvíře nebo filmovou postavu.
Paní kuchařka si pro děti připravila ochutnávku potravin ze zavázanýma očima. A tak měli po chuti poznat fazole, mrkev, pažitku, ovoce,
omeletu a také syrový brambor. Čichem měli určit med, kávu, cibuli, ocet, majoránku nebo mletou skořici. Zpočátku byli soutěžící nedůvěřiví, ale pak se všichni snažili a zadaný úkol splnili. Oblíbeným stanovištěm bylo pracoviště hasiče, protože tam se stříkalo vodou na
terč a dětem vůbec nevadilo, že jsou mokré, protože bylo velmi teplo a slunečno. Během odpoledne předváděl kovářské řemeslo malým
i velkým divákům p. Tomáš Nováček ze sousední obce, děkujeme za ukázku. Děti si tak s jeho pomocí mohly ukovat nějakou drobnost.
Když soutěžící obešli všechna stanoviště, lístek odevzdali, dostali odměnu a za pomocí rodičů si na ohýnku opekli špekáček.
Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli zajistit dětský den. Děkujeme také všem návštěvníkům, účast byla
vskutku nevídaná, více než 80 dětí. A také děkujeme Hornoújezdskému ochotnickému spolku, který tuto akci podpořil finančně, což nás
velmi mile překvapilo. Můžeme tedy říct, že letošní dětský den se skutečně vydařil a těšíme se s Vámi zase za rok nashledanou!

Text a foto: P. Severová

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 20. 3.
2015 mimo jiné projednalo a schválilo:

MODERNIZACE SILNICE III. TŘÍDY Č. 3596

- smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 1342 a 1367 v k.ú. Horní
Újezd u Litomyšle mezi obcí HÚ a ČEZ Distribuce, a.s.
- další postup ve věci zajištění správy obecních lesů v rámci schválené
LHO (lesní hospodářské osnovy) s ponecháním lesního správce ing.
Grubhoffera ve funkci do konce roku 2015 a poté s provedením vyhodnocení činnosti
- závěrečný účet obce Horní Újezd a MŠ za rok 2014
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Újezd Pardubickým krajem za rok 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
- účetní uzávěrku obce Horní Újezd za rok 2014
- účetní uzávěrku MŠ za rok 2014 včetně výsledku hospodaření MŠ za rok
2014 ve výši 47.191,51 Kč, který se převádí do rezervního fondu
- rozpočtové opatření obce Horní Újezd č. 1
- smlouvu o dílo mezi Obcí Horní Újezd a DS Delta, s r. o. Lubná na opravu místní komunikace na p. č. 1367

Milí čtenáři, vážení občané,
Fakt, že probíhá rekonstrukce „naší“ silnice jste zaregistrovali již předpokládám úplně všichni. Dovolte mi přesto zopakovat nejdůležitější body,
které se této akce týkají:
- Investorem stavby je Pardubický kraj,
- Stavbu realizuje firma SKANSKA a.s., pobočka Litomyšl,
- Stavba by měla být provedena do 15. října 2015,
- V termínu od 24. 8. do 20. 9. bude silnice z důvodu pokládky finálních
vrstev povrchů zcela uzavřena.
Poslední informace je pro nás místní občany velmi podstatná, proto ji níže
rozvedu a upřesním:
Úplná uzavírka znamená, že i místní občané budou mít problém po komunikaci projet. Místním občanům a podotýkám pouze s osobními automobily - by mělo být umožněno nejkratším způsobem opustit rekonstruovanou silnici např. směrem na obec Desnou. Není ale jisté, že toto bude platit
po celou dobu úplné uzavírky. Proto by bylo žádoucí, aby občané raději svá
auta po dobu úplné uzavírky parkovali v takových lokalitách, aby je mohli
dále používat.
Zcela zásadní ale je, že po dobu úplné uzavírky nebude v provozu autobusová doprava, resp. veškeré linky budou odkloněny přes obec Desnou. Na
Desné bude dočasně zřízena autobusová zastávka přibližně u č. p. 110 (Čermákovi).
Nejhůře se tento fakt dotkne školáků a především těch nejmenších - prvňáčků.
Z uvedeného důvodu jsme na obci uvažovali o náhradní dopravě alespoň
po trase: Krásnoves - horní část Vísky a dále směrem po družstevní komunikaci přes Kabatoves a Pazuchu v Dolním Újezdě zpět až na původní
zastávku k základní škole. Konkrétně se jednalo o úpravu ranní autobusové linky z Poličky do Litomyšle. Bohužel jsme na konec od zamýšlené
varianty, která by byla velmi komplikovaná, ustoupili. Po této trase tak ve
výsledku občany obslouží pouze dva spoje linky č. 680824 a to: spoj. č. 4
z Litomyšle do Poličky (na Krásnovsi v 7.06) a spoj č. 5 z Poličky do Litomyšle (na Krásnovsi v 11.10). Daný krok ale bohužel neřeší ranní dopravu
dětí do školy.
Využiji proto příležitosti, abych se obrátil na ty rodiče, kteří nebudou moci
své děti do školy dopravit jiným způsobem, a kteří by eventuálně měli
zájem, aby přepravu jejich dětí v období od 1. 9. do 18. 9. zajistila obec.
V úvahu tak připadají především školou povinné děti z I. stupně z Krásnovse, Podlubníčku a z horní části Vísky, pro které by se obec - v případě
zájmu - pokusila zajistit dopravu po náhradní trase, která byla popsána
výše.
Na závěr bych ještě jednou poprosil všechny občany o trpělivost a pevné
nervy. Vím, že v současné době je přeprava po okolních komunikacích a po
té rekonstruované „pardubické“ zvlášť nyní velice obtížná. Ale pevně
věřím, že aktuální komplikace nám za několik měsíců - až se akce dokončí přinesou uspokojení v podobě pohodlnější a bezpečnější dopravy.
Ing. Radek Boštík, starosta

Na svém dalším jednání dne 23. 4. zastupitelstvo
m. j. projednalo a schválilo:
- obecně závaznou vyhlášku obce Horní Újezd č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Horní Újezd
- výběr vítězné firmy AUA , ing. Stanislav Zeman pro zpracování „Změny
územního plánu obce HÚ č. 1“ za celkovou částku 55 660,- Kč vč. DPH
a smlouvu o dílo s touto firmou
- prodej obecních pozemků o celkové výměře 495 m2, za částku: 16,Kč/m2 žadateli panu Vojtěchu Hanusovi, veškeré náklady spojené
s prodejem hradí kupující
- nákup pozemků ve vlastnictví p. Vojtěcha Hanuse, do vlastnictví obce
o celkové výměře 367 m2 za částku: 16,- Kč/m2, veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující
- pronájem obecního pozemku parc. č. 1368 o výměře 250 m2 za účelem
pěstování ovocných dřevin žadatelům manželům Jílkovým
- smlouvu mezi obcí HÚ a Lesy ČR, s.p. o dočasném využití pozemků
z důvodu správy vodního toku - Lubenský potok (v rámci čištění koryta
okolo RD manželů Kubešů - Podlubníček)

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Letošní rok byl, co se týká opravy místních komunikací, trochu odlišný od
let minulých. K opravám jsme přistoupili hned na jaře, ještě před tím, než
bylo jasné, že dotace na opravu získáme v obdobné výši, jako v letech předchozích. Důvodem byla snaha se vyhnout provádění prací v podzimních
měsících roku, kdy již nebývá pro stavební činnost vhodné počasí.
A co bylo dosud opraveno? Z větší části se opravy v letošním roce týkaly
místní části obce Víska. Nejprve v měsíci dubnu bylo provedeno rozšíření
místní komunikace od čp. 116 (rodina Naháckých) až k novému rodinnému domu manželů Jílkových. Zároveň zde byly zbudovány podkladní
štěrkové vrstvy. Zrekonstruovaná cesta bude sloužit i novým majitelům
obecních pozemků - p. Havranovi a manželům Boštíkovým, kteří v této
lokalitě plánují postavit rodinné domy. O měsíc později byla provedena
oprava komunikace od čp. 100 (Baťovi) k čp. 96 (p. Zerzán). V minulém
roce se zde uskutečnila výměna vodovodního řadu vedeného právě v trase
komunikace, která tak byla stavbou prakticky zničena. Bylo proto nutné
povrch dočasně stabilizovat alespoň frézovanou vrstvou asfaltu - do doby
než bude jisté, že si nebude komunikace po provedených výkopových pracích dále sedat. Následně bude zbudována nová asfaltová cesta včetně
podkladních vrstev.
Těsně před prvními motokrosovými závody pak byla provedena dílčí
oprava komunikace směrem na motokrosovou trať v Cikově u čp. 42 (manželé Kučerovi).
Na podzim máme ještě v plánu provést drobné opravy výtluků v rámci celé
obce. Zda a v jakém rozsahu se záměr uskuteční, nám ukáže až vývoj
našeho skromného rozpočtu.
V každém případě obec dosud do opravy místních komunikací v letošním
roce investovala částku ve výši 540 tis. Kč.
Ing. Radek Boštík, starosta

V pátek 3. dubna předal p. Soural, zástupce firmy Alfa Profi, s r. o. Útěchov, Brno zástupcům obce nákladní automobil "Bokimobil 1152".
Výrobcem vozidla je SRN, zdvihový objem je 2 998 cm3 a slouží také pro
přepravu kontejnerů. V rámci zakázky "Svážíme bioodpad z obce Horní
Újezd" bylo dále zakoupeno 7 kusů kontejnerů na biologický odpad s objemem 5 m3, štěpkovač a dvě sítě na kontejnery. Jedná se o projekt za celkovou cenu 3 mil. Kč, z toho bylo 90 % dotováno Státním fondem životního prostředí ČR.
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PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
ráda bych Vám touto veřejnou formou poděkovala. Divíte se za co??? Na starostu či zastupitele běžní občané velice rádi spíše hartusí, že je to tak???
Většinou se jim nelíbí, co zastupitelstvo schválilo či neschválilo, proč je to tak či onak.
Proto mě napadlo, že bych se ráda vyjádřila k místní prodejně. A hlavně, že bych za všechny spokojené spoluobčany poděkovala za její zřízení. Myslím, že místní občané mají po dlouhé době v obci kvalitní prodejnu. Najdou zde pestrou nabídku potravin, drogerie a běžného spotřebního zboží za
dobré ceny. Myslím, že uznáte, že s prodejnou v naší obci to vždy bylo a bude složité. Obec není celistvá, rozděluje se na místní části a pro některé občany je složitější její dostupnost. Např. z Vísky mají blíže do D.Újezda a zařídí si přitom ještě další věci, poštu, hřbitov…
Musím říci, že řada spoluobčanů si prodejny velice váží a v rámci jejího zachování sem chodí pravidelně nakupovat. Ty spoluobčany, kteří ještě místní
obchod nenavštívili, chci tímto vyzvat, aby to brzy udělali a přesvědčili se, že je zde výhodné nakupovat. Potvrzuje to i vzrůstající zájem obyvatel sousedních obcí (Poříčský kopec, Desná…). Když jedeme nakupovat do obchodních řetězců výhodné věci z letáku, většinou je ani nekoupíme, protože už
nejsou a přijdou až druhý den. Za to nakoupíme spoustu věcí, které jsme původně vůbec nechtěli a také ne vždy počítáme náklady na cestu automobilem tam a zpět (1km x 8,- Kč).
Podle mého názoru je třeba místní obchod podporovat, neboť pokud by zanikl, už nikdy by se v naší obci nemusel znovu otevřít.
Za všechny spokojené spoluobčany děkuje Anna Veselíková

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
Již jen pár dní zbývá do hlavních letních prázdnin a my všichni se na ně
už moc těšíme. Děti na krásné zážitky při společně strávené dovolené se
svými rodiči nebo na prázdniny u babičky.
Jarní a letní měsíce v mateřské škole se vždy nesou ve znamení oslav
Dne matek, Dne dětí, plaveckého výcviku předškolních dětí, školního
výletu, zápisu nových dětí pro další školní rok a slavnostního vyřazení
předškolních dětí z mateřské školy v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Den matek jsme oslavili tradiční besídkou, kde hlavním dárkem pro
maminky byla pohádka „Jak skřítek Medovníček vítal jaro“. Děti celý
měsíc pilně nacvičovaly dramatizaci pohádky a odměnou jim byly usměvavé tváře všech maminek, babiček, tatínků a sourozenců, kteří se na
besídce sešli. Pohádka se všem líbila.
Na oplátku dětem maminky a učitelky připravily oslavu Dne dětí. Sešli
jsme se 1.června odpoledne s rodiči na školní zahradě, kde byly pro děti
připraveny zábavné soutěžní hry a znalostní soutěž s dopravní tematikou pro celé rodiny, organizovanou Střední automobilní školou v Holicích, která současně umožnila dětem i jejich rodičům možnost vyzkoušet si jízdu na trenažérech osobního a nákladního automobilu a motocyklu.
Největší radostí pro děti však byl skákací hrad pana Lipavského z Dol-

ního Újezdu. Obě tyto atrakce byly pro školu od organizátorů sponzorským darem. Moc jim všichni děkujeme.
Na školním výletu děti navštívily Kunětickou horu, kde přímo na hradě
shlédly pohádku „O princezně, čertících a drakovi“. V podhradí si prohlédly v ohradách zvířátka a Perníkovou chaloupku s ježibabou( nebo
snad s ježidědkem?).
Předplavecký výcvik v Plavecké škole v Poličce absolvovalo v tomto školním roce 16 předškolních a pětiletých dětí.
Nyní nám zbývá se jen rozloučit s 11 dětmi, které po prázdninách odcházejí do 1. třídy ZŠ.
Při zápisu do MŠ pro školní rok 2015-16 bylo zapsáno pouze 6 nových
dětí. Škola nebude proto v příštím školním roce kapacitně plně zaplněna. Bude zde ještě 8 volných míst.
Po prázdninách se těšíme na novou, opravenou střechu na budově školy.
Oprava bude probíhat již od začátku července. V průběhu prázdnin by
mělo proběhnout i dovybavení hřiště u MŠ novými herními prvky. Provoz MŠ bude z tohoto důvodu o prázdninách přerušen.
Přejeme všem dětem, jejich rodičům i Vám všem, klidné, prosluněné
prázdninové dny a hezkou dovolenou.
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka MŠ.
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VELKÁ VÁLKA
1917
Korespondence mezi vojínem Janem Rožkem je málo četná. Podle
pohlednic je na Ukrajině - Feldpost 288 a 404. Též se zmiňuje: „kdybych
do čepice jsem si mohl nabrat té krásné hlíny z Ukrajiny a přivézt domů“.
Manželka píše do Eperjesu.
19. I. „V neustálých vzpomínkách píšeme Ti řádky. Z fronty přijel Jan Chadima z Ruska, Václav Kuta č. 97 zase odjíždí, Zerzán č. 96 nepíše. Jiskrová
se moc trápí. Dříví jsme koupili v Lubenském lese, 10 m. Je drahé, za 1 m 14
až 15 zl. Uhlí nikde není a stojí 4 zl. za 1 q. 31. ledna a 1. února budou odvody. V pátek v Poličce jich velice brali, i toho co měl 140 cm. V Mladočově
Krejčovi pokřtili malého Jeníčka. Tvoje sestřička Žofička jest při tom dosti
zdravá. Do vojenských řad jdou: Šejbl č. 1, Jos. Dubišar č. 31, Haupt č. 56,
Alois Vopařil č. 70 (je již pátý z rodiny), Václav Kalibán č. 103, Jos. Motyčka č. 133. Z Desné Jan Severa, Theodor Veselík. Ze Seče náš přítel Oldřich
Abrham. Též se budou odvádět koně. Od Severu jde Jeník i kůň.“
Pozn. Z Vopařilových tedy narukovali Jan nar. 1889 padl na ruské frontě
v VIII. 1914, Josef nar. 1891, Karel nar. 1894 padl na Itálii 3. XI. 1917, Alois
nar. 1895 a Jiří nar. 1897.
Píše vojín.
13. III. „Milovaná Mařenko! Děkuji Ti za lístek z 6. t. m. a všecky pozdravy.
Díky Bohu, že i Vy tam milovaní jako já zde jste zdrávi a v ochraně Boží.
S Bohem a kéž na šťastné někdy s Vámi shledání. Nejsrdečněji Tebe drahá
Mařenko i dětičky milé, rodiče, sestry a přátelé líbá a pozdravuje Jan“.
Píše Jan Kočí.
1. IV. „Manželka Tvoje byla u doktora na Sebranicích. Je více churavá. Byly
domovní prohlídky, měli jste vše správně, musí ale dát 50 kg žita. Dosud je
země zmrzlá kopce jsou jako sněhová poušť. Žádali jsem o Tvoji dovolenku
na jarní polní práce, je zapotřebí hnojit 20 měr. K věčnému odpočinku jsou
uloženi Šplíchal a Kalibán z č. 68. Přibyl nám nový soused. Kráseňská Kalibánová, vdova po kováři, se provdala za zedníka Brůnu z DÚ. Je to prý
dobrý člověk. Kalibán zemřel loni, chalupu i pole má zadlužené, sama si
s prací v poli nedovedla poradit“.
Od rodiny a J. Kočího.
24. V. „V neděli zemřela Krejsová (Holcová) z Desné. Zanechala sirotečka,
kterého u ní nemohli nechat a ani po smrti neměla klidu. Při cestě na hřbitov rakev sklouzla z kočáru, víko se odrazilo a zesnulá se na víko překlopila.
Od mostu Jiskra Vám i nám jel pro uhlí a vzal s sebou 2 q pšenice na lichvu
do Němčic. V Litomyšli jeden demonstrant vyskočil na vůz, prořízl pytel a
pšenice byla prozrazena. Četníci udělali důkladnou kontrolu, vzali 8 q
brambor i obilí a mouku. Bude mu nadiktována pokuta“.
Píše vojín.
3. VII. „Nemohl jsem dříve psát, měnili jsme stanoviště, kde jsem byl 10
měsíců. 29. VI. jsme opouštěli staré dekunky a tři dny jsme ztratili cestou.
Mnoho jsme zkusili v tom parnu. Dostali jsme se ku německé armádě do
bažin. Vyhlídka na ukončení bojů není. Prý na pomoc v zemědělství dostaneme 21 dní dovolenou. Kéž by Pán dal.Také tento dopis posílám podobnou cestou po p. desátníkovi, který jede na dovolenou a to prvně za celé 3
roky. Až budu věděti moji novou adresu, ihned Vám budu psáti“.
Dovolenou na práci v zemědělství vojín v srpnu dostal a 5. září 17 se opět
vrátil ku své kompanii.
Píše vojín.
„Moji Nejdražší. Po bolestném od Vás odloučení dostal jsem se dnes šťastně před polednem sem ku své kompanii. Nesmírně je mi teskno po Vás
moji nejmilejší, neb za tu dobu jsem tak doma uvykl. Ó kéž nám jen dobrotivý Bůh dopřeje v brzku šťastného a již trvalého shledání. Jaké nesmírné
by to bylo štěstí.
Po tomto dopise vojín mlčí až do 10. prosince. Manželka podala žádost o
propuštění u soudu v Litomyšli. Dne 10. prosince 2017 advokátní kancelář
sděluje: „Žádost ze zproštění Vašeho manžela je vyřízena příznivě, není-li
však v poli“. A on v poli byl. Týž den píše vojín z Ruska – feldpost 423.
„Moji nejmilejší, nezazlívejte mě, že v poslední době málo píši. Nebylo to
možné“.
1918
Ceny v tomto roce vzrostly více než 10-ti násobně (opsáno z kroniky obce
Jarošov).
Před válkou
Na konci války
Boty
10 -14 K
100 - 140 K
1 podkova
0,70 K
7K
1 vůz střední
200 K
2 000 - 3 000 K
1 pytel
1,20 K
12 - 15 K
1 vidle čtyřrohé
2-3K
20 - 30 K
Zač byly slušné šaty je dnes chatrná zástěra, pivo 86 K za litr, čistá kořalka 1
zl 20 kr. rum 4 zl. 40 kr.
Feldpost 423.
15. I. „Nejmilejší Mařenko! Dnes jsem obdržel od Vás balík s potravinami
v úplném pořádku poslaný po Jos. Vomočilovi. Bochník chleba, vánočku,
lahvičku, hrníček s omastkem a krabičku s cukrem. Líbá Vás upřímný po
šťastném návratu toužící Jan. S Pánem Bohem.“
Píše Jan Kočí.
16. I. „Včera jsem obdrželi milý lístek od Tebe odeslaný 14.XII., tudíž asi po
4 nedělích. V pondělí byly u nás odvody. Musí nastoupit Říha Fr., Chadima
J., Karlík Karel, Hájek V. č. 129, Kysilka Fr. č. 148, Víšek č. 140?, Pechanec

Fr. č. 160 a Zanipera Petr tyrolský uprchlík. Zase jsme byli u p. Mimry,
sproštění jest prodlouženo do 13. II. t. r. Podával novou žádost pro každý
případ“.
Za rodinu píše Jan Kočí.
26. III. „Draze milený! Přijmi srdečné naše pozdravení z dálného domova
z těch našich rodných brázd, kterými se ploužíme za jásavého zpěvu skřivana. Stále a stále jsme Tě čekali jako Tě čekáme i dále, že přece mile nás
překvapíš. Mařenka též jest již celá netrpělivá, že stále a stále všechny pokusy a naděje v Tvůj návrat selhávají. Však vše musíme odporučiti vůli Nejvyššího.“
Dopisy od vojína Jana Rožka už nepřicházejí, pouze jedna pohlednice ze
Šibeniku s nečitelným datem. „Drazí! Obávám se, aby snad noviny něco
nepravdivého neuvedly z naší cesty po moři, tedy Vám to vypisuji. V pátek
k večeru druhý den cesty po moři, chtěl náš koráb Thetis zakotviti u Šibeniku a ve velké bouři narazil na skalisko a prorazil z předu 1 m otvor. Vší silou
plavců byl koráb uveden na mělčí místo, takže se nepotopil. Dle zprávy
novin se těšíme na návrat, nevíme jak to brzy bude“.
C. k. okresní hejtmanství v Litomyšli dne 30. VII. 18 výnosem c. k. ministerstva zeměbrany ze dne 13. VII. 18 byl Jan Rožek, Horní Újezd č. 100 od
vojenské domobranecké služby OSVOBOZEN. Podepsán: C. k. okresní
hejtman.
Vysvětlivky:
K - koruna, od r. 1892 je současně se zlatými, zl - zlaté ve stříbře, 1 zl 2 koruny, 1 krejcar - 2 haléře, měr - mír, měřic, 1 měřice - 20 arů, orlab urlab - dovolená, kaprál - desátník
Milí čtenáři Hornoújezdského zpravodaje, děkuji všem, kteří jste si
vzpomněli spolu se mnou na své předky a známé. Hana Baťová

Ruská vesnice

TOULOVCOVY PRÁZDNINOVÉ PÁTKY
Pořádá Město Litomyšl na Toulovcově náměstí od 18.00 pohádka
a v 19.30 hod. folkový koncert. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se koná v Music Clubu Kotelna.
3.7. Dlouhý, Široký a Bystrozraký - Divadélko Romaneto. Koncert Jan Burian.
10. 7. Pirátská pohádka - Divadlo Emilion Větrný Jeníkov. Koncert Poutníci.
17. 7. Nezbedné pohádky - Divadlo Andromeda Praha. Koncert Megaphone.
24. 7. Letní dračí pohádka - Divadlo Rolnička Liberec. Koncet - Žalman a spol.
31. 7. Jak si Kuba Marjánku zasloužil - Divadlo Kapsa Andělská
Hora. Koncert - Martina Trchová Trio.
7. 8. O nemocné princezně - Divadlo Pohádka Praha. Koncert Atarés.
14. 8. Kocour v botách - Divadelní společnost Elf Praha. Koncert Jarret.
21. 8. Bohatýrská pohádka - Divadlo Koráb Brno. Koncert - Jitka
Šuranská Trio
28. 8. O statečném Jankovi - Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod. Koncert - Luboš Pospíšil a 5P

DVA NA KANAPI
V dubnu uvedl v kulturním domě hornoújezdský ochotnický spolek
hru Marca Camolettiho Dva na kanapi.
Po dlouhém zkoušení, kdy nás nejvíce trápila naše paměť
a chladné večery, nadešel konečně den D.
Děkujeme všem divákům za jejich podporu.
L. Krásná
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TURISTICKÁ VYCHÁZKA
„KOLEM HORŇÁKU”

SOUTĚŽ DĚTÍ V LUBNÉ
Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka se konal v pátek 22. května v novém letním areálu obce Lubná. V úvodu přivítali pořadatelé všechny přítomné děti i dospělý doprovod. Celá soutěž byla tématicky zaměřena
na dobu v níž žil Mistr Jan Hus. Soutěžící poměřili svoje vědomosti
a obratnost v deseti disciplínách, které byly rozmístěny po vyznačené trati.
U ranhojiček poznávali známé a bohužel i neznámé rostliny, stavěli vozovou hradbu na čas, prakem zdolali nepřítele na koni, rovnali hranici
z polen dřeva, pojmenovali nakreslené husitské zbraně ( halapartna, sudlice, kopí, sekera, okovaný cep, kropáč, meč pro jednu a půl ruky atd.). Jednou z disciplín byl hod řemdihem, což byla středověká zbraň, kterou husité proslavili. Obvykle měla údernou část (nejčastěji ve formě ostnité kovové koule) připevněnou k násadě až jeden metr dlouhým řetězem. Lubenští
pořadatelé zhotovili její lehčí napodobeninu a na stanovišti se tou
„kovovou“ koulí házelo do dálky.
Konečné umístění mladších žáků 1. Lubná, 2. Sebranice, 3. Budislav a dále
Desná, Široký Důl, Poříčí, Makov, Horní Újezd, Dolní Újezd, Morašice.
Obce Chotěnov, Osík a Vidlatá Seč neměly družstvo.
Družstva starších dětí: 1. Sebranice, 2. Vidlatá Seč, 3. Budislav a dále Makov, Lubná, Morašice, Dolní Újezd, Desná, Poříčí, Horní Újezd, Široký
Důl, Osík. Obec Chotěnov bez zastoupení.
Děkujeme našim dětem za účast. Děkujeme pořadatelům za pečlivě zorganizovanou soutěž, dobré občerstvení a pěkné jarní počasí, které bylo prý
objednáno. Příští rok budeme v Poříčí.
Text a foto P. Severová

Rozkvetlou májovou přírodou jsme se vydali připomenout si nebo teprve
objevit různé kouty naší obce.
Vyšli jsme od kabin TJ a dali jsme se přes Hraničky na Vísku, pak nahoře
po „Drážkách“. U Machova kříže jsme zavzpomínali na „májové“, které
vedla Mařenka Kalibánová, a my, co rozpustilá dítka , jsme při zpěvu chytali chrousty a pak je na někoho házeli.
Dál jsme došli k Veským lípám. Vojta Krejsa nám o této přírodní památce
přečetl připravený článek. Nejsilnější lípa byla zasazena na konci třicetileté války asi 1645 - 1648 poblíž hromadného hrobu padlých švédských
vojáků. Další čtyři lípy byly vysazeny r. 1870 a zároveň byl postaven dřevěný kříž, který byl vyměněn r. 1901 za nový kovový kříž s podstavcem.
Při cestě na Krásňoves novou alejí třešní a švestek jsme mohli pozorovat
pěkný výhled na Orlické hory, Králický Sněžník apod.
Další zastávkou byla kaple Nalezení sv. Kříže. Ta byla postavena v letech
1892 – 1894 a vysvěcena 6. 5. 1895. Příjemnou prohlídku vnitřního vybavení kaple nám ještě umocnila Hana Baťová hrou na varhany.
Dále vedla naše cesta na Podlubníček ke studni, kde se někteří z nás občerstvili pivem.
Směrem do Cikova jsme našli ještě hnojením nezničenou louku s kopretinami, zvonečky, kohoutky a jinými květy.
Vycházku jsme zakončili na Spálenisku .
Celá trasa měřila 6 km, takže byla přístupná všem věkovým kategoriím.
Příští výšlap by mohl být na podzim, tentokrát opačným směrem od kabin
do Cikova a dále. Jistě objevíme zase něco nového.
Alena Chadimová st.

Soutěžící děti - Radka Šinkorová, Nicol Chadimová, Magda Prokopová,
Jiří Kučera, Tomáš Briol, Vojta Opletal, Šimon Háp, Katka Žďárová,
Jolana Prokopová, Štěpa Hápová.

SVATÁ ANNA - CHLADNA Z RÁNA

Redakční rada a zastupitelstvo obce
přejí všem čtenářům hezkou dovolenou,
dětem pěkné prázdniny a vše plné sluníčka,
pohody a skvělých zážitků.

Anna byla matkou Panny Marie. Je zajímavé, že v Bibli se její postava
nevyskytuje, a přesto se stala jednou z nejuctívanějších křesťanských
světic jak ve světě, tak i u nás. A pokud snad patříte k lidem, kteří stále
něco ztrácejí, pak je sv. Anna tou pravou světicí právě pro vás.
Patronka manželství. Anna neměla až do vysoké věku žádné děti, což ji
i jejího manžela Jáchyma velmi trápilo. Teprve když Bůh vyslyšel její
prosby, narodila se jí podle legendy holčička Marie, budoucí matka
Ježíše Krista. Sv. Anna se stala ochránkyní manželství a modlily se k ní
hlavně ženy - matky, ale také vdovy. Oblíbily si ji hospodyňky, služebné, švadleny a krajkářky. Kromě nich je patronkou horníků, tkalců,
truhlářů, soustružníků, provazníků a některých dalších profesí.
Anenské poutě. V Čechách a na Moravě byl svátek sv. Anny jedním
z nejoblíbenějších. Vzniklo mnoho poutních míst, kam věřící pořádali velká procesí. U nás se anenské trhy, poutě, muziky a tancovačky
pořádaly až do 20. století. Výjimkou nebyla ani Praha, kde bývalo
v tento den velmi živo na všech městských tržištích, hlavně na Starém
Městě a na Uhelném trhu. Vyhrávaly muziky, lidé tančili a nakupovali, zatančit si přicházel obvykle i pražský primátor. Jméno Anna bylo
u nás velmi oblíbené po několik století. V některých krajích se dokonce prvorozená dcera vždy jmenovala Anna. Tak tomu bylo například
na Valašsku, jehož obyvatelé považovali tuto světici za patronku.
Pořádaly se tu velké poutě s procesími. Se jménem sv. Anny je spojena
řada pranostik. Za všechny připomeňme aspoň jednu, jejíž pravdivost lze snadno ověřit: Zvětšují-li na sv. Annu mravenci svá mraveniště, lze očekávat tuhou zimu. Pozn. v naší obce žije osmnáct Aniček.
– převzato-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

„Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek”

E. M. Remarque

V měsících červenci, srpnu a září oslaví významná
životní výročí tito naši občané:
50 LET
65 LET

Pavla Severová
Marie Lněničková
Stanislav Šinkora
70 LET
Jan Břeň
Jan Lněnička
Marie Vomočilová
75 LET
Marie Krejsová
Jan Chadima
80 LET
Anna Foglová
87 LET
Marie Jánová
90 LET
Hedvika Břeňová
Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dobré
nálady a životní pohody.
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ŽIVOČICHOVÉ OD PÍSMENA „P”
Zkuste doplnit všechna políčka v křížovce.
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ECMO HORNÍ ÚJEZD

AKTUALITY Z TJ HORNÍ ÚJEZD

Po velice úspěšném a všemi účastníky i diváky pozitivně kvitovaném závodě ve Stříbře, kde si náš nově formovaný klub Classic Motocross odbyl
svou pořadatelskou premiéru bylo při setkání všech členských zemí na
podzim loňského roku rozhodnuto, že by Češi měli dostat i druhou šanci k
uspořádání závodu jednotlivců. Což při počtu členských zemí sdružených
v klubu ECMO nebývá vůbec pravidlem, ba naopak. A tak po mnoha stovkách kilometrů a mnoha setkáních na tratích vhodných pro uspořádání
takového podniku, se náš realizační team na radu megazkušeného nestora
českého motokrosu, Míry Jirečka vyskytl v malé vísce v pardubickém kraji, zvoucí se Horní Újezd. Když jsme pěšinkou mezi chaloupkami vystoupali na vrchol planiny, rozlehlostí, přehledností, vybaveností a nádherou
toho areálu se nám zatajil dech. Setkání s vedením místního AMK, které
dnes už můžeme nazývat našimi přáteli, vedlo nezadržitelně k tomu, že to
prostě musí být tady.
A tak neuteklo ani 8 měsíců a celá show mohla vypuknout. Evžen Zadražil
dostal pro své hlasové projevy zcela nové ampliony, trať byla připravena
naprosto famózně, závodníci se už od středy zabydlovali na posečené louce
lemující celé závodiště. A už je tu páteční odpoledne 15. května, kdy otevíráme okna časoměrného centra, kam jsme provizorně umístili administrativní přejímku, před kterými se tvoří fronta závoduchtivých nedočkavců. O 3 hodiny později otevírá Jirka Starec technickou přejímku, kam se
jezdci už sjíždí díky rozlehlosti areálu většinou na svých závodních motocyklech s motory v chodu. A už zase jako vždy, když se taková událost jako
je evropský šampionát veteránů chystá, po mně běhá husí kůže, mám
pocit, jako kdyby měly být Vánoce i Velikonoce už zítra…
Jinovatka na sedlech motocyklů a zamrzlé hadice na kropení přivítali
v sobotu časně příchozí dobrovolné pracovníky AMK Horní Újezd, ale sluníčko vycházející do blankytně modré oblohy bylo příslibem skvělého
počasí pro tento svátek motocyklového sportu. A ledva se pozvolna začali
trousit nejnedočkavější diváci, už je tu půl deváté a trénuje se. Trať si nejprve osahávají nejmladší účastníci této show, tedy pánové starší 35 let. Po
nich vždy nastupují nejstarší účastníci, letos nově vypsaná třída nad 70 let,
do které se přihlásilo 29 !!! jezdců. Za pozornost laskavého čtenáře jistě stojí, že 3 z nich letos slaví 78. narozeniny. Následují jezdci nad 66, dále nad
60 a celodenní program vždy uzavírá kategorie nad 50 let. A jak slunce
stoupá vzhůru, celý tréninkový blok se odjede ještě jednou, ale už na ostro.
Jezdci znatelně přiostřili a bojují o výhodnější postavení na startovním
roštu. Při pauze na oběd všechny vítá starosta Horního Újezdu, který
právě opustil své místo na trati a pan Alberto Langenberg, prezident
ECMO . Odpoledne pak následovaly rozjížďky jednotlivých tříd.
Jaroslav Falta tak jako všechny ostatní vítěze zlatým pohárem dekoroval
Belgičana. Miroslav Halm předal poháry všem, co se umístili stříbrní. Pan
starosta ing. Radek Boštík pak všechny bronzové. O krásnou vzpomínku
na slavného jezdce minulosti Vlastimila Válka se postaral pan Jaroslav
Buzek, který dekoroval nejstarší a nejvzdálenější jezdce tohoto podniku.
Najednou bylo všude ticho, klid. Jen z místního občerstvovacího stánku
slyšet hlahol těch, kterým se ten krásný májový podvečer nějak nechtělo
domů. Celý tento cirkus se už tento týden stěhuje do Westerhausenu. Tam
se všichni evropští veteránští motokrosaři opět sejdou, aby změřili síly své
i svých motocyklů a získali další body do evropského šampionátu. A nám
nezbývá než se rozloučit a s hlubokou poklonou poděkovat všem, kdo připravili tak nevšední závod světové úrovně, vysoké sportovní kvality a fantastického zabezpečení. Prostě tak, jak má mistrovství Evropy vypadat.
Více na www.classicmotocross.cz
Radek Novák

Jarní část fotbalové sezóny mají všechna hornoújezdská mužstva za sebou.
Nejmenší děti ve věku 5-11 let trénují a hrají v kategorii přípravek. Během
jara nám přálo počasí, pravidelné tréninky v pondělí a ve čtvrtek si děti oblíbily, trénovali jsme buď rozděleni do dvou skupin (mladší a starší), několikrát byla i třetí skupina, v níž byla samá děvčata. Chodilo pravidelně kolem
20 dětí, několikrát i o pár víc. Tréninky s těmi nejmladšími jsou spíše hraní
s míčem, toho fotbalového tam zatím příliš není, starší děti si během jeden
a půl hodinového tréninku užijí fotbalového míče až dost. Starší přípravka,
ve které nastupovalo jedenáct dětí, odehrála okresní přebor smíšených přípravek, kde odehrála sedm turnajů a několik přátelských zápasů. Pravidelně
jsme vysoko poráželi nováčka z Janova, sehráli jsme vyrovnané zápasy s Čistou a Svratkou, týmy ze Sebranic a z Dolního Újezdu byly nad naše síly. Po
jarní sezóně odchází do žáků Eliška Chadimová a Honza Nádvorník z Budislavi. Oba patřili k nejpoctivějším fotbalistům, doufám, že budou pokračovat i v žácích. O děti se starali tito trenéři: František Bartoš, Zdeněk Beneš,
Vašek Žďára, Lukáš Láznický, Zdeněk Beneš ml. a Jirka Kučera. Při jarním
setkání trenérů ve Svitavách řekl předseda komise mládeže pan Novotný
doslovně toto: „Vaše práce s dětmi by měla být placena zlatem.“ Toho jsme
se zatím nedočkali, alespoň tímto našim trenérům upřímně děkuji. V této
nejmladší kategorii velmi záleží na přístupu rodičů a v tomto ohledu jsou ti
naši úplně skvělí. Závidím všem dětem, o které mají rodiče takový zájem
jako o naše malé fotbalisty. O budoucnosti fotbalové přípravky jsme dlouho
přemýšleli, nakonec jsme se rozhodli přihlásit smíšenou přípravku společně
se Sokolem Morašice a nově přihlásit mladší přípravku, kterou budeme hrát
samostatně s našimi nejmenšími dětmi.
Žáci odehráli jarní část na hřišti v Dolním Újezdě. Ve velké konkurenci se
nám letošní ročník nevydařil. Starší žáci všech svých 20 mistrovských zápasů v sezóně prohráli, mladší k jedné podzimní remíze na jaře přidali šest
bodů za vítězství nad Lanškrounem a Libchavami. V závěrečném dvojutkání
si žákovské týmy alespoň trochu spravily chuť vítězstvími nad Heřmanovým
Městcem. I v sezóně 2015/2016 bude pokračovat naše spolupráce v této kategorii s Dolním Újezdem. Společný tým žáků bude působit v meziokresním
přeboru Svitavska a Ústí nad Orlicí, starší žáci budou hrát dohromady
s mladšími.
Dorost na jaře také moc bodů neposbíral. V normální hrací době zvítězil akorát ve Sloupnici, na penalty porazil doma vítěze soutěže ze Svratouchu, na
penalty naopak podlehl souklubí Řetová/Ústí nad Orlicí „B“ a Sebranicím.
Konečným výsledkem bylo 9. místo v tabulce se ziskem 15 bodů, skóre
34:58. Do nové sezóny jsme byli vzhledem ke stále menšímu množství hráčů
donuceni spojit svoje síly s Morašicemi, se kterými jsme utvořili v dorostenecké kategorii souklubí. Hrát budeme pod názvem Horní Újezd/Morašice I. třídu dorostu Pardubického kraje.
Velký úspěch se podařil mužům. Přesně po 20 letech se vítězem okresního
přeboru stal znovu Horní Újezd. Během jarní části se nám brzy podařilo stáhnout šestibodový náskok Hradce nad Svitavou a už jedno kolo před koncem
soutěže jsme mohli slavit. O čtvrtý postup do krajské soutěže v historii TJ
Horní Újezd (1985, 1995, 2002 a konečně 2015) se zasloužil tým ve složení:
Pavel Škeřík, Vašek Motyčka, Honza Beneš, Jirka Fogl, Kouba Faltys, Radek
Prokop, Jirka Ostřížek, Zdenda Beneš, Lukáš Pechanec, Lukáš Láznický,
Honza Pechanec, Vojta Lněnička, Vašek Žďára, Marek Kusý, Honza Kmošek, dorostenci Patrik Prokop a Martin Kusý. Tým vedli Zdeněk Bednář
a Jaroslav Lochman, vedoucí mužstva František Kárský. Děkujeme také
všem, kteří byli ochotni nastoupit do zápasu, když nás bylo málo. V neposlední řadě musíme poděkovat vynikajícím fanouškům, doufáme, že nás
budete aktivně podporovat i v I. B třídě. Poslední a největší poděkování patří
výkonnému výboru TJ Horní Újezd, který nám ve spolupráci s obcí Horní
Újezd vytvořil perfektní podmínky pro naše fotbalové aktivity. Díky všem
výše zmíněným se především domácí zápasy našeho týmu staly zážitkem
pro velké množství lidí, ať místních, tak přespolních.
Další fotbalová sezóna je za námi, zase bude na co vzpomínat. Potvrdilo se,
že to, o co se Tělovýchovná jednota na Horním Újezdě snaží, má smysl. Do
nových kabin se nám daří přitáhnout děti i dospělé, a to je pro nás největší
odměnou. Děkujeme všem, kteří nás v naší činnosti podporují.
Za TJ Horní Újezd Zdeněk Beneš ml. a st.

Zleva stojící Jaroslav Buzek, nejstarší účastník 78letý Wouth Verzjil
z Holandska, president ECMO Alberto Langenberg, nejvzdálenější
účastník Američan Jindrich Gref a nejvzdálenější Evropan Jakke Waltonen z Finska

První pátek v červnu uvedla skupina Veselá trojka Pavla Kršky svůj koncert v kulturním domě. Na neskutečném počtu návštěvníků a fanoušků
z širokého okolí byla vidět spokojenost již od prvních taktů. Hlavními
pořadateli této akce byli p. Kárský a p. Kladiva z Desné, členové TJ.
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ROZHOVOR S TRENÉRY
Mužům TJ Horní Újezd se podařilo vyhrát okresní přebor a postoupit do
I.B třídy. Na otázky Zdeňka Beneše st. odpovídají trenéři Zdeněk Bednář a
Jarda Lochman.
Gratuluji k postupu, získali jsme 57 bodů, druhé mužstvo
tabulky ztrácí 6 bodů, byl podle vás postup zasloužený?
Mužstvo, které vyhraje svoji soutěž, si vždy zaslouží postoupit. Naši hráči
si to zaslouží navíc i proto, že v uplynulých dvou letech udělali velký pokrok
ve svých fotbalových dovednostech. Zlepšili herní projev i nasazení
v jednotlivých zápasech. Proto si myslíme, že postup je naprosto zasloužený.
Které mužstvo hrálo letos na jaře nejlépe, kdo byl nejtěžším
soupeřem?
V jarní části soutěže mě překvapil Opatovec. Pro nás byly nejtěžší a zároveň nejdůležitější zápasy v Hradci nad Svitavou a doma s Bystrým. Předposlední zápas v Křenově nebyl těžký po fotbalové stránce, ale prověřil
psychiku hráčů, protože poslední krok je vždy nejtěžší.
Kdy jste začali věřit, že by jsme mohli soutěž vyhrát a postoupit?
Po dobrých výkonech v jarní části soutěže loňského ročníku jsme se rozhodli, že se o postup v letošním ročníku pokusíme. Průběh podzimní části
soutěže nás v tom utvrdil, ale skutečně věřit jsme začali po výhře nad Bystrým.
Dá se říct, že kromě zápasu v Jaroměřicích jsme jaro odehráli
famózně, čím to bylo, že jsme hráli tak výborně?
Výborné výsledky v jarní části lze hledat pouze v hráčích, v jejich poctivém
přístupu k tréninkům, nasazení v zápasech a v neposlední řadě i snaze
plnit taktické úkoly, které jsme jim dávali, velký díl na výsledcích má výbor
fotbalového oddílu, podpora obce a práce mnoha lidí, kteří v samotném
zápase vidět nejsou, ale bez nich by to nešlo. Jsou to takové kapky, které
když se slijí, dohromady udělají velký proud.
Vím, že je to těžké, ale dají se vybrat 3-4 nejlepší hráči, kteří
vyčnívali nad ostatní?
To je velice těžké. Fotbal je týmový sport a každý výsledek je týmová práce
a záleží hlavně na tom, jak každý jeden hráč dokáže pracovat pro tým. Na
hřišti hraje jedenáct hráčů, ale borci na lavičce náhradníků jsou také velice
důležití, i když často trochu opomíjení. Když máme vybrat nějaká jména,
tak vyzvedneme nejpotřebnější hráče – Faltys, Pechanec Lukáš, Lněnička,
Fogl, Beneš Jan, Prokop R., Kusý Marek. Příjemným překvapením je brankář Škeřík a pohlazením srdce diváka byly výkony teprve dorostence
Patrika Prokopa.
Při všech domácích zápasech byla na Horňáku výborná atmosféra, co říkáte našim divákům?
Divácká kulisa je vynikající. Takové fandění se nevidí v mnohem vyšších
soutěžích. Na Horním Újezdě platí dvojnásob heslo, že výborní diváci jsou
dvanáctým hráčem. Je to vidět i na hře a výkony mužstva v domácích zápasech.
K dobrému fotbalu přispěly i nové kabiny a slušné hřiště, co by
se ještě dalo zlepšit?
Kabiny, hřiště a celkové zázemí mohou Hornímu Újezdu všichni pouze
závidět. Zlepšovat asi není co, snad jen vybudovat víceúčelovou plochu s

umělým povrchem, čímž by se celý areál uzavřel. Je to drahá věc, ale někdy
v budoucnu by se to mohlo podařit.
Jsme domluveni, že zůstáváte u mužstva, jsme přihlášeni do I.B
třídy, samozřejmě kádr chceme udržet pohromadě, ale myslíte,
že tento kádr bude na vyšší soutěž mít?
Naše mužstvo je velmi mladé a má velké rezervy. Pokud hráči nepoleví
v tréninkové morálce, je předpoklad růstu výkonu. Proto by neměl být
problém hrát v I.B třídě důstojnou roli. Problém je v příliš úzkém kádru.
V současné době máme 14 hráčů, což je málo. Budeme se snažit mužstvo
doplnit o 2 nebo 3 hráče.
Na kterého soupeře v I.B třídě se těšíte nejvíce, pravděpodobně
tam nebudou Sebranice, Morašice ani Cerekvice, což je velká
škoda.
Soupeři v I.B třídě budou všichni atraktivní. Z okolních mužstev snad
zůstane pouze Čistá, jediné derby. Jinak se budeme těšit na všechny soupeře, které porazíme.
Fotbal na okresní a krajské úrovni zažívá velikou krizi, ubývá
mládežnických i dospělých mužstev, myslíte, že za 10-15 let
bude ještě nějaký okresní přebor, že se na našem hřišti místo
fotbalistů nebudou prohánět třeba ovečky?
Je pravda, že úroveň jednotlivých soutěží klesá. Hlavní příčina je v práci
s mládeží. Jelikož vzniklo mnoho nových sportů, které část dětí pohltí.
Bohužel děti na vesnici nemají tolik přirozeného pohybu jako dřív. Je smutné, že taková města jako je Litomyšl nebo Polička mají problémy s mládeží
a vykrádají okolní vesnické oddíly, které mají daleko menší možnost
výběru dětí. Těžko se shání trenéři, kteří by byli ochotni se dětem věnovat.
Fotbalový svaz také příliš mnoho nepodporuje práci s mládeží na vesnicích. Je to podle pravidla vychovejte nám hráče a my si ho pak vezmeme.
Přes všechny tyto problémy jsem přesvědčen, že fotbal nezanikne, protože
je to příliš krásná hra.

Quanto okresní přebor mužů
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