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VÁNOČKA JE JEDNÍM ZE SYMBOLŮ VÁNOC
Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do dnešní doby. První zmínky o vánočce (není vyloučena ani starší historie) je ze 16.
století - za jejich předchůdce lze pokládat například koláč pletený, jak uvádí pramen z doby panování Karla IV. Za dlouhá léta prošla drobnými proměnami. V minulosti byla pojmenována jako húska nebo calta a někde se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními - pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štricka, štrucla, žemle, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní
řemeslníci - pekaři. Od 18. století si je začali lidé péct doma sami.
Vánočka je známa jen u nás a v zemích, kde žijí čeští vystěhovalci. Uvádí se mezi jinými druhy pečiva, které směli péci vedle chleba. Zhotovovaly se ale pouze v době vánoční. Nejstarší zprávy se o nich zmiňují jako o vánočním daru vrchnosti, jako o dárku hrabatům a také radním. Šlechtici si je posílali vedle jiných darů. Housky či calty dávali pekaři svým stálým zákazníkům. Funkci dárku plnili vánočky i na venkovských usedlostech, kde si je pekli sami, často z velkého množství mouky a přísad. Menší pletenici obdržel každý člen rodiny. První
z upečených měl dostat hospodář, aby se mu urodilo hodně obilí, on ji také měl první nakrojit. Větší, společná pletenice se kladla o Štědrém večeru na prostřený stůl. Buď se rozkrájela na závěr večeře, anebo se ponechala do druhého dne, případně do Nového roku. Někde
z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a plodný a aby mu neškodily zlé síly. Dříve tuto úlohu plnil chléb „štědrý",
„ščedrak“, apod. obvykle k tomu účelu speciálně zhotovený. Obsahoval celá zrna těch obilovin, které se v hospodářství pěstovaly. Případně se do něj zapékal i česnek, petržel nebo svěcená voda - symboly ochrany, zdraví a prosperity. Ponechávání chleba či pletenice, případně i zbytků jídel ze štědrovečerní večeře na stole, bylo spjato s dávnou vírou, že o této noci se vracejí duše zemřelých a hodují.
Pletenice byla též dárkem pro čeleď, která v období Vánoc končila a po několika dnech znovu nastupovala službu. Housku, koláč nebo
buchtu (dříve chléb) dostávala od hospodyně jako „výslužku“ vedle jiné naturální odměny, anebo vedle peněz, které vyplácel hospodář.
Dostával ji také obecní pastýř - „slouha“ a po krajíčku i koledníci.
Vánočky neměly vždy tvar pletené housky. Někde to bylo pečivo nepletené podlouhlého tvaru. Právě to se nejčastěji nazývalo celtami
(z německého zelten), místy se tak děje dosud. Zhotovit pletenici nebylo totiž jednoduchou záležitostí, právě tak jako ji upéci a hlavně dobře upéci. Proto se kolem přípravy těsta a pečení udržovaly různé zvyky, které domněle zajišťovaly zdar. Hospodyně měla zadělávat
v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí měla vyskakovat do výše apod. Dávným zvykem bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení
našel, bude zdráv, bohatý, štědrý. Připálená nebo „trhlá“ vánočka věštila nezdar. Každá hospodyně ovšem neuměla vánočku uplést. Pak
si pomáhala tím, že těsto kladla do hliněné formy ve tvaru vánočky a v ní je pekla. Velikosti pletenic byly různé a samozřejmě i jejich kvalita a volba koření k ochucení. Některé zmínky v literatuře, vyobrazení a konečně i vánočky, které nesou „daráčci“ Ježíškovi, svědčí o tom,
že to bylo pečivo i přes metr dlouhé. Upéci velké vánočky si mohli dovolit jen ti, kteří měli dostatečně velkou pec, respektive velký otvor do
ní, zvaný „čelusti“. Někde bývalo zvykem, že si hospodyně udělala vánočku doma a donesla ji k pekaři upéci, zřídka přinášely ženy těsto,
pekař vánočku zhotovil a upekl. I dnes se vánočka stala nedílnou součástí Vánoc a plete se ze sedmi pramenů (nejčastěji ze čtyř) anebo
upletou celou vánočku najednou ze šesti pramenů. A tak Vám moc přejeme, aby se letošní vánočka vydařila.
převzato

INFORMACE OBCE
dohodnuto, že přes zimní období k žádným dalším úpravám okolí po výkopech nedojde a celá akce bude dokončena do konce dubna příštího roku,
kdy proběhnou finální úpravy terénu, zatravnění a tam kde došlo k poškození místních komunikací, bude položen nový asfalt.
Každopádně to nejhorší již mají občané v Cikově za sebou. Proto jim tímto
ještě jednou děkuji za jejich trpělivost a pochopení.
Ing. Radek Boštík, starosta

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 9. října
m. j. projednalo a schválilo:
- smlouvu mezi obcí a firmou Skanska na zbudování dešťové kanalizace
v místní části obce Cikov
- smlouvu mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - Horní Újezd (Podlubníček) jedná se o změnu venkovního vedení kabelů nn na zemní
- zapojení MŠ Horní Újezd do projektu „Místního akčního plánu vzdělávání“
- odkup pozemků p .č. 1326/35, 39, 40 v místní části Podlubníček ve
vlastnictví Lesů ČR do vlastnictví obce
- smlouvu mezi obcí a uměleckou agenturou STEP-D na zajištění zábavného pořadu s imitátorem Petrem Jablonským dne 23. 4. 2016
- sídlo místního mysliveckého sdružení „Háje“ na adrese: Horní Újezd 1

ZO neschválilo:

- odkup pozemku p. č. 1326/41 v místní části Podlubníček ve vlastnictví
Lesů ČR do vlastnictví obce

Na svém dalším jednání dne 27. listopadu zastupitelstvo obce m. j. projednalo a schválilo:
- uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce
„Horní Újezd - Víska dokončení rekonstrukce vedení nn“ mezi obcí
firmou ČEZ Distribuce
- prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt pro M. Láznickou
- podání žádosti o dotaci na dostavbu sportovního areálu (universální
hřiště s umělým trávníkem) přes projekt firmy ČEZ – Oranžové hřiště
- podání žádosti o dotaci na výstavbu parkoviště pro osobní automobily u
aut. zastávky u KD přes Ministerstvo místního rozvoje, spoluúčast obce
ve výši 50 % nákladů
- zřízení sídla TJ Horní Újezd na adrese Horní Újezd 181 (nové kabiny)
- rozpočtové opatření č. 5 dle návrhu
- zahájení prací na přípravě a následné podání žádosti na Státní pozemkový úřad o provedení komplexních pozemkových úprav v obci
- podání žádosti na Státní pozemkový úřad o provedení re-bonifikace
pozemků v obci Horní Újezd

RETENČNÍ NÁDRŽ ZA KULTURNÍM DOMEM

ZO neschválilo:

- poskytnutí finančního příspěvku obci Budislav na zakoupení externího
defibrilátoru pro jednotku SDH
- podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj nebo Ministerstvo školství
na dostavbu sportovního areálu, spoluúčast obce 50 %

Vážení čtenáři,
V minulém vydání zpravodaje jsem Vás informoval o probíhajících pracích na úpravě retenční nádrže za kulturním domem. Od té doby byly provedeny terénní úpravy v nově vzniklé, rozšířené části nádrže směrem
k Podlubníčku. V rámci těchto úprav došlo k prodloužení tělesa hráze prakticky až k bývalé čerpací stanici, k prohloubení dna u nově vzniklé části
rybníka, zároveň bylo na hrubo provedeno svahování. Téměř veškeré
práce se stihly provést ještě před příchodem deštivého počasí a to až na
čisté terénní úpravy, ty budou provedeny na jaře příštího roku.
Zde si možná kladete otázku: proč se vše neprovedlo dříve, když téměř celé
léto a část podzimu panovalo pro danou činnost příznivé počasí, téměř bez
srážek. Ano dokončení prací na retenční nádrži bylo v zastupitelstvu
schváleno již koncem srpna, bohužel stavební firma, která práce zahájila,
mezi tím obdržela zakázku na výstavbě kanalizace v nedaleké obci Osík.
Takže jsme byli nakonec rádi, že se vše stihlo i s velkým přispěním ZD
Dolní Újezd, kterému též patří velký dík, alespoň takto. Rybník je v zásadě
připraven a po zrealizování nezbytných úkonů: vápnění a hnojení, bude
postupně napuštěn. Zde chápu, že by již občané byli rádi, kdyby viděli rybník konečně za plného stavu vody, ale určité postupy nelze uspěchat.
Na jaře nás tedy čekají ještě již avizované dokončovací práce, finální
úpravy bezprostředního okolí nádrže, zatravnění svahů a napuštění rybníka na novou - o několik cm vyšší úroveň nadržení, než doposud. Již se
všichni těšíme, až se rybník opět ukáže ve své plné kráse a nová část nádrže
bude plnit svoji funkci, pro kterou byla zřízena. To znamená, že bude sloužit pro záchyt bahna z přívalových srážek, které se tak nedostane do
původního prostoru nádrže.
A naši rybáři budou moci zahájit další sezónu rybářského kroužku na
„svém“ rybníku (letošní rok provozovali rybářský kroužek na rybníku
u fotbalového hřiště, který měli „propůjčený“ od hasičů z Desné) na což se
jistě všichni aktéři též moc těší.
Takže nezbývá než držet palce, aby vše dopadlo tak, jak má a jak bylo
naplánováno.
Ing. Radek Boštík, starosta

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V CIKOVĚ
Vážení čtenáři,
Jak jsme Vás informovali již dříve, z důvodu rekonstrukce silnice III. třídy
proběhla přednostně též akce naplánovaná a financovaná firmou ČEZ –
jednalo se o přeložení kabelů nízkého napětí z venkovního vedení do země.
Zemní vedení přináší spotřebitelům značný pokrok, nejenže by již nemělo
docházet v rámci přenosové soustavy k výkyvům v napětí, zemní vedení
znamená především konec poruchám, které vznikaly za nepříznivého
počasí.
Pro letošní rok se chýlí akce firmy ČEZ ke konci, vedení nízkého napětí je
v zemi, odběratelé jsou nově připojeni, původní betonové sloupy se
odstraňují. Pro obec tato akce znamenala především nutnost kompletně
vyřešit veřejné osvětlení, které se muselo přizpůsobit nové trase kabelů.
Podél hlavní silnice byly nainstalovány devíti-metrové ocelové sloupy, na
kterých jsou umístěny nové sodíkové 100 W výbojky Malaga. Stožárů bylo
vztyčeno 8 ks, deváté světlo u autobusové zastávky je umístěno na dřevěném sloupu. Přímo v Cikově mezi rodinnými domy bylo nainstalováno 14
ks sloupů výšky 6 m, na kterých nám nově svítí úsporná LED svítidla
japonské výroby od moravské firmy Snaggi. Uvidíme, jak se občané s tímto
novým LED světlem ztotožní. Pro některé bude možná znamenat přeci jen
velkou změnu, nová světla mají trochu jiné spektrum a jinou barvu, než na
kterou byli obyvatelé zvyklí u klasických „oranžových“ sodíkových výbojek. Myslím ale, že obecně pokrok nezastavíme, a že časem LED světla
postupně nahradí původní sodíkové osvětlení a to z důvodu menší náročnosti na údržbu, menší poruchovosti a především, což je nejdůležitější –
z důvodu významné úspory ve spotřebě energie. Celkové náklady na pořízení nového osvětlení dosáhly částky bezmála 600 tis. Kč a to se, podotýkám, jedná o rekonstrukci osvětlení pouze v jedné místní části obce! Abychom ale nevyšli ze cviku, čeká nás hned na jaře příštího roku další akce
firmy ČEZ týkající se změny vedení nízkého napětí - tentokrát v místní
části obce Krásnoves a částečně okolo kulturního domu, následovat bude
Podlubníček a na konec, pravděpodobně v roce 2017 - místní část obce
Víska.
Vrátím se ale ještě k samotné akci firmy ČEZ, již v minulém vydání zpravodaje jsem vysvětloval, že akci firmy ČEZ obec nemůže zásadním způsobem
ovlivnit, protože není investorem ani objednatelem. Toto postavení nám
neumožňuje vstupovat do organizace stavby, i když by to její průběh kolikrát vyžadoval.
Firma ČEZ měla akci v tomto roce původně provést včetně čistých terénních úprav; za tohoto počasí nemají ale další práce smysl. Proto bylo
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KOTLÍKOVÉ DOTACE

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI
HORNÍ ÚJEZD

Pardubický kraj připravil projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem
bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Pardubickém kraji
prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva
v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. Instalace nového zdroje vytápění
může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění
nebo přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními.
Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených na kraj, vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí se předpokládá v prosinci 2015, zahájení příjmu žádostí v lednu 2016. Výše podpory na jeden projekt se bude
pohybovat mezi 70-85 % dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých
30-15 % bude financovat žadatel - fyzická osoba. Výdaje jsou způsobilé
od 15. 7. 2015, proplácení dotací žadatelům bude probíhat zpětně na
základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů
o její úhradě.
Za účelem zjištění zájmu o kotlíkové dotace zveřejnil Pardubický kraj
dotazník. Zde, pokud jste tak již neučinili, máte možnost zaregistrovat Váš
e-mailový kontakt, na který Vám budou zasílány aktuální informace
o přípravě kotlíkových dotací v Pardubickém kraji. Veškeré důležité
a obsáhlé informace k tomuto projektu se dočtete
na https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
Kontakty pro případné dotazy:
Ing. Adam Kubíček, email: adam.kubicek@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 644
Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27.11. schválilo zahájit práce na
přípravě komplexních pozemkových úprav v naší obci.
V úvodu dovolte vysvětlit, co se pozemkovými úpravami rozumí. Jedná se
o to vytvořit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy.
Pozemky se prostorově a funkčně uspořádávají, scelují nebo dělí, zabezpečuje se přístupnost, využití pozemků a vyrovnávají se jejich hranice.
Původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se
uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.
Pozemkové úpravy dále zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve
venkovských oblastech, zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství,
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu. U vodního hospodářství se jedná o snižování nepříznivých účinků povodní,
řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení její ekologické stability.
Řízení o komplexních pozemkových úpravách je dlouhodobým procesem,
který trvá několik let a je v něm řešeno celé katastrální území. Aby obec
mohla požádat Státní pozemkový úřad o provedení pozemkových úprav,
musí obdržet souhlas od vlastníků pozemků, kteří v součtu disponují
pozemky o výměře přes 50% z celkové výměry zemědělské půdy nacházející se na našem katastru (celková výměra zemědělské půdy činí 660 ha).
Jak již bylo řečeno, k pozemkovým úpravám vede dlouhá cesta. Na jejím
konci by ale mohlo být již popsané provedení úprav, v rámci kterých by
proběhlo přeskupení, scelení pozemků stejných vlastníků, zpřístupnění
pozemků, vznikly by nové účelové, polní komunikace, případně různá
„společná zařízení“ (poldry, prvky zeleně, biokoridory). Soukromí vlastníci by si vyřešili mnohdy komplikovaný přístup ke svým polnostem
a mnohdy roztříštěnost obhospodařovaných ploch, na kterých by po úpravách mohli lépe hospodařit. Obec by si tímto způsobem mohla vyřešit
různé problémy spojené např. s nedostatkem vhodných pozemků pro
výstavbu RD, s nemožností vést cyklostezku přes naši obec, která je jinak
plánována od Litomyšle až po Proseč. A co je též podstatné: veškeré tyto
práce by hradil stát. Celkově by pozemkové úpravy byly jistě přínosem pro
celou obec a přispěly by ke zlepšení kvality života v naší obci.
K samotnému zahájení pozemkových úprav je tedy potřebná a nezbytná
podpora Vás občanů, vlastníků půdy. Než přistoupí obec k samotnému
procesu domlouvání s jednotlivými vlastníky pozemků, bude tomuto
kroku jistě předcházet osvětová kampaň, která je naplánována na začátek
příštího roku. Je např. plánováno uspořádat setkání občanů s představiteli Státního pozemkového úřadu, kteří by do naší obce přijeli vše po
odborné stránce vysvětlit a objasnit. O těchto aktivitách budeme občany
včas informovat. Ti z občanů, kteří by měli zájem získat bližší informace
dříve, se mohou s dotazy na vedení obce obracet již nyní.
Ing. R. Boštík, starosta

PLATBA DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
POMOCÍ SIPO
Formulář oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím
SIPO najdete na podatelnách finančních úřadů nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy. Oznámení je třeba vyplnit
a k němu přiložit doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis
bezhotovostní platby SIPO. Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého
jste poplatníkem daně. Přihlášení k této formě placení je možné do
31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení přes SIPO zcela automaticky!

OBNOVENÍ SAMOSTATNOSTI OBCE
V příštím roce se uskuteční oslavy 25. let obnovení samostatnosti
obce, datum je již stanoveno na sobotu 23. dubna 2016. V odpoledním programu vystoupí děti z mateřské školy, místní ochotnický
spolek, dále známý imitátor Petr Jablonský a na večerní zábavě bude
hrát skupina Rytmik. K této příležitosti se bude připravovat zvláštní
vydání zpravodaje, které by mělo podchytit důležité události za uplynulé roky. Pokud by někdo z vás chtěl přispět nějakým zajímavým
příspěvkem na toto téma, budeme rádi, rovněž tak uvítáme zajímavé
fotografie z naší obce, z okolní přírody apod. Výzva nesměřuje jen
mezi dospělé, ale také k dětem. Příspěvky nebo fotografie odevzdejte
prosím na obecní úřad do konce ledna příštího roku.

Otevírání modernizované silnice III. třídy se v naší obci konalo 20.
října. Pásku slavnostně přestřihli - zleva vedoucí stavby z firmy
Skanska p. Jiskra, za odbor dopravy Pk p. Dušek, starosta obce p.
Boštík a hejtman našeho kraje p. Netolický.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Výše poplatku se pro příští rok nemění a činí 580,- Kč za trvale hlášenou osobu a rekreační objekt. Poplatek bude možné hradit v hotovosti od 4. 1. do 31. 3. 2016 nebo ve stejnou dobu bezhotovostně na účet
1283417379/0800. 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 datem splatnosti je třeba příkaz
zadat o 2 - 3 dny dříve tak, aby platba na účet byla připsána do data
splatnosti. Jako variabilní symbol nezapomeňte uvést číslo popisné.
Stejné informace platí i pro majitele rekreačních objektů v obci.
Poslední svoz odpadů v letošním roce bude v pátek 25.12. a v příštím
roce 8. ledna 2016 (LICHÝ TÝDEN!!)

„Kompromis je umění, jak rozdělit dort, aby měl každý pocit, že dostal
největší kousek“.
L. Erhard

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

OBECNÍ PLES

Jan Chadima
Ludmila Boštíková
Hedvika Břeňová
Stanislav Bobek
Ludmila Romportlová

Oslavencům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost a mnoho radosti při příležitosti krásných
narozenin

Kulturní komise obce Vás srdečně zve na obecní ples,
který se uskuteční v sobotu 6. února v kulturním domě.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Náhoda.
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MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ ...
Krásný, předvánoční, adventní čas prožívají i děti v mateřské škole. Každoročně si vyrábíme adventní kalendář, který nás tímto časem bezpečně provází. Nechybí ani adventní věnec se čtyřmi svícemi. Když se u svíček rozplápolá plamínek, vtáhne děti do toho kouzelného očekávání, vyprávění a
tvoření. Adventní kalendář nám však nedává jen čokoládky nebo sladkosti, ale vybízí nás k plnění různých úkolů a činností, které se k tomuto
období váží. Děti se učí poznávat naše kulturní tradice, vyrábějí vánoční
dekorace na výzdobu školy, dárky pro rodiče a učí se zamyslet se nad svým
správným i špatným chováním. Toto naše rozjímání každoročně umocňuje i příchod Mikuláše, anděla a čerta do naší školy. Dojíždí k nám vždy
z Dolního Újezdu, po návštěvě tamní základní školy. A vozí s sebou vždy
jen jednoho čertíka nebo čertici, protože se přece jen ještě dost bojíme.
Tím největším dárkem dětí pro své blízké je však vánoční program, který
děti pilně po celý advent nacvičují. Ani letos nebude chybět zimní pohádka. Děti rodičům zahrají pohádku „O pejskovi a kočičce, jak slavili Vánoce“, podle námětu z knihy Josefa Čapka. Tato kniha nás provází celým
naším letošním tematickým plánem. Po odehraném představení pak vždy
následuje odměna dětí v podobě nových hraček, které pod stromečkem
najdou. Aby tato nadílka byla bohatá, přispívají Ježíškovi i naši každoroční sponzoři - firma LUKAS Brno (manželé Severinovi), TAURUS
TRANS Horní Újezd, Hospodářské potřeby L. Pachtová Dolní Újezd, Drogerie - V. Klusoň Dolní Újezd a rodiče dětí. Všem děti zasílají vánoční přání
a velké poděkování.
Na závěr také všem čtenářům Hornoújezdského zpravodaje přejí děti
a učitelky z Mateřské školy v Horním Újezdu krásné prožití vánočních
svátků a šťastný celý nadcházející rok.
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy.

V neděli 8. listopadu byly do života přivítány tyto děti: Jakub Boštík,
Kryštof Jílek, Jiří Kubík, Eliška Jirečková, Helena Benešová, Ludmila Štěpánková, Ema Sedláková a Elena Břeňová.

V neděli 6. prosince se v sále kulturního domu konala tradiční Mikulášská besídka. Tentokrát do naší obce zavítalo Divadlo Štafličky s pohádkou Princezna a vánoční přání. Po pohádce následovala nadílka pro více
než padesát dětí, jako odměna za písničku nebo básničku.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

POZVÁNKA

Blíží se čas vánoční a s ním i příprava na obdarovávání našich nejbližších.
Každý dárek přináší velikou radost nejen tomu, kdo dostává, ale i tomu,
kdo dává. Moc nás těší, že každoročně přijímáte a obdarováváte tři krále,
kteří Vás ve Vašich domovech navštíví. Pomáháte tím nemocným a starým
lidem, kterým, díky Vám, můžeme půjčit polohovací postel či jinou zdravotní pomůcku, můžeme je zavést k lékaři, přinést jim nákup, pomoci jim
s úklidem či hygienou.
Děláte tím radost také dětem, které Vás navštíví, zazpívají a přinesou
požehnání, když symbolicky označí Váš domov písmeny K+M+B. Tříkrálová sbírka nám všem dává radost.
Na počátku roku 2015 se při Tříkrálové sbírce podařilo celkově vybrat
částku 209 444,-Kč, ze které měla naše Farní charita k dispozici 138 566,Kč. Během letošního roku jsme z těchto peněz zakoupili nové zdravotní
pomůcky - dvě elektrické polohovací postele s antidekubitními matracemi, čtyři vysoká chodítka, glukometry a tonometry, vše v celkové v hodnotě 71 000,- Kč a zbývající prostředky byly využity na hrazení provozních
nákladů pečovatelské a ošetřovatelské služby. Tříkrálová sbírka 2016 se
uskuteční v sobotu 9. ledna 2016.
Předem děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí koledníků, dětem
a vedoucím skupinek, díky jejichž obětavosti se může Tříkrálová sbírka
uskutečnit.
Farní charita Dolní Újezd

Srdečně Vás zveme
na sousedské zpívání u jesliček v Cikově.
Přijďte si v úterý 22. prosince 2015 v 17.00 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.

Vánoční přání
Vánoční vločka padá,
v Betlémě Ježíšek spinká,
ať dárků je plná řada,
rolnička svátečně cinká.

Zvonek se rozkývá,
zas jednou po roce,
každý se usmívá,
že jsou tu Vánoce.

Členové zastupitelstva obce a redakční rada přejí všem našim čtenářům
hezké Vánoce a do nového roku pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
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Najdi stejné dvojice vánočních stromečků.
Jeden stromeček přebývá, zjistíš který?
Nakonec všechny stromečky spočítej zapiš výsledek do okénka.
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SRANDAHRY A ROCKOVÝ FESTIVAL POTŘETÍ
Omlouváme se těm, kteří si stěžují na hluk spojený s touto akcí, ale myslíme si, že jednou za rok se to dá vydržet.
Věříme, že se nám tato akce podaří povýšit na Tradici a bude nám umožněno pořádat ji i nadále.
Chadža a Prcek

Z počátku roku jsme si s Chadžou kladli otázku, zda se opět pustit do příprav srandaher, což není úplně jednoduché. V okamžiku, kdy jsme se rozhodli, že do toho půjdeme znovu, začal kolotoč příprav a plánování.
Vymyslet téma je jedním z nejlehčích úkolů. Rozhodli jsme se, že letošní
srandahry budou v duchu atletiky. A když k této olympijské disciplíně
přidáme nějaké záludné úkoly s požitím všelijakých nápojů, dostaneme
přesný název tématu, který pro letošní rok zněl "ATLETPITKA".
Sám název už napovídá, že se jednalo o klasické atletické disciplíny, jako
běh přes překážky, štafeta, skok do dálky, skok do výšky, hod diskem,
navíc obohacené o větší či menší záludnosti, jak už v krkolomných překážkách nebo v pití nejen alkoholických nápojů. Některé disciplíny jsme
z časových důvodů spojili dohromady, takže nám vznikla jedinečná disciplína, kterou jinde asi neuvidíte. A tím byl "Trojskok vysokodaleký s
hodem diskem". Zlatým hřebem letošních srandaher byla disciplína hod
Kladivem.
Srandahry tradičně v 13 hodin odstartoval vážený host. Ty letošní Džusajn
Kolt.
Věříme, že si soutěžící zápolení o nejvíce bodů, a tím i o vítězství řádně
užili, a nejednou se zasmáli, ať už soupeřům, tak i závodníkům z řad vlastního týmu.
Po vyhlášení vítězů přišel čas na odpočinek, na doplnění tekutin a síly na
večerní festival.
V 19 hodin vypukla rocková nadílka v podání kapel Furt fajn z České Skalice, Vypuštěné Koupaliště ze Sezemic, místní Upside Down!cz a Dědovy
Blechy z Vysokého Mýta.
O veliké překvapení se postarala kapela Vzhůru Nohama v původní sestavě. Atmosféra byla opravdu skvělá. Kolem druhé hodiny ranní ztichly
reproduktory a zhasla světla na pódiu, to ovšem moc lidiček neodradilo
a zůstali veselí až do rána.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat především obci Horní Újezd za
poskytnutou pomoc a součinnost na této akci. Dále chceme poděkovat
všem, co se zúčastnili, všem, kteří nám pomáhali s přípravami a průběhem her a v neposlední řadě všem návštěvníkům celého zábavného dne.
DĚKUJEME!!

DĚNÍ V TJ HORNÍ ÚJEZD
Při tradičním hodnocení, tentokrát již roku 2015 v TJ Horní Újezd, se úvodem zmíním o několika nejdůležitějších událostech. První je premiéra
filmu o TJ v březnu, dále postup mužů do krajské I. B třídy po vítězství
v okresním přeboru, historicky první start společného mužstva dorostu
Horní Újezd/Morašice a jeho první místo v tabulce po podzimní části.
Oproti těmto úspěchům stojí předposlední místo žáků společně s Dolním
Újezdem v meziokresním přeboru a hlavně malé zastoupení z naší strany
v této kategorii a slabá účast na dětském sportovním dni v červenci tohoto
roku.
V kategorii mladších přípravek, 7-8 leté děti, jsme letos odehráli šest turnajů, na každém jsme se utkali se třemi soupeři. Na malém hřišti hraje
v mužstvu brankař a čtyři hráči v poli a tím je zajištěn častý kontakt dětí
s míčem. Naše umístění - dvakrát čtvrté, třikrát třetí a jednou druhé místo.
Největší radost nám děti udělaly na halovém turnaji koncem listopadu
v tělocvičně v Dolním Újezdě, kde z pěti účastníků skončily na třetím místě
a poprvé se o naší hře dalo říci, že se začíná podobat fotbalu. Ještě pro úplnost soupeři, se kterými jsme se během podzimu potkávali - Sebranice,
Litomyšl, Bystré, Jaroměřice, Borová, Čistá, Březová a přátelsky a v hale
Dolní Újezd. Mezi nejpoctivější hráče patří Jirka Kučera, Ondra Žďára,
Vlasta Hladík a Kuba Kvapil z Desné.
Starší přípravka - děti 9-10 let, hraje ve společném mužstvu s Morašicemi.
Tady hraje pět dětí a brankař, hřiště maličko větší než u mladších. Naše
umístění - jednou první, dvakrát druzí, třikrát třetí a jednou čtvrtí. Spokojenost s výsledky a hrou byla střídavá - jednou bezmezné nadšení, poté
hluboká zoufalost. Asi tak nějak, jak to v životě chodí. V této kategorii hrají
- Honza Mlejnek, Honza Kusý, Lukáš Kárský, Tom Briol, Šimon Lněnička,
Radek Kusý a Dáda Hanyk + hráči z Morašic. Tréninková a zápasová
docházka je téměř stoprocentní a stejně tak výtečný je přístup rodičů. Naši
soupeři: Čistá, Sebranice, Bystré, Litomyšl, Borová, Městečko Trnávka,
Janov, Hradec nad Svitavou, Jevíčko, Kunčina a Radiměř.
V žákovské kategorii se nám v poslední době nedaří. Ve společném mužstvu s Dolním Újezdem hrají od nás pouze Honza Nádvorník, Honza
Pechanec, Vojta Opletal, Fanda Bartoš a Eman Hanyk. Na velkém hřišti
hrají společně starší i mladší žáci a nám se podařilo porazit pouze mužstvo
Rudoltic a skončili jsme na předposledním místě tabulky. Žáci trénují
pouze v Dolním Újezdě a nám se nepodařilo zajistit ani jednoho trenéra
z našich řad. Podzimní část soutěže jsme odehráli na našem hřišti, jaro se
bude hrát v Dolním Újezdě.
Dorostenci ve společném mužstvu s Morašicemi startují v I. třídě Pardubického kraje, skupině „B“. Během podzimu odehráli dvanáct zápasů, ve
kterých si připsali pouze samá vítězství. Z toho plyne zákonitě první místo

v tabulce bez ztráty bodu. Kvalita soutěže sice oproti minulým rokům
klesla, ale výhry nad Prosečí, Králíky, Jablonným mají určitě svou cenu.
Tři domácí zápasy jsme odehráli u nás, tři v Morašicích a stejné by to mělo
být i na jaře. Mužstvo vede Karel Žďára, Roman Chadima a Standa Němeček z Morašic. Během ledna až března by dorostenci měli hrát v Chocni na
umělé trávě na zimním turnaji a záleží jen na nich, jak se připraví na jarní
část soutěže, kde se na ně bude chtít každý soupeř vytáhnout.
Družstvo mužů se po nepodařených prvních kolech a čtyřech porážkách
v řadě zvedlo a celkově zanechalo v podzimní části I. B třídy Pardubického
kraje velmi dobrý dojem. Jako nováček jsme zpočátku sezony byli za
„otloukánky“ pro zkušenější soupeře, po pěti kolech jsme získali pouze dva
body, což nás odsoudilo na průběžné poslední místo. Zlomový zápas přišel
v Kunčině, kde jsme dokázali porazit trápící se domácí tým, který ještě
vloni hrál I. A třídu. Důležité byly výhry nad týmy z dolní části tabulky Polička „B“, Kamenná Horka. Nejvíce nás mrzí ztráty se Sloupnicí a Verměřovicemi, výkon v těchto zápasech byl tragický. Naopak velmi dobře se
nám vedlo v Řetové, kde jsme vstřelili sedm branek. Mezi nejhezčí zápas
podzimu rozhodně patřilo domácí utkání s rezervou Svitav - fotbal nahoru-dolů se musel divákům líbit a naše výhra po penaltách byla jen třešničkou na dortu. Po podzimu jsme tedy obsadili velmi pěkné čtvrté místo
s dvaadvaceti body, první polovinu soutěže tak musíme hodnotit jednoznačně kladně. Tým, kterému před začátkem soutěže příliš mnoho lidí
nevěřilo, předváděl ve většině zápasů poměrně pěkný, kombinační fotbal
založený na kolektivním výkonu. Velmi silným prvkem byli i naši fanoušci,
kteří byli po celý podzim skvělí a početné publikum nás doprovázelo i na
venkovní zápasy. Zimní příprava začíná druhý lednový pátek a bude probíhat již klasickou formou - nabírání fyzické zdatnosti v domácích podmínkách a následná přátelská utkání na umělé trávě v Litomyšli. V půlce
března nás čeká již tradiční soustředění na nové umělce v Boskovicích. Cíle
na jaro jsou jasné - udržet stávající kádr, pohybovat se v klidném středu
tabulky a předvádět hru, která by se líbila všem fanouškům, kteří na Horňák zavítají.
Tradičně v závěru roku jménem TJ děkuji za pomoc a spolupráci obecním
úřadům Horní Újezd, Poříčí, Desná, a Budislav a všem sponzorům. Jmenovitě firmě Taurus Trans, ZD Dolní Újezd, Stavební sdružení Boštík,
finanční poradenství Pavel Boštík ml. Poříčí, klempířství Martin Chadima.
Poděkování patří i všem hráčům, trenérům, pořadatelům, divákům prostě všem, kdo nám pomáhají v naší činnosti.
Příjemné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra, hodně zdraví
a spokojenosti v roce 2016 přeje TJ Horní Újezd.
Zdeněk Beneš st., Ing. Jan Beneš
-6-
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HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO MLÁDÍ
voval, Markantům se občas zatoulalo nějaké to slovíčko z textu, ale i tak je
poslech živé hudby něco úplně jiného než poslech reprodukovaný. Nejzajímavější ale na obou akcích byli návštěvníci. Na každé zábavě bylo kolem
200 lidí, průměrný věk 40 - 52 let. Tahle generace si pamatuje, že zábava
začíná kolem 21 hodiny (ne jako ta dnešní mládež, která chodí před půlnocí), pamatuje si, že se na zábavě tancuje (až do konce zábavy vždy plný parket). Řada lidí oprášila staré džíny a džísky a přišli si zavzpomínat na své
mládí. Snad jen škoda, že člověk viděl lidi z dalekého okolí, ale Hornoúježďáků a Deseňáků bylo dost málo. Takže snad někdy příště, ale koho
pozvat na podium?
Zdeněk Beneš st.

Během letošního roku uspořádala TJ v kulturním domě pět celkem zajímavých akcí s poměrně odlišným programem. O premiéře filmu o TJ
a o vystoupení Veselé trojky již byla v minulých zpravodajích zmínka. Na
jaře proběhla zábava se skupinou Metaxa, ale já bych se chtěl zmínit
o dvou podzimních zábavách. Na první hrála skupina Habal, složená z muzikantů z blízkého okolí. Skupina se dala dohromady po dlouhé odmlce,
většina z nás si ji pamatuje přibližně před pětadvaceti roky. Na druhé
zábavě vystoupila pardubická skupina Markant, která slaví 35. výročí
svého vzniku. Obě skupiny zahrály řadu vlastních skladeb, které si všichni
návštěvníci dobře pamatovali. Na Habalu bylo vidět, že se poctivě připra-

FOTBAL - TABULKY
I. třída dorostu, skupina B

Mika I. B třída mužů, skupina B
# Klub
1. Libchavy

Z
13

V
11

R
0

P
2

S
38:19

B
32

# Klub
1. H. Újezd/Morašice

12

V
12

R
0

P
0

S
74:7

B
36

2. Jablonné n. O.

13

10

0

3

33:16

30

2. Jablonné n. O.

12

10

0

2

51:15

30

3. Svitavy B

13

10

0

3

37:12

29

3. FC Jiskra

12

10

0

2

43:17

29

4. Horní Újezd

13

8

0

5

31:23

22

4. Žichlínek

12

8

0

4

36:27

23

5. Lanškroun B

13

8

0

5

23:18

22

5. Vraclav/Zámrsk

12

6

0

6

29:31

19

6. Semanín

13

7

0

6

30:25

22

6. Polička B/Sebranice 12

6

0

6

19:19

18

Z

7. FC Jiskra 2008

13

6

0

7

26:30

18

7. Proseč

12

5

0

7

24:26

16

8. Polička B

13

6

0

7

23:25

17

8. Jaroměřice/Jevíčko

12

4

0

8

25:37

14

9. Sloupnice

13

5

0

8

28:29

15

9. Kunčina/Mladějov

12

5

0

7

20:38

13

15

10. Dlouhá Loučka

13

4

0

9

24:36

10.Sloupnice/Jehnědí

12

4

0

8

18:53

11

11. Verměřovice

13

5

0

8

18:36

15

11. Tatenice

12

4

0

8

16:39

10

12. Kunčina

13

4

0

9

22:30

14

12.Rudoltice

12

3

0

9

19:42

9

13. Kamenná Horka

13

4

0

9

17:29

13

13.Rybník

12

1

0

11

13:36

6

14. Řetová

13

3

0

10

16:38

9

Lion Sport okresní přebor žáků
# Klub

Z

V

R

P

S

B

8

7

0

1

32:7

21

2. TJ Jablonné nad Orlicí 8

6

0

2

57:16

18

FC Jiskra 2008/
3. Boříkovice

8

5

0

3

31:10

17

4. TJ Sokol Tatenice

8

6

0

2

20:11

17

5. TJ Lanškroun B

8

5

0

3

26:20

14

6. Vraclav / Zámrsk

8

4

0

4

15:21

12

7. TJ Jaroměřice

8

2

0

6

17:34

6

8. TJ Sokol Dolní Újezd 8

1

0

7

12:37

3

9. Sokol Rudoltice

0

0

8

7:61

0

1. TJ Sebranice

8

-7-

SPORT • SPORT • SPORT
ZHODNOCENÍ MOTOKROSOVÉ SEZÓNY
Letošní motokrosová sezóna v Cikově byla mimořádná. O evropském
poháru veteránů ECMO, který se konal v květnu jste se mohli už ve
zpravodaji dočíst. Byl to zcela mimořádný podnik, který se vydařil po
všech stránkách. Sjelo se 170 účastníků z 19 zemí Evropy, přišlo se na
ně podívat téměř tisíc spokojených (doufám) diváků. Spokojený určitě byl holandský promotér seriálu od kterého nám přišlo poděkování.
Po tomto mezinárodním úspěchu jsme se s maximálním nasazením
pustili do příprav na další podnik, kterým mělo být Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu BUKSA ADOS cup. Pro větší bezpečnost jezdců i diváků a zároveň pro zatraktivnění trati v Cikově jsme se rozhodli
upravit start což mělo za následek změnu směru jízdy. Celá tato velice
náročná akce se podařila a trať byla připravena na vrchol sezóny.
Ovšem počasí bylo proti. Letošní extrémně suché léto a zákaz odběru
vody z povrchových zdrojů nám nedovolily v termínu 23. srpna tyto
závody uspořádat. Se stejným problémem se potýkalo více pořadatelů
v republice a docházelo ke značným termínovým posunům, což nám
možná trochu pomohlo a my byli pověřeni pořádáním MMČR v motokrosu družstev, což je vrchol české motokrosové sezóny. Tohoto podniku, který se uskutečnil 4. října se zúčastnilo 22 družstev a ve vloženém závodu, který se započítával do MMČR juniorů se představilo dvacet jezdců třídy 80 ccm. Před televizními kamerami a téměř dvěmi tisícovkami diváků jezdci sváděli souboje při kterých se tajil dech. Vlastní

průběh závodu nebudu popisovat jen pro pořádek uvedu ty nejlepší.
Vítězem se stalo družstvo Osička – Pfeil MX team (Thomas Kjer Olsen
- Dánsko, Filip Neugebauer - ČR, Arminas Jasikonis - Litva) před
Team MAX2 - KRTZ (Jaromír Romančík - ČR, Tomáš Šimko - SK,
Marek Sukup -ČR). Na třetím místě skončil největší favorit Buksa/Ados KTM team (Martin Michek - ČR, Sulivan Paulin - Francie, Florent
Richter- Francie). Po tomto velice vydařeném podniku nás s odstupem tří týdnů čekal ještě jeden závod. Na konci října jsme uspořádali
již tradiční MMČR sajdkár a čtyřkolek a večer v kulturním domě
vyhlášení mistrů republiky. Tento závod i vyhlášení bylo mimořádné
tím, že se loučili se svojí aktivní kariérou osmnácti násobní mistři
republiky - bratři Václav a Marek Rozehnalové.
Takto úspěšnou a zcela ojedinělou sezónu jsme vyhodnotili v kulturním domě, kde jsme začali plánovat další, v Cikově již dvacátou první.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem příznivcům motokrosu, kteří
nám se zvládnutím tohoto náročného roku pomohli, nebo nás v Cikově alespoň tolerovali.
Jménem Autoklubu v AČR Horní Újezd přeji všem čtenářům zpravodaje příjemné prožití Vánoc a úspěšné vykročení do nového roku.

Adrenalin pro jezdce i diváky - nově upravený start.

Radost vítězů.

V. Severa

POZDRAV MLADÝCH HASIČŮ Z DESNÉ
Během celého roku jsme s mladými hasiči nezaháleli. V březnu jsme si
jeli zařádit do Aquacentra v Pardubicích, abychom mohli od dubna
začít zase trénovat a soutěžit. V letošní sezóně jsme se s dětmi účastnili sedmi soutěží, další soutěže absolvovaly dorostenky v jednotlivcích v Českém poháru. Nejlepší umístění mladších žáků bylo druhé
místo ve Zderazi, starší nám předvedli nejlépe páté místo ve Zderazi
a v Jaroměřicích. Z jednotlivců bych vyzdvihla úspěchy Evči Bartošové - za děti vítězství na okrese v Jaroměřicích, za dorost postup na
kraj do Lanškrouna a 2. místo zde. Dále vítězství Káti Hápové v krajském kole dorostu v Lanškrouně a postup na Mistrovství ČR do Prahy.
Poslední soutěží letošní sezóny bylo podzimní kolo hry Plamen, kde
jsme po dlouhé době sklidili velký úspěch. Hlídka B mladších žáků se
umístila na 19. místě, hlídce A se podařilo nejlepší umístění za hodně
dlouhou dobu a to 3. místo. Starší žáci zvítězili, což je pro nás velká
motivace na jarní kolo. Dorostenky se umístily na 2. místě a Martin
Kusý, který závodil jako jednotlivec v kategorii starších dorostenců,
bral také bronzovou příčku. V létě jsme opět uskutečnili náš "minitábor", tentokrát na Milovech. Téma letošního tábora byli Piráti. Tábor
nám přijel zahájit největší z pirátů Jack Sparrow, z něhož byly všechny
děti nadšené. Pro děti jsme měli připravenu spoustu veselých her,
u nichž jsme se dobře bavili. Celý týden nám rychle utekl a poslední
den jsme našli i hlavní poklad kapitána Hromburáce, který nás ve své
poslední vůli vyzval k zanechání pirátského řemesla a návratu domů.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomáhají v naší trenérské
práci, všem dětem a jejich rodičům a také starostům obcí Desná,
Poříčí a Horní Újezd za podporu.
Ráda bych všem popřála klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, pohody a šťastných zážitků v příštím roce.
Věra Rosypalová
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