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VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Ještě týden před první adventní nedělí, tedy 20. listopadu, uspořádala kulturní komise prodejní vánoční výstavu. Tato výstava se konala
již po sedmé, do té první jsme se pustili v předvánoční čas roku 2004 a jak jistě všichni víte nekoná se každoročně. Návštěvníci si mohli
zakoupit adventní věnce a vánoční vazbu zhotovenou p. Janou Vejrychovou, dále pak medovinu a různé pamlsky z medu od p. Křivky.
Paní Mlejnková nabízela široký sortiment pletených a háčkovaných výrobků. U paní Šumové si návštěvníci mohli koupit knihu pro zábavu i poučení a také kalendáře na příští rok. Peňázovi vystavovali šité, háčkované a pletené výrobky. Pan Čermák nabízel drobnou ozdobnou keramiku a šité panenky. U paní Bednářové, která měla s sebou maličkou dceru, jste si mohli zakoupit voňavá mýdla a svíčky. Mimochodem to minimýdlo, které nebylo k jídlu a dostali jste jej při odchodu bylo právě od paní Bednářové. Jako jednoduchá výzdoba mohou
posloužit ozdoby z překližky, které vyřezává pan Peška. Na vánoční výstavě nemohou chybět voňavé perníčky s kterými přijíždí paní Lišková. Děti si mohly u ní perníček vlastnoručně vyzdobit a nebo se zabavily ve výtvarném koutku výrobou svícnu. Přítomné návštěvníky
vítaly ve vestibulu a v sále nazdobené stromečky různých velikostí. Pod ten největší v sále jsme umístili také betlém a tradiční symbol
vánoc – ryby. Za poskytnutí ryb bychom chtěli poděkovat panu D. Flídrovi z Desné. V odpoledním programu uvedly děti ze zdejší mateřské školy pod vedením paní učitelek pohádku s názvem „Krtek a Vánoce“. Děti se svých rolí zhostili svědomitě a za svoje snažení byly odměněny velkým potleskem přítomného publika. Pokud jste zavítali také do výčepu na punč, grog či svařák mohli jste si tady také koupit
domácí cukroví a netradiční rybí salát. Při tom sobotním shonu jsme však zapomněli přidat ještě recept na tento salát. Pokud Vás to zajímá informujte se na obecním úřadě.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli nejen s přípravou výstavy, ale i se zajištěním vlastního průběhu celé neděle. Děkujeme také návštěvníkům výstavy za jejich přízeň, vždyť to děláme pro V á s !!
Členové kulturní komise Vám tímto přejí hezké Vánoce a v roce 2017 hlavně dobré zdraví.
P. Severová

Foto: V. Severa

INFORMACE OBCE
využit. Je zde ale jedno velké ALE. Nebylo by ve finančních možnostech
obce zajistit vlastní provozování takového to zařízení. Občané, i při
vědomí této skutečnosti, rozhodli o přestavbě ZŠ na bydlení. A vzhledem
k omezeným finančním možnostem obce je zároveň logické a nezbytné, že
obec hledala vhodný dotační titul, s pomocí kterého by mohla záměr zrealizovat. I z tohoto důvodu jste se mohli sice již v roce 2013 seznámit se studií (v rámci oslav setkání rodáků), která již přestavbu na byty obsahovala;
v roce 2014, po schválení záměru v referendu, bylo zadáno zpracování PD,
začátkem roku 2016 bylo vydáno stavební povolení, ale až nyní můžeme
reálně hovořit o faktickém přiblížení celého projektu. Až na konci letošního roku byl vypsán již dlouho očekávaný dotační titul a zastupitelé obce
po zralé úvaze rozhodli o podání žádosti. Když zde zmiňuji po zralé úvaze,
věřte, že toto konstatování má své opodstatnění. Samotný dotační titul se
týká sociálního bydlení a dotační podmínky nám přesně definují, koho
můžeme v obci ubytovat. Z nabídky jasně specifikovaných cílových skupin
od osob bez přístřeší, po osoby žijící v mobilním obydlí, jsme vybrali
3 cílové skupiny: muže a ženy v seniorském věku, matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě a osoby po opuštění dětské instituce. Podotýkám, že
nebylo možné vybrat pouze jednu cílovou skupinu. Zároveň bych chtěl na
těchto stránkách zdůraznit a vyvrátit, že by zastupitelé obce byť jen uvažovali o výběru skupin jiných, např. o umístění žadatelů o azyl, či osob
po výkonu trestu tak, jak jsem toto již zaznamenal při diskuzích s občany.
To ale neznamená, že i výše zmíněné vybrané cílové skupiny nebudou pro
obec bez rizika. To jsme samozřejmě jako zastupitelé zvažovali a já osobně
také, když jsem navštěvoval zařízení – místní farní charity a azylové domy,
tedy zařízení s cílovými skupinami, kde jsem čerpal bližší informace. I díky
získání těchto informací a poznatků si myslím, že věc smysl má, a že bude
v silách a pravomocech obce případné problémy spojené s ubytováním
např. maminek s dětmi zdárně řešit. Na druhou stranu zde musím poznamenat, že se připravuje zákon o sociálním bydlení (nyní probíhá připomínkové řízení), ve kterém bude přímo zakotvena určitá povinnost i pro
malé obce vztahující se k zajištění sociálního bydlení pro své občany. Další
zásadní okolností, která hrála roli při rozhodování, je fakt, že udržitelnost
projektu je stanovena na dobu 5-ti let. Po uplynutí dané doby může obec
s nově nabytými byty volně nakládat (s podmínkou obsaženou v novém
zákoně). Respektive bude moci umožnit bydlení i svým občanům, což byl
primární záměr a náš cíl. Vím, že se opakuji, ale pokud se obci nedaří zajistit vhodné parcely pro bydlení, je přestavba ZŠ a nabídka nových bytů další
šancí jak zastavit trend klesajícího počtu občanů trvale bydlících v naší
obci, trend klesajícího počtu dětí v MŠ a s tím související trend klesajícího
koeficientu pro výpočet sdílených daní, tzn. prostředků, které obec každým rokem do rozpočtu získá.
A protože i přes výše napsané lze předpokládat, že nebylo řečeno úplně
vše, že zůstaly ještě otázky, na které bude potřebné odpovědět, zvu srdečně
Vás čtenáře a občany na poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto
roce. Zasedání se bude konat 28.12. 2016 v místním pohostinství a bude to
pro Vás občany další příležitost zeptat se na vše, co z Vašeho pohledu ještě
nezaznělo a dozvědět se další informace.
Z popisu obecních plánů zároveň vyplývá, že mnohé, co si zastupitelé obce
na další období předsevzali, je závislé od získání dotačních prostředků.
Doufám, že si budeme držet společně palce, abychom dotace získali, ale
i pokud by se tak nestalo, nebude to znamenat, že by zastupitelé od svých
cílů ustoupili.
Vážení čtenáři, v úvodu článku jsem zmínil vánoční čas, na závěr bych Vám
všem chtěl proto popřát klidné a radostné vánoční svátky. Ať to Vaše
vánoční bilancování dopadne třeba ještě lépe, než to obecní; ať se Vám
i v tom následujícím roce podaří splnit vše tak, jak si na začátku roku
naplánujete; ať celé vánoční svátky prožijete v klidu a v pohodě se svými
blízkými. A samozřejmě, nemohu zapomenout na přání pevného zdraví,
i když se zdá být frází, bez něj by se ta ostatní jistě nenaplnila.
Vše dobré po celý rok 2017 Vám přeje ing. Radek Boštík, starosta

Na svém jednání zastupitelstvo obce dne 21. 10.
2016 m. j. projednalo a schválilo:
-

strategický dokument obce pro léta 2016 – 2020
provedení úpravy PD pro akci „Přestavba budovy bývalé ZŠ na byty“
dle dotačních podmínek daných Ministerstvem pro místní rozvoje
včetně nově žádosti o stavební povolení
smlouvu mezi ČEZ Distribuce, a. s. a obcí na uzavření smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemene a smlouvu provést stavbu „Horní Újezd –
knn – Vodehnalová“
podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní komunikace 7c na Vísce
v obci Horní Újezd u Litomyšle“ včetně finanční spoluúčasti obce ve
výši 50 % a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele předmětné
akce.

Na svém dalším jednání dne 18. 11. 2016 zastupitelstvo obce m. j. projednalo a schválilo:
-

-

podání žádosti o dotaci na výstavbu universálního a dětského hřiště
v rámci akce „Modernizace a rozšíření sportovního areálu – II. etapa“
včetně finanční spoluúčasti obce ve výši 50 %, což představuje částku
1 179 339,- Kč
výběr vítězné firmy DS Delta Lubná na realizaci akce „Obnova místní
komunikace 7c na Vísce v obci Horní Újezd u Litomyšle“ a uzavření
smlouvy s touto firmou
uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti sociálního bydlení
mezi obcí Horní Újezd a Farní charitou Litomyšl, obcí a Český červeným křížem Svitavy, obcí a spolkem Náš domov Koclířov
uzavření smlouvy o zajištění sociálních služeb mezi obcí Horní Újezd
a Farní charitou Litomyšl
uzavření smlouvy mezi obcí a ČEZ Distribuce a. s. o zřízení věcného
břemene – služebnosti v rámci akce „Horní Újezd, Krásňoves – k NN“
za úplatu ve výši 10 000,- Kč
darovací smlouvu mezi obcí a městem Litomyšl na poskytnutí daru ve
výši 23 000,- Kč

VÁNOČNÍ ČAS
A PLÁNY OBCE PRO ROK 2017
Máme tady opět prosinec, konec roku a to znamená nejen tradiční předvánoční shon, ale především nejkrásnější křesťanské svátky v roce, kdy je čas
na setkávání se svými nejbližšími, čas na zklidnění, rozjímání a též čas na
tradiční bilancování a hodnocení toho, co se v daném roce povedlo, co se
naopak povedlo méně a jak se nám podařilo splnit námi dané předsevzetí
a cíle. Podívám-li se na hodnocení uplynulého roku z pozice obce, najde
se určitě dost věcí, které se splnit úplně nepodařilo. Jedná se ale spíše
o dlouhodobější záležitosti, které se svého naplnění, doufejme, dočkají
v dalších letech. Zmíním zde alespoň některé z nich: cyklostezku podél
říčky Desné, pozemkové úpravy, poldr v místní části obce v Cikově…
Pokud se jedná o naplánované „běžné“ akce, které se aktuálně odehrávaly
v rámci letošního roku, věnoval jsem jim na těchto stránkách prostor průběžně. Zaměřím se tedy spíše na to, co nás z pohledu obce čeká v roce příštím. Pokud to vezmu popořadě, tak první akcí roku 2017, kterou se zároveň
završí přeměna venkovního vedení nízkého napětí na zemní v naší obci,
bude tato realizace v místní části obce Víska. Tentokrát se bude jednat
rozsahem o menší stavbu, která se prakticky dotkne pouze horní části
Vísky od čp. 96 (p. Zerzán) k čp. 182 (manželé Jílkovy). Zbylá část Vísky
zůstane zemních prací ušetřena a to buď z důvodu, že je venkovní vedení
ještě v dobrém stavu nebo provedení neumožňuje skalní podloží, jako je
tomu v případě veského kopce. Naplnění ostatních plánů je podmíněno
získáním dotačních prostředků. Obec aktuálně podala žádost o dotaci na
zbudování universálního hřiště. Získání dotace by v tomto případě znamenalo dokončení výstavby, resp. dokončení modernizace sportovního areálu, jehož I. etapa započala zbudováním nových šaten pro sportovce. Dále
obec usiluje o získání dotačních prostředků, z jejichž pomocí by se podařilo zrekonstruovat podstatnou část našich místních komunikací. Ale
i pokud bychom v tomto případě úspěšní nebyli, určitá část komunikací se
rekonstrukce tak, jako tak, dočká, i když vím, že v takovém případě to ke
spokojenosti většiny občanů stačit nebude.
Nejdůležitější a nejpodstatnější věcí, která může ovlivnit další chod a směřování obce, (pokud vše dopadne dle plánu), by měla být přestavba budovy
bývalé ZŠ na byty. I když bylo předmětné téma v minulosti při různých
příležitostech zmiňováno a důvody pro přestavbu vysvětlovány, dovolte
mi přeci jen delší shrnutí v tomto směru. To, že je objekt ZŠ prakticky již 30
let, kdy zde byla ukončena výuka, bez většího využití a postupně chátrá,
myslím, že připomínat obšírněji nemusím. Ostatně i proto v naší obci proběhlo v říjnu roku 2013 místní referendum s jednoznačným závěrem:
občané dali obci mandát na provedení přestavby budovy na bydlení.
A protože toto zásadní rozhodnutí občané učinili, jak jsem zmínil, před
více než 3-mi lety, dovolte mi připomenout i samotnou událost referenda.
Přestavba budovy na bydlení dostala přednost před prodejem objektu, ale
i před přestavbou ZŠ na bydlení pro seniory. Domnívám se, že druhá varianta by nevzbuzovala žádné negativní ohlasy, objekt by byl smysluplně

POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Pro příští rok se výše poplatku nemění a činí 580,- Kč za trvale
hlášenou osobu a rekreační objekt. Poplatek bude možné
hradit v hotovosti od 2. 1. do 31. 3. 2017 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 23. 12. a v příštím roce 6. ledna 2017 – lichý týden.
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ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ

JEDNOTA
DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ

Koledy byly od nejstarších dob součástí řady svátků. Slovo koleda se odvozuje od latinského názvu Calendae Januariae, římských lednových obchůzek. Stejně tak jako v Římě, chodili původně i u nás koledovat dospělí lidé,
dokonce i vážení měšťané. Popřáli sousedům hodně zdraví, štěstí a úspěchů v hospodářství. Takovému přání se přičítala zvláštní síla, protože
kdysi lidé věřili, že je-li přání vysloveno nahlas, má magickou moc
a dokáže ovlivnit osud.
Podle zpráv z předhusitské Prahy chodil po koledě skoro každý obyvatel
města včetně biřiců, kata či nevěstek. Některé profese měly na koledování
z rozhodnutí městské rady nárok a počítalo se, že si tak něco přivydělají. To
platilo například pro chudé učitele a jejich žáky. Na vánoční koledu chodili
také kněží, kostelníci, ministranti, ponocní, hrobníci, ve městech i členové
řemeslnických cechů. Donedávna se zachovávala koleda kominíků či popelářů. Známá je rovněž obchůzka slovenských dráteníků, kteří přitom prodávali malé betlémy z drátu.
Mnozí obecní zaměstnanci dostávali formou koledy i část své odměny
za celoroční službu. To platilo především pro pastýře, který obcházel sedláky, jímž pásl dobytek, a vybíral od nich obilí, mouku a jiné potraviny.
Chasa dostávala vánočky nebo koláče. Také na venkově chodili původně
koledovat dospělí. Dokladem toho jsou stížnosti zemského sněmu
ze začátku 16. století, kterému se nelíbilo, že sedláci za peníze vybrané při
koledování uspořádali pitku a pak páchali nezbednosti. Později se koleda
na venkově i ve městech změnila spíš na obchůzky dětí, hlavně z chudých
rodin, které si tak mohly vykoledovat jídlo nebo peníze. Ve většině domů
nebyli koledníci odmítnuti, i když se jejich narůstající počet lidem občas
nelíbil. O Vánocích bylo totiž odpradávna zvykem každého prosebníka
obdarovat. Koledování se časem soustředilo na dny sv. Štěpána a Tří králů.
Součástí kolek bývaly i pastýřské a betlémské hry, při nichž se předváděly
veršované příběhy z pastýřského života nebo legenda o narození Ježíše.
V některých krajích chodívali chlapci koledovat s jednoduchými jesličkami z papíru nebo ze dřeva a přitom zpívali o Ježíškovi.
„Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám. Nejprv pánu hospodáři, pak
vašim dítkám. Zdaleka k vám jedeme, noviny vám neseme, co se nám jest
narodilo, v městě Betlémě …..“
- převzato -

Pojďte s námi opět nahlédnout do knihy protokolů, která zachycuje události před jednadevadesáti roky:
Protokol sepsaný o schůzi výboru jednoty div. ochotníků v Horním Újezdě
dne 21. dubna 1925 v hostinci u Drábků.
Program: Vyúčtování sehraného divadla dne 19. 4. 1925. Hrubý příjem
činil 672 Kč, tedy obnos nadevší pochybnost opravdu neočekávaný. Po
zaplacení všech výloh usneseno zbytku použíti k úhradě nákladu na
zakoupení jeviště. Dále bylo rokováno o tom máli se ještě v jarní sezóně
sehrati jedno divadlo. Všichni byli proto, aby se ještě hrálo a byli k tomu
účely vybrány 3 jednoaktovky Detektiv, Zatykač a Studentský trojlístek.
Den sehrání divadla stanoven na 10. května 1925. K žádosti jednatelově
jednáno též o tom, aby se zakoupily knihy k zápisu o schůzích, k vedení
účtu a kniha pro zapsání součástí jeviště a spolkové razítko. Návrh tento
schválen a usnešeno knihy hned zakoupiti. Tím byl program schůze vyčerpán a též ukončen.
Další protokol je sepsaný dne 7. června. Program: Okresní správa politická
v Litomyšli vrátila stanovy spolkové schválené od zem. správy politické
bez připomínek a současně nás vyzvala k definitivnímu ustavení se spolku.
Toto bylo výše uvedeného dne provedeno a jména všech funkcionářů jakož
i výboru s ustavující listinou odesláno okresní správě politické se žádosti o
1 exemplář stanov o potvrzení právního trvání naší jednoty divadelních
ochotníků. Dále bylo ujednáno, by naše jednota přihlásila ze za člena Smetanova okrsku v Ústí nad Orlicí a prostřednictvím jeho k Ústřední matici
divadel ochotnictva čsl v Praze. Členstvu u těchto obou poskytovány jsou u
nich organizovaným spolkum různé výhody. Po té též usnešeno odebírati
časopis Smetanova okrsku s názvem „Smetanův věstník“ na něž přihlásilo
se z přítomných pět odběratelů. Roční předplatné činí 10 Kč a každý čtenář
– odběratel musí si jej hraditi ze svého. Tím co vzato v úvodu, bylo projednáno a schůze ukončena.
Jednota divadelních ochotníků se dále sešla 15. června v hostinci u Drábků
a sepsala tento protokol.Program: Stavba nových schodů zvenčí do sálu.
Při sehrání prvních dvou divadel bylo účinkujícími zjištěno, že místo na
jeviště jest příliš malé a že bylo by záhodno jeviště prohloubiti do sálu a
udělati průčelí jeviště rovné a postaviti jej na střed šířky sálu. Dosud bylo
dáno k jedné straně. Tomu však překážel hlavní vchod do sálu a schody
s ním spojené. Pokusily se tedy přítomní vyjednávati s hostinským, zda-li
by z okna vedle hlavního vchodu nenechal udělati dveře které měly by sloužiti za hlavní vchod a schody přemístiti zvenčí rovně do nových dveří. Předpokládalo tady s tím, že změna stavby této bude vyžadovati většího nákladu proto hned zástupci jednoty usnesli se na tom přispěti hostinskému
částkou 400 Kč. Tento však nechtěl na to přistoupiti a žádal abychom si
vzali do své režie náklad s prací zednickou a on sám že na to dodá potřebný
materiál. Přítomní uznávající veliký význam této přestavby pro provozování divadel na podmínku hostinského přistoupili. Ujednáno hned příští
den se změnou touto započíti. Co se týče veškeré práce výpomocné (přidavačské) uvolili se někteří členové jednoty, tuto vykonati bezplatně což slušno jest poznamenati, že vykonali tím pro divadlo velikou oběť. Tímto tato
schůze ukončena.
J. Chadima, jednatel, Fr. Stráník, předseda

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
„Všude okolo nás dýchá vánoční čas, a my jsme tu s Tříkrálovou sbírkou
zas.“
Přípravy na Vánoce jsou již v plném proudu, všichni myslíme na to, čím
obdarujeme své blízké. Každý dárek přináší velikou radost nejen tomu,
kdo dostává, ale i tomu, kdo dává. Chtějme myslet nejen na své nejbližší,
ale i na další potřebné.
Přispěním do pokladničky tříkrálovým koledníkům pomáháte 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.
Tím, že nám otevřete své domovy, přinášíte radost také dětem, které Vás
navštíví, zazpívají a přinesou požehnání, když symbolicky označí Váš
domov písmeny K+M+B.
„Zdař vám Pán Bůh milí páni, štěstí, zdraví, požehnání, všecko dobré ještě
k tomu, ať přebývá v tomto domu.“ (zdroj internet)
Využití Tříkrálové sbírky 2016
V rámci Tříkrálové sbírky 2016 se nám díky Vaší štědrosti a pomoci podařilo celkově vybrat částku 226.709,- Kč, je to nejvyšší vykoledovaná částka, v rámci této šestnáctileté tradice.
Naší Farní charitě vrátila částka 146.515,-Kč, což je 65% z celkové částky,
která je k dispozici organizátorovi sbírky. Zbývajících 35% jde na humanitární pomoc, celodiecézní a celorepublikové projekty a na režii sbírky. Více
informací o tomto rozdělení najdete na našich webových stránkách www.dolniujezd.charita.cz.
V letošním roce jsme z těchto peněz zakoupili nové zdravotní pomůcky čtyřkolová chodítka, vaničku na mytí vlasů, pedálovou pomůcku pro rehabilitaci, glukometr. Zdravotním sestřičkám byly pořízeny nové zdravotní
brašny do terénu.
Z vybrané částky půjde 40.000,- Kč, jak jste již byli informováni v rámci
záměru, na odkup sociálního automobilu v příštím roce. Sociální automobil slouží již 5 let k zajišťování pečovatelské služby v našich obcích a dosud
jsme ho měli v pronájmu za 1,- Kč. Příští rok nás čeká jeho odkup, který
bude financován z části ze sbírky z roku 2016 a 2017. Zbývající prostředky
budou využity na hrazení provozních nákladů pečovatelské a ošetřovatelské služby (nájemné, pojištění automobilů…)

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

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

Tříkrálová sbírka 2017 se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017.
Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2017 je odkup sociálního automobilu, nákup kompenzačních pomůcek a úhrada některých nákladů
pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Prosíme děti, které s námi chtějí jít koledovat, aby vyplnily Přihlášku pro
koledníky na http://dolniujezd.charita.cz/trikralova-sbirka/prihlaskapro-koledniky/ nebo přihlášku v tištěné podobě, která bude k dispozici
v kanceláři Farní charity Dolní Újezd a v kostele sv. Martina.
Moc Vám děkujeme, že každoročně přijímáte a obdarováváte tři krále,
kteří Vás ve Vašich domovech navštěvují. Dále děkujeme dětem a vedoucím skupinek, že nám pomáháte tuto prospěšnou sbírku uskutečnit.

80 LET

Jana Chadimová
Marie Opletalová
Marie Střasáková
Anna Prokopová
Jan Boštík
Josef Prokop
Václav Horák

Oslavencům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost a mnoho radosti při příležitosti krásných
narozenin
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok v mateřské škole jsme zahájili 1. září 2016. Pro tento školní rok
je zapsáno pouze 20 dětí. Změnou školské legislativy je možné v mateřských školách umísťovat již děti od dvou let věku, a to za předpokladu,
že budou pro ně zajištěny potřebné hygienické, materiálně technické
a výchovně vzdělávací podmínky. V květnu 2017 proto nastoupí do naší
školy další 2 dvouleté děti a od září 2017 i chůva k těmto dětem.
Nejpodstatnější změnou ve školské legislativě je však zavedení inkluzivního vzdělávání a integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
ve školách všech typů, mateřské školy nevyjímaje. Wikipedie praví, že: „
Inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního
vzdělávacího proudu), která je na to patřičně připravena. V inkluzivní
škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami (integrované děti) od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, děti cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti. Pedagog se všem dětem věnuje rovnocenně, nikomu více ani méně.
Heterogenní složení kolektivu, kde se každý jedinec stává objektem individualizovaného přístupu, považuje inkluzivní přístup za přínos pro všechny žáky.“
Škola tedy musí být na tyto změny patřičně připravena. Praxe je však
ve skutečnosti jiná. V důsledku zavedení inkluzivního vzdělávání měla být
současně včas upravena i další školská legislativa. A to zejména snížení stanoveného nejvyššího počtu dětí a žáků ve třídách a hlavně způsob financování škol ze státního rozpočtu v oblasti jak personální, tak i materiální
(možnost zaměstnat školní asistenty a asistenty pedagoga k integrovaným dětem, chůvy ke dvouletým dětem, vybavit školy potřebnými kompenzačními pomůckami atd. ze státního rozpočtu). Současná normativní
metoda financování na zapsaného žáka - dítě, kdy škola obdrží finanční
prostředky normativně a ne dle skutečné potřeby pokrytí přímých neinvestičních nákladů na vzdělávání (mzdové prostředky, odvody, ostatní
neinvestiční náklady, pomůcky, další vzdělávání pedagogů apod.) je,
zvláště pro malé školy jako je naše, nedostačující. Ke změně tohoto normativního financování by mělo dle předběžných informací dojít až v roce
2019. Pro překlenutí tohoto období školy využívají dotační programy
z Evropských strukturálních a investičních fondů ve vyhlášených operačních programech „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, konkrétně v projektu
„Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“
(ORP-obce s rozšířenou působností), ze kterého bylo všem školám umožněno zažádat si o školního asistenta, kterého má i naše MŠ. Plat tohoto asistenta je hrazen za minimální spoluúčasti zřizovatelů škol (Obcí) právě z tohoto projektu. Z dalšího projektu „Místní akční plán ORP Litomyšl“

se nabízí školám a jejich zřizovatelům možnost čerpat až do roku 2023 prostředky na investice a ze třetího projektu- výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. Šablon, bude hrazena právě chůva
v naší MŠ, dále pak náklady na Další vzdělávání pedagogických pracovníků(povinné) a částečně i na materiální vybavení školy pomůckami. Tyto
fondy tedy nejdou využít na základní hrazení mzdových nákladů kmenových pracovníků škol a ani na provozní náklady zřizovatelů.
Vzhledem k malému počtu zapsaných dětí do MŠ, jsou před námi nyní tři
náročnější roky
na udržení školy v současné podobě. Dojde-li opravdu k zásadní změně
v systému financování škol od r. 2019 a školám bude přidělen dostačující
objem finančních prostředků, který skutečně potřebují, bude vyhráno!
Nyní vše závisí na dostatečném počtu zapsaných dětí.
I přes tyto skutečnosti a potíže, škola žije svým obvyklým životem. Dětem
se podařilo nacvičit pěkné veřejné vystoupení na vánoční výstavu v kulturním domě, nyní se 9. 12. chystají, společně s MŠ v Sebranicích, na předvánoční výlet na zámek Potštejn, kde shlédnou Betlémský příběh aneb putování s andělem Arielem a holčičkou Barunkou do Betléma. Betlémský příběh je hrané divadelní představení, které se odehrává ve zcela přetvořených a kulisami vybavených prostorách zámecké expozice. Děti nejprve
navštíví Barunčinu staročeskou chaloupku, kde se od její maminky dovídají, jaké tradice se dodržovali za dob našich babiček a prababiček. Barunka se též vyptává na původ Vánoc a na narození Ježíška. Místo spánku se
pak neposedná Barunka vydává na cestu dalekou, chce být u toho, až se
Ježíšek narodí. Bude spolu s dětmi a andělem Arielem cestovat nejen
v čase, ale též po vysokých horách, pustých pouštích, půjde vesnicemi
i lesem, potká pasáčky a lid, v Jeruzalémě se sčítající, tři vznešené krále
a nenadále se ocitne na dobovém tržišti. Nakonec Barunka, Anděl i děti
navštíví stálou expozici zámeckého Betlému v životní velikosti a zámeckou
cukrárnu s pohoštěním. Na závěr děti dostanou malý dárek, zámeckou
vystřihovánku o putování do Betléma.
Ve škole oslavíme u stromečku vánoční svátky společně s rodiči, a to na
vánoční dílně – besídce s nadílkou nových hraček a balíčků pro děti. Zde
bych chtěla poděkovat rodičům a dalším našim stálým sponzorům z řad
místních podnikatelů za finanční i materiální sponzorské dary na nákup
těchto dárků.
Vám všem, občanům a čtenářům tohoto Hornoújezdského zpravodaje,
Obci -zřizovateli školy a všem jeho pracovníkům chci na závěr popřát klidné a spokojené prožití nadcházejících vánočních svátků a hodně zdraví
a pohody v roce 2017.
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy

Foto: Š. Klusoňová

Foto: Š. Mokrejšová

V neděli 27. listopadu se v kulturním domě konala Mikulášská besídka.
Tentokrát nás navštívilo Divadlo Netratrdlo a uvedlo „Pohádku
o hloupých čertech“. Přítomné děti pak dostaly nadílku poté co slíbily, že
už nikdy nebudou zlobit. K velkému překvapení došlo i na dospělé a museli také slíbit, že budou hodní a nebudou se hádat.
Foto: V. Severa

První prosincovou neděli jsme do života přivítali Matyáše Otavu, Kateřinu Kučerovou a Mikuláše Jílka.
Foto: O. Baťa
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PODZIMNÍ PROCHÁZKA
Hned na začátku října, stále ještě v babím létě, jsme se opět vydali na prohlídku míst, které jsme dosud neobjevili. Procházku jsme začali návštěvou
zahrady Kamila a Markéty Prokopových. Takhle nějak si představujeme,
že má vypadat ideální zahrada. Pokračovali jsme přes Vísku do Přibiňovse
a cestou mezi poli k nejnovějšímu kříži v okolí z roku 1996. Je to bohatě zdobený pískovcový kříž od Stanislava Malého, stojící na místě původního
kříže z roku 1866. Naše cesta vedla stále mezi poli kolem „hlavátek“ k Veským lípám, následně na Krásňoves do Flídrova muzea. Tam nás ohromilo
množství opravených veteránů a některých strojů úplně znovu vyrobených. Plni nových zážitků jsme svou cestu zakončili v místní hospodě.
Děkuji Prokopovým i Flídrovým, že jsme je mohli navštívit. Příští výšlap
bude opět na jaře.
Text a foto: A. Chadimová

Zimní krajina v minulých letech.

Foto: J. Barcal

POZVÁNKA

Srdečně Vás zveme
na sousedské zpívání u jesliček v Cikově.
Přijďte si v pátek 23. prosince 2016 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.

Vánoce, vánoce, to jsou pěkné svátky,
noc je tmavá, noc je dlouhá, ale den je krátký.
Betlém a stromeček, jezulátko k tomu,
Pastýř nám vytrubuje u našeho domu.
Vánoce, vánoce, svátky našich dětí,
stříbrná hvězdička nad domovem letí.

Členové zastupitelstva obce a redakční rada
přejí všem našim čtenářům hezké Vánoce
a do nového roku pevné zdraví,
pohodu a spokojenost.

OBECNÍ PLES
Kulturní komise obce Vás srdečně zve na obecní ples,
který se uskuteční v sobotu 4. února v kulturním domě.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Náhoda.
-5-
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SPORT • SPORT • SPORT
PODZIM V TJ HORNÍ ÚJEZD
S nástupem nevlídného počasí se každoročně fotbalové soutěže ukládají
k zimnímu spánku. My jsme v nich na podzim měli čtyři celky – mladší a
starší přípravku (společná družstva s Morašicemi), dorost (společné družstvo s Dolním Újezdem) a muže. A jak si jednotlivé týmy vedly?
Mladší přípravka pod vedením Zdeňka Beneše ml., Zdeňka Beneše st.,
Jaroslava Chauna a Pavla Havlíka prožila podzim, kdy především sbírala
zkušenosti. I tak se nám podařil vyhrát jeden turnaj – a zrovna domácí.
Máme radost, že chodí i mladší děti, tj. děti, které ještě nehrají turnaje, ale
poctivě trénují (tzv. fotbalová školička). Výsledkově se nad míru dařilo
starší přípravce, kterou vedl František Bartoš, Jiří Kučera a Václav Žďára
st. Ze svých osmi turnajů jich šest vyhrála, jednou skončila druhá a jednou
třetí. Tady se nám vyplácí koncepční práce v kategorii přípravek, která
v mnoha jiných oddílech chybí. Bohužel nám citelně chybí družstvo žáků,
kde by mohli naši nadějní fotbalisté dále hrát. Vrátit Horní Újezd na mapu
žákovského fotbalu bude jeden z hlavních úkolů nového výboru, který
bude zvolen na volební valné hromadě na začátku roku 2017. Poděkovat je
potřeba Jiřímu Famfulíkovi, který vede přípravku v Morašicích.
Naše dorostenecké souklubí s Dolním Újezdem působí v krajském přeboru. Družstvo vede Jan Sigl, Petr Frank, Michal Vanat a Roman Chadima.
V polovině soutěže se počet získaných bodů zastavil na čísle 28, což znamená 5. místo v tabulce. Na jaře tak družstvo bude usilovat o umístění na
bedně. Za zmínku stojí výkon nejlepšího střelce týmu Michala Kopeckého,
který branky soupeřů zatížil 23 přesnými trefami.
Podzimní část I.B třídy mužů pro náš tým znamenala především hodně starostí s málo početným kádrem. Skládání soupisky bylo mnohdy zapeklitým oříškem. Po polovině soutěže se podařilo nasbírat 15 bodů, pětkrát se
vyhrálo, osmkrát jsme odcházeli ze hřiště s prázdnýma rukama. V tabulce
jsme se umístili na 9. místě. Po podzimní části skončila u týmu mužů trenérská dvojice Zdeněk Bednář – Jaroslav Lochman. Oběma trenérům
děkujeme za mnohaleté působení u mužstva. Novým trenérem se měl stát
Pavel Švec, který v minulosti působil například ve Svitavách, Litomyšli,

Kamenné Horce či Čisté. Nesmírně aktivní člověk, se kterým byla radost
spolupracovat. Když jsme měli naplánovanou téměř celou zimní přípravu,
přišla mi od něj zdrcující zpráva o nově objevených zdravotních problémech a náhle jsme si všichni uvědomili, že život není jen o fotbale. V době
uzávěrky tohoto článku se nový trenér mužů stále hledal. Vrcholem zimní
přípravy bude tradiční herní soustředění v Boskovicích, které se uskuteční
v termínu 10. – 12. března 2017.
Činnost naší tělovýchovné jednoty je v poslední době limitována především malým počtem lidí, kteří jsou ochotni ve svém volném čase zdarma
něco dělat pro jiné. Alfou a omegou všeho je kouzelná formulka „nemám
čas“, kterou v poslední době slýchám ze všech stran. Zbyla skupina statečných (z níž dvě desenské rodiny se tomu věnují bez nadsázky každý den),
která si nějakým záhadným způsobem trochu času dokáže udělat a díky
tomu se tady přeci jenom na hřišti nebo v kulturáku občas něco děje. Kéž
by se po valné hromadě něco změnilo…
Blíží se konec roku a já musím poděkovat:
- všem členům výboru, speciálně předsedovi Zdeňkovi Benešovi st. – je
za vámi vidět kus práce
- všem trenérům – děláte to zadarmo ve svém volném čase a kolikrát za to
neslyšíte ani „děkuji“, tak alespoň díky tímto způsobem
- všem hráčům – bez vás by to nemělo smysl
- všem sponzorům – bez peněz to nejde
- obecním úřadům Horní Újezd, Poříčí, Desná, Budislav – vážíme si zázemí, které pro nás obec Horní Újezd vybudovala, vážíme si toho, že můžeme používat umělku v Poříčí, vážíme si vaší finanční podpory
- a všem ostatním, kterým není Tělovýchovná jednota Horní Újezd lhostejná
Závěrem mi dovolte, abych popřál všem občanům Horního Újezdu klidné
prožití svátků vánočních a mnoho spokojenosti do roku 2017. Těším se na
další setkávání s vámi na akcích naší TJ.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd

FOTBAL
Tabulka Axam krajského přeboru dorostu

Tabulka Stavona I.B třídy mužů - skupina B

ROČNÍ ABECEDA ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE SDH DESNÁ
D Dotace. Bez nich by to nešlo. Letos jsme měli v tomto ohledu
poměrně úspěšný rok, podařilo se nám získat dotace na činnost
z MŠMT, Pardubického kraje a OSH, dále pak dotace na náš tábor.
E Energie. Práce s dětmi a mládeží nás všechny stojí mnoho času
a energie, a to nejen při trénincích, ale také při přípravě podkladů na
soutěže, tábor a všechny aktivity. Děti nám to ale vracejí stejnou
měrou, nabíjejí nás spoustou pozitivní energie.
F Fakt dobrá parta. K tomu není co dodat .
G Gravitace. Působí i na nás, proto jsme se ani letos nevyhnuli několika
zraněním.
H Horní Újezd. Do kulturního domu v Horním Újezdě jsme byli letos

Milí čtenáři,
ráda bych se s Vámi i letos podělila o trošku z činnosti SDH Desná, jehož
členy jsou i děti z Poříčí a Horního Újezdu.
A Aktivita. Také během letošního roku jsme byli velmi aktivní v naší
činnosti.
B Bruslení. Jako vloni, tak i letos, pořádáme bruslení nejen pro děti,
ale pro všechny členy, a to 28. 12. od 10.00 do 11.30 hodin.
C Cílevědomost. Snažíme se děti motivovat k co nejlepším výkonům,
ale zároveň je povzbudit, když se náhodou něco nepodaří. Kdo zná
děti, ví, jak moc vše na soutěžích prožívají.
-7-
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nuceni přesunout náš dětský karneval i ples. Myslím si, že to byla
změna k lepšímu ve všech ohledech. Náš karneval se opět může pyšnit
hojnou účastí. Pro letošní rok jsme vybrali téma Cirkus a myslím, že se
celá akce moc vydařila.
Inovace. Magické slovo používané snad všude… I my obnovujeme
zastaralý „vejchyst“ a pořizujeme nové vybavení (např. dětské helmy,
rozdělovač a sací koš).
Ještě je co zlepšovat. Jak na straně nás vedoucích, tak na straně
dětí. A je to dobře, dokud je co zlepšovat, je vidět, že se něco děje a že
na sobě pracujeme.
Krajské kolo hry Plamen. Po několika letech se podařilo našemu
družstvu starších žáků opět probojovat na kraj. Letos se konal 11. 6. ve
Skutči. Náš tým starších se zde umístil na 11. místě. Pro většinu členů
týmu to byla premiéra a určitě cenná zkušenost pro příště.
Letní pobyt. O letních prázdninách pravidelně pořádáme minitábor
pro děti a mládež. Letos jsme opět tábořili v našem oblíbeném areálu
v Borovnici. Téma tábora bylo Z pohádky do pohádky, ale program se
velmi přizpůsobil aktuální situaci a přáním dětí, kterých s námi jelo
přesně 26. Letošní tábor byl hodnocen dětmi i vedoucími jako
doposud nejvydařenější.
Makáme! Nejen při trénincích, pro zlepšení našich výkonů, ale
snažíme se i pro sbor při brigádách jako je sběr kamení a jedování
myší.
Novinky. Hlavní novinkou jsou dva noví trenéři našich dětí a to Verča
Renzová pro starší a Pepa Plch pro mladší. Novinky o naší činnosti
můžete najít na webových stránkách SDH Desná, na facebooku, nebo
na nástěnce u hasičárny.
Okres Plamen. Okres se letos konal v krásném areálu vojenské
školy, jako tradičně poslední víkend v květnu. Bohužel některá
organizační opatření vyvolala mnoho kontroverzních názorů. Soutěže
se účastnilo družstvo starších žáků a dokonce dvě družstva mladších
žáků. Mladší „áčko“ mělo zlaté ambice, bohužel po nepovedené
štafetě obsadili nepopulární 4. místo. Pro tým „B“ složený z malých
dětiček to bylo hlavně sbírání zkušeností, přesto obsadili pěkné 21.
místo. Družstvo starších doslova vybojovalo bronzové medaile a tím i
postup na kraj.
Pohárovky. Letos jsme se zúčastnili pohárových soutěží v Přívratě,
Poličce a Kamenci. Závodů v Poličce jsme se účastnili dokonce se
třemi družstvy mladších žáků. Nejlépe, na 15. místě se umístilo
družstvo „B“. Starší se účastnili pouze závodu jednotlivců (nejlepší
Žanďa Renzová – 8. místo). V jednotlivcích mezi mladšími
zabodovala Terezka Faltysová, která obsadila 4. místo. Za zmínku stojí
i soutěž dráčka Doda pro nejmenší, kde získal Pepča Rosypal
stříbrnou medaili.
Rocksprosťáci. Naše nová „kapela“, která vznikla spontánně na
táboře v Borovnici a určitě by si zasloužila ještě další vystoupení, např.
na plese.
Stále nás přibývá. Za letošek přibyly 3 děti a už je nás celkem 33
Trénují i dorostenky a dorostenci. Dorostenky mají po dlouhé
době zase družstvo a na okrese v Jevíčku se umístily na pěkném
3. místě. Martin Kusý, který závodil za starší jednotlivce také
vybojoval bronzovou medaili a postup do krajského kola.
Úprava mašiny. Velmi bychom ji uvítali.
Vývoj. Snažíme se jít kupředu v přístupu k dětem i disciplínám
a vymýšlet nové způsoby trénování a provádění disciplín.
Závěrem… bych chtěla poděkovat všem, kteří s námi trénují a jakkoli
nám pomáhají. Samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat
starostovi sboru a výkonnému výboru, starostům obcí Desná, Poříčí
a Horní Újezd za podporu naší činnosti.

FOTBALOVÍ LÉTAJÍCÍ TRENÉŘI
NA HORNÍM ÚJEZDĚ
V pondělí 10. října 2016 se na Horním Újezdě uskutečnily dvě ukázkové tréninkové jednotky pro kategorii přípravky, kterých se zúčastnili mladí fotbalisté z našeho oddílu a z Morašic. Akce se uskutečnila pod vedením Jiřího Kovárníka, grassroots manažera Krajského fotbalového svazu Pardubice, a zúčastnilo se jí více než 35 dětí a několik trenérů z okolí. Obě tréninkové jednotky trvaly zhruba hodinu a půl. Mladší přípravku vedl Martin
Komoň, trenér svitavského dorostu, starší přípravku vedl Jiří Zdražil,
který trénuje mladší žáky v Chrudimi. Po tréninku proběhla v prostorách
naší klubovny poměrně obsáhlá diskuze o mládežnickém fotbale. Jsme
rádi, že létající trenéři ocenili naše zázemí i množství dětí, které se akce
zúčastnily a které nám chodí na fotbal.
Mgr. Zdeněk Beneš

Chtěla bych všem popřát klidný zbytek tohoto roku a vydařený start roku
2017.
Věra Rosypalová
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