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FILIPOJAKUBSKÁ NOC A PRVNÍ MÁJ
Nejdůležitějšími svátky během roku jsou Velikonoce a Vánoce. Ale to rozhodně neznamená, že nás po Velikonocích až do Vánoc nečeká
nic jiného než nekonečná nuda. Během roku je ještě mnoho svátků, které sice nejsou tak významné, ale váží se s nimi krásné a zajímavé
tradice. Například taková filipojakubská noc, která zanedlouho nastane. Tento název možná není tak rozšířený. Některým z vás bude asi
bližší pálení čarodějnic, které se odjakživa odehrávalo 30. dubna. V minulosti bylo pálení čarodějnic velmi známým zvykem. V dnešní
době už sice jeho popularita není tak velká, ale také se na tento „svátek“ úplně nezapomnělo. Během noci, kdy se duben loučí s vládou
a předává ji květnu jsou zlé a nečisté síly údajně mocnější než jindy. Nebezpečí hrozilo především po odbití půlnoci, tehdy zlé a nečisté síly
měly moc lidem škodit. Tato na první pohled nebezpečná a hrůzostrašná noc však měla i své světlé stránky. V noci před dnem, kdy si církev v minulosti připomínala svatého Filipa a svatého Jakuba, bylo možné najít poklady, které byly v jiných dnech a nocích roku ukryté.
Jenže ty poklady podle všeho střežily právě zlé síly, proto nebylo bezpečné pouštět se do hledání, pokud člověk neměl s sebou květ z kapradí, svěcenou křídu a mnoho dalších nezbytných věcí. Čarodějnice jsou ve zmíněnou noc v podstatě jakýmisi oslavenkyněmi. V minulosti se věřilo, že o Filipojakubské noci čarodějnice letí na tzv. sabat, odtud se vzal název „noc čarodějnic“. Čarodějnice nepotřebovaly
k létání pouze košťata, ale musely se natírat kouzelnými mastmi, které jim pomáhaly létat. Létající košťata byla navíc speciální. K jejich
výrobě se používalo převážně dřevo z jasanů a vrbové i březové pruty.
Od samého počátku své existence lidé věřili v nečisté síly. Ale jak čas běžel, stala se z této víry pouhá pověra. Věřilo se, že ďábel k tomu, aby
mohl uplatnit svou zlou moc na zemi, potřebuje lidi. Lidmi, kteří se k tomu hodili, byly právě čarodějnice, či čarodějové. Hlavně staré
ženy lidé často podezřívaly, že mají spolky s ďáblem.
Pálení čarodějnic má řada z nás spojeno především s ohněm. Tradice pálení ohňů večer posledního dubna přetrvala dodneška. Ohně se
pálily na místech, která byla výše položená. Ohně měly rovněž chránit před čarodějnicemi. Tradice těchto ohňů je v některých zemích
velmi stará. Po čase se výročním ohňům začalo říkat „pálení čarodějnic“.
Ačkoliv v současnosti už neslaví Filipové a Jakubové svátek 30. dubna, název filipojakubská noc zůstal. Stejně jako tradice pálení čarodějnic. Dnes už lidé naštěstí nejsou tak pověrčiví. Pro mnohé z nás bude možná letošní pálení čarodějnic zahájením grilovací sezóny.
Když už se ten oheň rozdělá, tak si na něm můžeme hned opéct nějakou dobrotu. Brambory z popela, který po ohni zbude také přijdou
k chuti. Berte „pálení čarodějnic“ také jako příležitost se s někým potkat, posedět s rodinou a přáteli.
Následujícím dnem po čarodějnicích je první máj což je tradiční český svátek zamilovaných. Svátek má původ v české tradici, avšak předchůdné svátky mohly mít kořeny keltské či germánské. Tyto svátky oslavovaly první květnový den či noc jako čas plodnosti. Dle původního znění musí být každá žena v tento den políbena pod rozkvetlou třešní, aby následující rok neuschla. Jiný výklad říká, že bude mít
díky polibku krásu po celý další rok a bude mít šťastné a spokojené vztahy. Samotný polibek byl dříve považován za velmi intimní projev,
a proto mohla být žena políbena pouze od svého milého. Polibek dříve automaticky předznamenával svatbu, dnes se však situace uvolnila
a svatba se neočekává. Také již není třeba vyhledávat k políbení jenom třešeň, ale také jakoukoliv rozkvetlou korunu stromu. Tak pánové,
nezapomeňte.
-převzato-

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 28. 12. mimo jiné projednalo a schválilo:
- konečnou verzi podání žádosti o dotaci na akci „Vestavba bytových jednotek do stávající školy Horní Újezd čp. 164“
- podání žádosti o uzavření úvěrové smlouvy mezi obcí HÚ a ČS Svitavy
na poskytnutí úvěru pro výše uvedenou akci
- darovací smlouvu mezi obcí HÚ a firmou S:Lukas Brno na poskytnutí
finančního daru ve výši 15 tis. Kč na zakoupení venkovních dopravních
zrcadel
- nájemní smlouvu mezi obcí HÚ a TJ na pronájem obecního pozemku
p. č. 1111/14 (střídací přístřešky) za účelem provozování sportovních
aktivit a vytvoření zázemí pro sportovce

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
Pravidelně se Vám na stránkách našeho zpravodaje připomínám, většinou
jsou tématem očekávané akce, které obec pro konkrétní rok naplánovala.
Tentokrát se o akcích rozsáhleji rozepisovat nebudu, jak jsem již předestřel v posledním zpravodaji z prosince minulého roku, většina těch
letošních akcí závisí na přidělení dotačních prostředků a tak není v tuto
chvíli jasné, co vše se letos podaří zrealizovat. Krátce se alespoň zmíním
o kulturních akcích, které nás čekají v bližší i vzdálenější budoucnosti. Po
té, co jsme za obec v loňském roce připravili poměrně organizačně náročnější oslavu 25. výročí obnovení samostatnosti naší obce, nás v letošním
roce čeká volnější rok. Obec sama nebude pořádat žádné větší společenské
akce, přesto si myslím, že občané ochuzeni tak úplně nebudou. Kromě jiného nás v červenci čeká setkání Újezdů, které letos hostí naše obec. Jedná se
o fotbalové klání mezi pěticí obcí nesoucí ve svém názvu „Újezd“, akci pořádá TJ Horní Újezd a po sportovním dni bude následovat venkovní zábava
před KD. Další zábava, resp. tentokrát koncert rockových skupin by měl
následovat koncem prázdnin po absolvování sportovních soutěží mezi různými týmy jak z naší obce, tak z širokého okolí v mnohdy dosti svérázných
a těžko proveditelných disciplínách, každopádně v disciplínách plných
humoru. Ano tentokrát se bude jednat o již 5. ročník akce „Nazdar prázdniny“ v podání dvou zkušených organizátorů „Prcka“ a „Chadžy“. Naše sousední obce čekají v rámci letošního léta rozsahem větší kulturní akce,
nejdříve v Dolním Újezdu koncem června přivítají 1. setkání rodáků, které
spojili s oslavou 1. zmínky o obci před 850-ti lety. Setkání rodáků o týden
později přivítá též obec Desná. Dovolte mi, abych se krátce zastavil u obce
Dolní Újezd a její oslavy výročí uplynutí 850 let od 1. zmínky o obci. Ano
skutečně první zmínka o obci s názvem Újezd byla zaznamenána již v listině krále Vladislava I. z 12. století, přesněji byl v listinách zmíněn Velký
Újezd na Lubném. Tak se v dávných dobách osídlení podél řeky, kde naši
předkové vyklučili všudypřítomný bujný porost, nazývalo. Nyní se zde
nalézají naše obě obce. Až mnohem později v roce 1548 v Hlavních registrech zámku Litomyšl se můžeme dočíst zvlášť o obci Dolní a Horní Újezd.
Takto jsem o těchto významných meznících v našich dějinách hovořil při
loňské oslavě 25. výročí samostatnosti naší obce. Někteří z Vás si proto
mohou klást otázku, proč si tedy i naše obec nějakým způsobem důstojně
nepřipomene oslavu daného výročí? Mohu Vás ujistit, že všechna důležitá
data, která se vztahují k historii naší obce, takto vnímáme, a že je jistě důležité si je připomínat. Pouze při uvědomění si a pochopení událostí minulých, můžeme správně tvořit věci přítomné a budoucí. A odkaz našich předků musíme mít stále na paměti i nyní při formování budoucnosti naší
obce, jedině tak se obec bude moci dále rozvíjet a prosperovat. Ale nejen
ten letošní rok je na kulturní akce bohatý. V příštím roce čeká oslava setkání rodáků naši obec a v zastupitelstvu se již pomalu na tuto událost připravujeme. V rámci této oslavy najdeme jistě prostor důstojně připomenout
i výročí zmíněné výše … a ano v příštím roce uplyne již 851 let chvíle, kdy
byla v listinách krále Vladislava I. zaznamenána první zmínka o obci Velký
Újezd na Lubném, jenž dal později vzniknout našim dvěma sousedním
obcím Dolní a Horní Újezd. Stále rád vzpomínám na poslední setkání rodáků z roku 2013, kdy jsme v naší obci přivítali na 500 rodáků a přátel naší
obce. Takže v předstihu přijměte srdečnou pozvánku na sedmé setkání
rodáků v roce 2018.
Spolu s Vámi se na příští setkání těší Ing. Radek Boštík, starosta

Na svém dalším jednání dne 24. 2. 2017 zastupitelstvo obce m. j.
projednalo a schválilo:
- závěrečný účet Mateřské školy Horní Újezd za rok 2016
- poskytnutí neinvestičních dotací dle rozpočtu
- rozpočet obce na rok 2017
- uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny do výše 6 mil. Kč
na financování akce „Vestavba bytových jednotek do stávající školy
Horní Újezd čp. 164“
- nákup pozemku p. č. 1092 od p. Drábka
- bezúplatný převod části obecních pozemků do vlastnictví Pardubického kraje a naopak z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce
HÚ (majetkové vypořádání po akci „Modernizace silnice III. třídy“)
- pořízení změny č. 2 územní plánu obce Horní Újezd a určilo osobu - ing.
Radka Boštíka, který bude spolupracovat s pořizovatelem MěÚ Litomyšl
- požádání o vytvoření pracovních míst přes Úřad práce Svitavy
- zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy čp. 1
- zadání zpracování společné studie pro obce HÚ a Desná na řešení variant možného odkanalizování obou obcí, úhrada za zhotovení studie
bude provedena v poměru 60 % nákladů uhradí obec Horní Újezd a 40
% obec Desná
- nákup pozemku p. č. 513/2 od p. Janotové

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Svoz se uskuteční ve čtvrtek 4. května a ve středu 4. října 2017.
Každý si předá sběr osobně osádce vozidla. Časový harmonogram
bude stejný. Druhy odpadů, které se sbírají již všichni známe. Do
sběru nepatří suť, eternit, asfaltová lepenka, asfalt, azbest. Pokud by
jste tento odpad chtěli odvést, tak pouze za úplatu.

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

KOLIK NÁS TU ŽIJE
Počet obyvatel k 1. 1. 2016
- přihlášeno
- odhlášeno
- narozeno
- zemřelo
Počet obyvatel k 31. 12. 2016

Zastupitelstvo obce
a redakční rada
přeje všem čtenářům
příjemné prožití
velikonočních svátků.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

„Upřímnost je dar právě tak vzácný jako inteligence a krása“.

R. Rolland

V měsících dubnu, květnu a červnu oslaví významná
životní výročí naši občané:

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

60 LET
65 LET
70 LET
85 LET

Pavel Kubeš
Václav Lněnička
Ladislav Kučera
Anna Nováková
Josef Tobek
86 LET
Anna Vejrychová
91 LET
Marie Pohorská
Oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dobré
nálady a životní pohody.

Kulturní komise naší obce zorganizovala dne 21. února zájezd do Svitav na
divadelní představení „Miláček Anna“ v podání Divadla Palace Praha.
Klasická zápletka – manželský pár, dva milenci a navíc jedna služka v podání výborných herců, nezklamala. Hra měla od začátku svižné tempo,
které v průběhu gradovalo jak přibývalo lží a vytáček. Vše se s větším
či menším úspěchem snažila urovnat služka Anna, přičemž se do výmluv
sama několikrát zamotala. Nakonec se ale právě díky Anně podařilo všechno uvést do pořádku a spokojené publikum mohlo ocenit vydařené představení velkým potleskem.
Hráli: Martina Hudečková, Petra Špalková, Linda Rybová, David Prachař
a Saša Rašilov. Místo konání: Fabrika Svitavy
K. Boštíková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA V HORNÍM ÚJEZDU
Změny ve vzdělávání v mateřských školách

Zápis dětí do mateřské školy v Horním Újezdu

U vzdělávání v mateřských školách dochází k několika podstatným změnám.
Školský zákon č. 561/2004 Sb. byl novelizován pod č. 178/2016 Sb. a nově
zavádí povinné předškolní vzdělávání dětí jeden rok před zahájením
povinné školní docházky. Zákonný zástupce je povinen zapsat do mateřské školy pětileté dítě, které tento věk dovrší do 31. 8. 2017 nebo jej vzdělávat individuálně v domácím prostředí za podmínek, které popisuje § 34,
odstavec b) školského zákona.
Rodiče dítěte mají možnost přihlásit své dítě ke vzdělávání do mateřské
školy, kterou zřizuje obec (v našem případě Obec Horní Újezd) nebo do
jiné mateřské školy, avšak tato je povinna sdělit spádové škole místo vzdělávání. Spádovost mateřských škol je také novinkou, kterou tato novela
zavádí do praxe. Zastupitelstvo obce schválí pro mateřskou školu spádovou oblast, v našem případě to je celé katastrální území obce Horní Újezd.
Nárok na umístění dětí v mateřské škole ale neznamená, že všechny děti
budou do spádové mateřské školy také docházet. Stále bude na rozhodnutí
rodičů, pro jaké zařízení se rozhodnou. Pořád platí, že pokud bude mít jakákoli mateřská škola volné kapacity, může i nadále přijímat děti z jiné spádové oblasti.
Později garance místa i pro dvouleté děti
Novela školského zákona zajistí od roku 2018 také místo v mateřské škole
pro děti tříleté a od roku 2020 pro děti dvouleté. Rodiče tak budou mít jistotu, že jejich děti budou do mateřských škol přijaty.
Pokud má škola volnou kapacitu, může již nyní přijmout dvouleté děti.
Pedagogický personál školy bude posílen o tzv. Chůvu, kterou škola získá
z ESF, z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání ( tzv. Šablony).
Stejně tomu bude i v naší mateřské škole, do které budou tyto dvouleté děti
v příštím školním roce docházet.

Zápis dětí pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 3. 5.2017 v mateřské
škole od 6.30 – do 11.00 hodin. Přijďte nás navštívit s Vašimi dětmi, prohlédnete si školu, zodpovíme Vám Vaše dotazy a vyzvednete si přihlášku
k zápisu. Připomínám rodičům, že je třeba již nyní, při tomto zápisu,
zapsat i děti, u kterých předpokládaný nástup do MŠ plánujete až později
v průběhu školního roku 2017-18. Do mateřské školy budou přijímány
i děti dvouleté, které dovrší tento věk k 31.8.2017. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Povinnost předškolního vzdělávání
Novela školského zákona 561/2004 Sb., ukládá rodičům předškolních
dětí od školního roku 2017/2018 povinný rok předškolního vzdělávání
před zahájením povinné školní docházky. Tyto děti budou do MŠ přijímány přednostně.
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy.

Z činnosti mateřské školy – od Vánoc k Velikonocím
Vánoční besídka v naší škole proběhla formou vánoční pracovní dílny
s rodiči. Pohádku „Krtek a Vánoce“ rodiče shlédli již na veřejné vánoční
výstavě v kulturním domě, proto jsme zvolili tuto formu. Rodiče s dětmi si
vyrobili drobné vánoční ozdoby z korálků a děti je pohostily vlastnoručně
upečeným cukrovím. Nechyběla ani tradiční nadílka nových hraček.
V měsíci březnu se již všichni těšíme na příchod jara a Velikonoc. Velkým
zážitkem pro děti jistě bude návštěva Mini ZOO přímo v mateřské škole,
v pátek 24.3. Tuto Mini ZOO jsme již v naší škole před 2 lety přivítali a děti
si z návštěvy živých mláďátek odnesly velké zážitky.
V rámci této návštěvy děti vyslechnou i vyprávění o velikonočních tradicích a vyrobí si i drobnou velikonoční dekoraci, slepičku ze sena. Moc se
všichni těšíme.
Štěpánka Mokrejšová.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Již po sedmnácté proběhla v sobotu 7. ledna 2017 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno 242.830,- Kč. V
letošním roce se vybrala zatím nejvyšší částka za celou tradici koledování.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Budislav
Desná
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky)
Horní Újezd
Osík
Poříčí (Mladočov, Zrnětín)
Vidlatá Seč

17.361,- Kč
23.077,- Kč
88.637,- Kč
30.995,- Kč
34.580,- Kč
27.862,- Kč
20.318,- Kč

Chceme touto cestou poděkovat vedoucím skupinek, rodičům i dětem
a těm co naše koledníky obdarovali. Dále chceme poděkovat Otci Adamovi, starostům obci, firmě ABPLAST s. r. o. za vyrobení komet z plastu a Jirkovi a Jakubovi Tomšíčkovým z Desné za výrobu dřevěnných držadel ke
kometám.
Farní charita Dolní Újezd

Letošní obecní ples zpestřila svým předtančením s názvem Miss Jackson
skupina Bailadoras.
Foto: V. Severa

Poslední únorovou neděli ožil sál kulturního domu dětmi v karnevalových maskách.
Foto: M. Prokopová
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VELIKONOČNÍ
KŘÍŽOVKA

JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
poznamenáno, kdybychom nějakým způsobem mohli si zříditi svoje vlastní židle, abychom je nemuseli stále vypůjčovati z Desné jak se až dosud tak
činilo. Museliť jsme od jednoho vypůjčení židlí z Desné zaplatiti 20,- Kč.
Jednatel nabídl se, že pokusí se při nejbližší schůzi obecního zastupitelstva
požádati toto o darování 1 jasanu na zřízení vlastních židlí. Mnozí členové
jednoty jevili ochotu, že bude-li dřevo na židle, že tyto nyní v zimě sami zhotoví. Prozatím jednání o židlích odročeno až jak se vysloví obecní zastupitelstvo ohledně jasanu. Dalšího jednání nebylo a schůze zakončena.
V knize protokolů je dále uvedena jednatelská zpráva za r. 1925.
Jednota divadelních ochotníků v Horním Újezdě čítala při založení 42 členů. Během roku 8 členů přistoupilo a 1 vystoupil a 1 člen v krátkém čase po
založení jednoty byl zabit v okresním lomě v Budislavi vyrván tak osudem
svým z našeho středu. Jednota naše doprovodila svého milého přítele Josefa Kováře na jeho poslední cestě v plném počtu a z prostředků mezi sebou
získaných zaplatila doprovod pohřbu s hudebníky. Čest budiž jeho památce a vzpomínku na něho prokažme laskavým povstáním.
Jednota naše po svém založení konala 1 schůzi všech členů a 9 schůzí výborových. Během roku sehrala 5 představení divadelních a sice: dne 9. dubna
„Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu“, 10. května „Detektiv Zatykač
a Študentský trojlístek“, 8. listopadu „Nevěsta“ a 20. a 27. prosince „Na selském gruntě“.
Za divadelní představení v r. 1925 vybrala celkem vstupného čili hrubého
příjmu 2 538 Kč, za divadelní knihy zaplatila 124,74 Kč, za autorské
poplatky 175,- Kč, na daních a dávkách 75,76 Kč. Po svém založení zakoupila jeviště za 3 000 Kč. Přispěla na úpravu nových schodů a nechala provést malbu portálů, závěsů a 1 lípy. Jest tedy z toho vidno, že haleřem počínaje při své činnosti docílili jsme dosti velkých úspěchu neboť porovnámeli k našemu příjmu celé vydání vykazuje se nám koncem roku dluh jenom
2 000 Kč. Tím končím svoji jednatelskou zprávu provolávaje naší další činnosti zdar.
J. Chadima, jednatel

Protokol sepsaný o schůzi výborů Jednoty div. ochotníků v Horním Újezdě
konané dne 21. srpna 1925 v hostinci u Drábku. Program: Po znovu nově
postaveném prohloubeném jevišti jevila se nutná úprava a doplnění portálů a sice: Ježto toto naše jeviště koupené z Lubné bylo původně v Lubné
řízeno do sálu s rovným stropem, nehodily se portály u nás do Drábkova
sálu neboť tento má strop zrcadlový. Scházela nám tedy horní část portálů
kterou bylo třeba doplniti. S doplněním tímto porušil by se soulad malby
na portálech a proto ujednáno nechati portály znovu omalovati. Malba
zadána byla p. Frant. Ropkovi studujícímu v Praze na akademii malířské
dlícím právě na prázdninách. Tento slíbil malbu během prázdnin provésti.
K úhradě výloh vzešlých stavbou nových schodů usnešeno obrátiti se
o výpůjčku 600,- Kč ke spořitelnímu a záložnímu spolku zdejšímu. Na
malbu portálů uvolili se poskytnouti půjčku Fr. Stráník, Tom. Kalibán
a Jan Koníček. Více projednáváno nebylo tedy se schůze ukončila.
Další protokol byl sepsán 27. září téhož roku a jednota se sešla v místnosti
jednatele.
Program: Ježto doba žňových prací minula ohlíželi se ochotníci opět po
sehrání nějakého divadla. Za účelem tím svolána tato schůze. Z vícero předložených divad. knížek vybrán byl kus obraz to ze života zvaný „Nevěsta“.
Děj z našeho okresu. Potřebné k tomu kroje cikánské usnešeno vypůjčiti
z půjčoven. Den sehrání stanoven na 8. listopadu 1925. Dále ujednáno
nechati přemalovati závěsy a namalovati 1 lípu. Malba opět zadána Frant.
Ropkovi kterémuž byla zaplacena částka 600,- Kč za práci malířskou provedenou na portálech. Tím byla schůze skončena.
Následující schůze Jednoty divadelních ochotníků se uskutečnila 10. listopadu opět v místnosti jednatele. Program: Vybrání divadelní hry na
advent. Z více předložených divad. knížek vybrán byl opět obrázek ze života dramatický kus „Na selském gruntě“. Den sehrání stanoven na 20. prosince 1925. V případě dobrého výsledku s tímto divadlem, usneseno divadelní hru tuto opakovati o týden později tj. 27. prosince. Mimochodem
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ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DOLNÍ ÚJEZD NA PRAHU ROKU 2017
Tradičně v prvních březnových dnech se v naší obci schází členové družstva na výroční členské schůzi. Hodnotí uplynulý rok, schvalují hospodářské výsledky, ale také jednou za 4 roky volí nové družstevní orgány tj. představenstvo a kontrolní komisi. Členská schůze byla příležitostí k posouzení uplynulého volebního období, ale i připomenutí 25 let od transformace družstva, která vyřešila vlastnické vztahy členů k družstvu.
Uplynulé čtyřleté období bylo mimořádně úspěšné. Došlo k dalšímu zvýšení výnosů plodin např. u obilovin na 7 t/ha, řepky na 4 t/ha, máku přes
1 t/ha. Dojivost krav se u stáda 2 200 ks krav zvýšila na 10 512 lt, to už je
úroveň předních evropských chovů. Zisk družstva je převážně investován
do modernizace strojového parku, stavebních investic /vybudování nového kravína ve Vidlaté Seči pro 600 ks krav, silážní žlaby, vodní vrty na rozhodujících střediscích/ i do nákupu půdy. Rostou odměny zaměstnanců,
nájemné z půdy, členové se podílí na zisku družstva.
V období od transformace se podařilo vyrovnat veškeré závazky vůči
oprávněným osobám v hodnotě 250 mil. Kč. Družstvo využilo všech možností k rozšíření výrobní základny s cílem získat další půdu případně majetek. Účast v privatizaci Státního statku ve Svitavách umožnila získat hospodářství Čistá, část půdního fondu v Janově a provoz Kamenné Horky.
Dále jsme rozšířili naše hospodaření o Zemědělské družstvo Příluka
a ZDCHP Litomyšl. Dnes družstvo obhospodařuje více jak 8 500 ha půdy,
je to o více jak 2 200 ha než v roce 1989.
V rámci obnovy strojových investic se pořizují výkonné traktory, které
umožňují využívat širší záběry strojů, tím se snižuje počet přejezdů po
poli. Přibývá strojů s automatickým naváděním zejména postřikovačů, rozmetadel, traktorů. Umožňuje to přesnější dávkování hnojiv, prostředků
ochrany rostlin a tím jsme šetrnější k životnímu prostředí.
V posledních 10 letech se realizoval energetický program, který vedle rostlinné výroby a chovu skotu tvoří 3. pilíř družstva. Zahrnuje 3 bioplynové
stanice, které vyrábí cca 20 mil. kWh ročně, ale především zhodnocují
objemná krmiva /senáže, siláže/ zejména nevhodných pro živočišnou
výrobu /skrývky silážních jam/.Vedlejší produkt bioplynových stanic tzv.
digestát částečně nahrazuje umělá dusíkatá hnojiva. Bioplynové stanice
řeší i hnojnou koncovku stájí dojnic, využívají kejdu, která se příznivě projevuje v tvorbě bioplynu. Bioplynové stanice k rostlinné a živočišné výrobě
patří.

Dobré hospodaření je a vždy bude závislé na sepětí rostlinné a živočišné
výroby. Chov skotu má rozhodující vliv na zvyšování úrodnosti půdy,
a to má větší význam než např. efekt z výroby mléka. Umožňuje pěstování
plodin, které jsou zlepšujícími plodinami v osevním postupu, vrací do
půdy organická hnojiva tolik potřebná pro tvorbu humusu a tím i k zvyšování půdní úrodnosti.
V poslední době sílí tlak na nákup půdy. Radíme vlastníkům, ať si váží
půdy a neprodávají. Pokud někdo potřebuje půdu prodat, nabídněte
ji našemu družstvu, které zde hospodaří a nedávejte šanci spekulantům.
Platíme ihned a na solidní ceně se určitě domluvíme.
Na stránkách Obecních novin dostáváme každý rok příležitost seznámit
veřejnost s naší činností, abychom občany informovali o problematice
zemědělského hospodaření a tím přispěli k lepšímu vzájemnému pochopení.
Přejeme všem občanům hodně zdraví a příjemné prožití svátků jara.
Ing. Václav Klejch, předseda představenstva

ZIMA V TJ HORNÍ ÚJEZD
Zatímco pro mnohé je zimní období časem odpočinku, naše tělovýchovná jednota i přes zimní
měsíce nezahálela.
Vánoční období bylo ve znamení dvou tradičních
akcí. 25. prosince se kulturní dům zaplnil
návštěvníky tradiční Štěpánské zábavy. Hrál
Modrý Mauricius, panovala dobrá nálada, večírek se vydařil. Druhou akcí byl stále prestižnější
turnaj ve stolním tenise. Poprvé v historii ho
letos vyhrála žena – Petra Jasanská z Němčic.
V lednu se členové TJ sešli při valné hromadě.
Jejím vrcholem byla volba nového výkonného
výboru. Staronovým předsedou se stal Zdeněk
Beneš st.
Jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali ve spolupráci s kulturní komisí obce Horní Újezd dětský karneval. A i tato akce se povedla. Plný kulturní dům toho byl důkazem.
V lednu začala zimní příprava všech našich družstev.
Mladší přípravka trénovala úterý-čtvrtek v tělocvičně na Krásňovsi. V úvodních týdnech ji trápila malá docházka, což se následně zlepšilo.
První turnaj v roce 2017 absolvovala mladší přípravka v sobotu 25. 2. v tělocvičně ZŠ Dolní
Újezd. První mistrovský turnaj nás čeká o víkendu 15. - 16.4. ve Svitavách.
Pondělní a středeční odpoledne byla v tělocvičně
na Krásňovsi vyhrazena pro starší přípravku.
U trenérů panuje s účastí hráčů spokojenost. Přípravu si tým zpestřil bruslením v Poříčí. V neděli
5. 2. se starší přípravka zúčastnila halového turnaje v dolnoújezdské tělocvičně. První mistrovský turnaj se uskuteční o víkendu 15. - 16.4. v Litomyšli.
Dolnoújezdskou tělocvičnu mělo jako svoji
základnu dorostenecké souklubí Dolní Újezd
/Horní Újezd. Tréninky probíhaly střídavě v hale
i venku třikrát týdně – v úterý, středu a v pátek.
Teď se už dorostenci přesunuli ven. V prvním přátelském utkání prohráli vysoko na litomyšlské
umělce se souklubím Litomyšl/Cerekvice.

Dorost zahajuje jarní část soutěže 19. 3. v Moravské Třebové.
Muži v zimním přípravném období trénovali třikrát týdně. Tréninky byly zaměřeny především
na nabírání fyzické kondice. Novým trenérem se
stal jednačtyřicetiletý Radek Svoboda z Pomezí.
Mužstvo posílil Jiří Doubrava, který má zkušenosti z vyšších soutěží. Naopak velkou nepříjemností je zranění brankaře Pavla Škeříka, kterého
na jaře na hřišti určitě neuvidíme. Na post brankařské jedničky u mužů tak byl přeřazen Vojtěch
Havlík z dorostu. Muži zatím sehráli tři přátelská
utkání na umělkách ve Svitavách a v Litomyšli,
a to proti velice kvalitním soupeřům (Svitavy

-5-

U19, Proseč, Svitavy „B“). Všechny tři zápasy
skončily naší porážkou. Muži zahajují jarní část
I. B třídy 25.3. v Libchavách.
Na jaře nás jako obvykle čeká velká porce fotbalu.
Kromě toho uspořádáme v KD Horní Újezd další
dvě kulturní akce. 22. 4. se na pódiu znovu objeví
legendární kapela Habal. O měsíc později, 20.5.,
budeme pomáhat současné nejslavnější místní
punkové kapele Upside Down při křtu nového CD.
Veškeré dění v TJ Horní Újezd můžete sledovat
na našich internetových stránkách www.tjhorniujezd.cz a sociálních sítích. Náš profil tjhorniujezd najdete na facebooku, instagramu, twitteru
a youtube.
Mgr. Zdeněk Beneš

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

VALNÁ HROMADA TJ HORNÍ ÚJEZD

Další ročník tradičního turnaje ve stolním tenise nabídl všem přihlášeným
účastníkům kvalitní zápasové vyžití až do pozdních večerních hodin, na
jehož konci čekal stejně jako v loňském roce překvapivý vítěz.
Po loňských zkušenostech bylo nutné se na tento ročník předem registrovat.
I přes tři omluvy v den turnaje se díky Jardovi Kladivovi, který se zhostil organizace a registrace účastníků (díky), turnaj uskutečnil v maximálním počtu
účastníků (40). Oproti minulému roku bylo vidět okolo 15 nových tváří, kteří
se turnaje zúčastnili poprvé. Z nichž část tvořila mládence, jejichž věk byl
okolo 15 let, zbytek tvořili již zkušenější hráči z širokého okolí (Litomyšl, Jedlová, Sádek, Proseč, atd.), kteří přispěli ke zkvalitnění turnaje. Hrálo se klasických systémem jako v předešlých letech, kdy k pěti nasazeným hráčům
se ostatní dolosovali. Poté se vytvořili dvě skupiny s hráči o vítězství v turnaji
a dvě skupiny o umístění. Takže každého hráče čekalo minimálně 12 zápasů.
Skupinovou fází bez jediné prohry prošli jediní dva hráči, a to Jasanská
Petra z Němčic, která i následně v semifinále zdolala několikanásobného
vítěze Mirka Hápa z Desné, a vozíčkář Svatoš Petr z Budislavi, který si hladce
poradil s Lukášem Jánou z Dolního Újezda. Třísetové finále pak mělo pro
všechny přihlížející překvapivý průběh, když jediná dáma na startovní listině s lehkostí, ale i s částečnou ostýchavostí zdolala Petra Svatoše v poměru
3:0 na sety. Místo na bedně pak pro sebe uhájil Mirek Háp.
Trošku zarážející je úbytek místních a blízkých přespolních (Poříčí, Desná),
kteří tvořili v loňských ročnících minimálně polovinu účastníků. Na druhou
stranu nové tváře přispěli k větší atraktivitě i kvalitě turnaje, a rozhodně nás
těší zájem již zmíněných mladíků, sice většina z nich uzavírala startovní listinu, ale tak jsme v tomto věku začínali každý, takže kluci do příště zase
potrénovat, což ale platí i pro ostatní.
Na závěr ještě zmíním, že bereme na vědomí výtky, které jsme během turnaje vyslechli, a sice s lepším vytopením sálu pro příští rok můžete rozhodně
počítat, o dalších budeme ještě diskutovat.
Na konec tedy patří poděkovat všem účastníkům za účast:-), organizátorům
za přípravu a průběh turnaje, sponzorům za ceny, Makovákovi za výborný
guláš a hospodské za dobré pivo a celodenní obsluhu. Tak zase za rok se budeme těšit.
Konečné pořadí:
1. Jasanská Petra (Němčice)
6. Plch Radovan (DÚ)
2. Svatoš Petr (Budislav)
7. Horák Libor (Pardubice)
3. Háp Miroslav (Desná)
8. Propper Miroslav
4. Jána Lukáš (DÚ)
9. Zawadski Michal (Chropyně)
5. Menšík Josef (Proseč)
10. Šebesta Karel

Po roce se sešli členové TJ Horní Újezd v hornoújezdském pohostinství při
příležitosti valné hromady. Po přivítání předsedy TJ Zdeňka Beneše st.
proběhly nutné formality (schválení programu, volba předsedajícího
valné hromady, zapisovatele, návrhové a volební komise). Poté přednesl
předseda TJ zprávu o činnosti, kterou rozdělil na dvě části:
a) věci, co se povedly – výsledky starší přípravky, trénink létajících trenérů, vítězství dorosteneckého souklubí Horní Újezd/Morašice v I.třídě
dorostu, udržení I.B třídy mužů, Poříčský pohár, dětský sportovní den, dětský karneval a všechny námi pořádané kulturní akce, turnaj ve stolním
tenise, účetnictví TJ, žádosti o dotace, internetové stránky, fungování
kabin
b) věci, co se nepovedly – neexistence žákovského družstva, málo dorostenců, ukončení fotbalové činnosti u některých mladých kluků (dorost,
muži), lhostejnost lidí kolem TJ
Ve finanční zprávě se členstvo naší TJ dozvědělo, že rok 2016 skončil mírným ziskem. Revizní komise neshledala žádné nedostatky v hospodaření.
Hodnocení jednotlivých mužstev zahájil František Stružinský, který se
pokusil něco říct o staré gardě. Družstva přípravek zhodnotili jejich trenéři
– mladší Zdeněk Beneš ml., starší František Bartoš. Dorost zhodnotil
vedoucí mužstva Roman Chadima, muže bývalý trenér (v současnosti trenér Zámrsku) Zdeněk Bednář. U těchto dvou kategorií byli vyhlášení nejlepší hráči. Nejlepším dorostencem se stal Vojta Havlík, druhý skončil
Kuba Kladiva a třetí Dominik Kulhavý. Mezi muži vyhrál Vojta Lněnička
před Jirkou Foglem a loňským vítězem Markem Kusým.
Jako každý rok jsme i letos mohli poblahopřát členům, kteří se v letošním
roce dožijí významného životní jubilea. Mezi padesátníky se zařadí Mirek
Kladiva, úctyhodné 70. narozeniny oslaví člověk, který stál u zrodu našeho
fotbalového oddílu – Ladislav Chadima.
Dalším bodem byla volba „nového výboru“ a revizní komise na roky 20172020 – v uvozovkách je nový výbor z toho důvodu, že se nám podařilo přesvědčit pouze jednoho jediného nováčka, Jirku Kučeru. Oslovili jsme
poměrně dost lidí, jenže všichni ostatní oslovení členové jsou natolik zaneprázdněni, že nemají na práci pro svoji tělovýchovnou jednotu čas. Je
potřeba podotknout, že velká většina výboru je ve svých funkcích 10 a více
let a je malým zázrakem, že přes únavu a zklamání z lhostejnosti velké části
členů, funguje TJ Horní Újezd na tak dobré úrovni. Výkonný výbor byl zvolen ve složení Zdeněk Beneš st., Zdeněk Beneš ml., Kamil Prokop, Jaroslav
Kladivo, Jaroslav Kladiva, Miroslav Chadima, Jaroslav Chaun, Jiří Kučera
a Roman Chadima, do revizní komise byli zvoleni Václav Žďára, Jindřich
Faltys a Marek Kusý.
Nejzajímavějším bodem byla obsáhlá diskuze.
František Bartoš (starosta Poříčí) – poděkování za Poříčský pohár, výzva
k vybudování žákovského mužstva.
Luboš Šplíchal (starosta Budislav) – poděkování za činnost, příslib podpory i v příštím roce.
Josef Jebousek (starosta Desná) – velké zapojení občanů Desné, uznání
za činnost mládeže, chvála předsedy.
Radek Boštík (starosta Horní Újezd) – TJ je základ spolkové činnosti
v obci Horní Újezd, zklamání z minimálního zapojení mladých do vedení
TJ, pomoc s dotacemi, žádost obce o dotaci na výstavbu hřiště s umělým
povrchem, Újezdský pohár na našem hřišti.
František Kárský – poděkování předsedovi a jeho synům, zapojení mladších do dění v TJ, slabá účast místních na našich kulturních akcích.
Miroslav Chadima – dřívější generace odešla do okolních vesnic, kde se
věnuje fotbalu.
Josef Flídr – nutnost přilákat děti ke sportu, chvála předsedy.
Na závěr předseda poděkoval všem, kteří se v loňském roce podíleli na naší
činnosti. Po výborném guláši se vzpomínalo a besedovalo. Do nového roku
si lze přát, aby celá TJ nezůstala čistě na bedrech těch pár dobrovolníkům,
jako tomu bylo dosud. Snad si i zbytek členů uvědomí, že je potřeba občas
přijít a něco udělat, s něčím pomoct.

MOTOKROS V CIKOVĚ
Po roční pauze, která byla způsobena nutností uvést některé nesrovnalosti
na závodišti v Cikově do souladu se stavebním zákonem se letošní rok členové Autoklubu v AČR Horní Újezd chystají na řekněme plnohodnotnou sezónu. Po tradičním školení řidičů, které vedl pan Jan Mikulecký na vedení
klubu čeká nelehký úkol – kolaudace závodiště. Tento legislativně
i finančně náročný oříšek se nám podaří, jak doufáme rozlousknout do
konce května, protože na neděli 18. června jsou naplánovány první závody.
Na naší trať se po delším čase vrátí Přebor SMS Pardubice. Tohoto seriálu se
pravidelně účastní několik našich členů. Druhým podnikem, který je do
Cikova naplánován je Mezinárodní mistrovství ČR juniorů. Tento seriál
je v současné době velice dobře obsazován a jeho kvalitu jistě potvrzuje účast
jezdců nejen z ČR, ale i ze Slovenska, Rakouska, Maďarska, Polska
či Rumunska. Termín tohoto podniku je stanoven na sobotu 9. září. Vyvrcholením letošní sezóny bude tradiční Mezinárodní mistrovství sajdkár a
čtyřkolek. Jedná se o finálový podnik seriálu a večer proběhne slavnostní
vyhlášení mistrů České republiky v kulturním domě. Tato akce se uskuteční
v sobotu 4. října.
Toto je plán na letošní rok, doufáme, že se nám podaří ho naplnit v plném
rozsahu. Vše ovšem závisí na prvním naplánovaném bodu a to kolaudaci areálu. Držte nám palce a těšíme se s Vámi na shledanou při některém letošním
motokrosu.
Za členy Autoklubu v AČR Horní Újezd Václav Severa

Pozvánka na fotbalová utkání
našich družstev
Dorost (**hřiště HÚ, *hřiště DÚ)

Muži (hřiště HÚ)

26. 3. 12.00 Lanškroun*
9. 4.

I přes nemožnost trénovat na domácí trati se podařilo našemu klubu postavit
družstvo plně složené z našich členů, které se zúčastnilo Přeboru SMS Pardubice –
závod družstev, kde toto družstvo sice nepřekvapilo, ale určitě se ve velice kvalitní
konkurenci neztratilo. (Severa st., jezdci - Lustyk, Štancl, Severa ml.)

13.30 Třemošnice*

16.00 Lanškroun „B“

23. 4. 14.00

Ústí nad Orl.**

16.30 Kunčina

7. 5.

Litomyšl/Cerekvice **

17.00 Těchonín

21. 5. 14.30

Prosetín*

17.00 Polička „B“

4. 6.

Hlinsko*

17.00 Řetová

Česká Třebová*

17.00 Semanín

14.30
14.30

18. 6. 14.30
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