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REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2017
Vážení čtenáři, milí občané. Jak jste byli již na stránkách zpravodaje informováni v předchozím čísle, ve kterém bylo psáno o chystané rekonstrukci komunikací, tak se stalo, plánované práce jsou pro letošní rok u konce.
Jednalo se rozsahem o jednu z největších akcí za posledních několik let. Myslím, že jste si určitě stačili všimnout, na jakých místech se opravovalo, rekonstruovalo nebo pokládal zcela nový asfaltový povrch.
Největší investice proběhla na Vísce, v první fázi byla zrekonstruována část komunikace pod hlavní silnicí III. třídy 3596 u domu čp. 120 rodiny Láznických. Komunikace neměla odpovídající příčný sklon a byla celkově ve velmi špatném stavu, zvláště byl problém při výjezdu nákladních aut a především
popelářského vozu, kdy se v zimních měsících stávalo vyjíždění na hlavní silnici přímo nebezpečné. Především ale byl položen nový asfaltový koberec prakticky v celé délce Veského kopce. Jak jsem psal právě v minulém vydání zpravodaje, toto byl velice důležitý krok k tomu, aby byla i nadále komunikace
schopna bez problémů dalšího provozu: středem komunikace již prorůstal plevel, komunikace byla dříve zbudována pouze jako jednovrstvá a pokud by se
tato vrstva celkově rozpadla, byla by oprava mnohem nákladnější, složitější. Na opravu Veské komunikace se nám podařilo získat dotaci ve výši 1 mil. Kč
s tím, že další víc jak 1 mil. Kč jsme museli přispět ze svého rozpočtu.
Další větší akcí byla rekonstrukce komunikace na Podlubníčku, resp. zbudování nové komunikace na kopci mezi čp 59-63. Na Podlubníčku pak proběhla
i kompletní výsprava po provedených výkopových pracích uskutečněných firmou VČE v rámci pokládky kabelů nízkého napětí do země. Drobnými
výspravami prošel i úsek komunikace od čp. 70 rodiny Vopařilovi až ke kulturnímu domu.
Mnohem menší akcí, ale o to potřebnější pro samotné majitele, bylo částečné zpevnění přístupové komunikace k domu čp. 74 rodiny Jirečkovi u trafostanice na Krásňovsi. V daném prostoru má obec již nějakou dobu v plánu provést pokládku asfaltové vrstvy. Ovšem v letošním roce zde proběhly výkopové
práce - opět se jednalo o pokládku kabelů nn do země a především též o uložení několika nových vodovodních přípojek. Za této situace lze předpokládat,
že s odstupem času dojde k sedání povrchu v místě výkopu. Proto byla pokládka asfaltové vrstvy ABS odložena – téměř jistě by došlo k jejímu poškození. Je
pravda, že to nebyl jediný důvod: náklady na nový povrch by se měly pohybovat okolo částky 750 tis. Kč (včetně plochy okolo trafostanice) a to je zatím nad
možnosti obce. Každopádně byl v místě položen alespoň provizorní povrch z frézovaného asfaltu, který byl ošetřen následně nástřikem. Komunikace se
tak dá bez problému využívat, i když to není řešení úplně ideální a konečné.
A poslední nejmenší oprava se uskutečnila v Cikově okolo křížku u odbočky na „Spálenisko“. Jednalo se ještě o rest v rámci proběhnuté rekonstrukce
hlavní komunikace III třídy č. 3596, kdy zde nebyly dokončeny všechny práce včetně úpravy vjezdu do zahrady k čp. 21 p. Šimkové. Zároveň byly nyní
v místě křižovatky provedeny též drobné výspravy.
A to je pro letošní rok určitě vše. S ohledem na roční objem rozpočtu obce (cca 5 mil. Kč) to byla opravdu investice na hranici možností, vždyť celkově práce
spojené s rekonstrukcí komunikací se přiblížily částce 2,7 mil. Kč (1 mil. Kč tvořila již zmíněná dotace). Samozřejmě i tak předpokládám, že je i na dále
v obci mnoho z Vás, kteří budou nespokojeni, že na ně opět nedošlo, že ten jejich úsek cesty nebyl opraven. Rekonstrukce komunikací v naší obci je ale
nikdy nekončící proces, takže i v příštích letech bude určitě pokračovat, i když pravděpodobně ne v takovém to rozsahu.
Na závěr bych rád poděkoval všem občanům, kterých se rekonstrukce bezprostředně týkala, za jejich shovívavost, se kterou snášeli dočasné zhoršení prostředí v místě bydliště. Dále děkuji všem těm, kteří finančně přispěli na zbudování části jejich přístupové komunikace a to v případě, pokud se jednalo
pouze o zbudování samotného vjezdu k nemovitosti – za předpokladu, že komunikace dále nepokračovala a současně za předpokladu, že před rekonstrukcí nebyl na této přístupové cestě položen asfaltový povrch.
A na úplný konec bych chtěl i touto cestou poděkovat samotné firmě, která rekonstrukci provedla – firmě DS DELTA, za kvalitně a profesionálně odvedenou práci.

Text a foto: ing. R. Boštík

INFORMACE OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 16. 6. mimo jiné projednalo a schválilo:
- smlouvu mezi obcí a Mikroregionem Desinka o poskytnutí dotace na
rekonstrukci místních komunikací ve výši 34 616,- Kč
- smlouvu mezi obcí a Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 110 000,- Kč a na provoz prodejny
potravin ve výši 30 000,- Kč
- darovací smlouvu mezi obcí a Pardubickým krajem o bezúplatném převodu pozemků na kterých je umístěna stavba Modernizace silnice
3. třídy
- nákup pozemků o celkové výměře 8 218 m2 od Autoklubu Horní Újezd
- rozpočtové opatření obce č. 3 dle návrhu
- prodloužení pronájmu obecního bytu pro p. Lenocha
Na dalším zasedání dne 11. 8. zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo:
- objednání administrace výběrového řízení na realizaci akce „Přestavba
bývalé školy na bydlení“ u firmy Profesionálové a zhotovení prováděcího projektu na stejnou akci u firmy MK Projekt
- zrušení předkupního práva s věcnými účinky na pozemky ve vlastnictví
p. Jirečka
- rozpočtové opatření obce č. 4 dle návrhu
- smlouvu mezi obcí a TJ HÚ o pronájmu pozemku pod budoucím universálním hřištěm
- poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu akce na dofinancování
výstavby universálního hřiště (o dotaci požádala TJ Horní Újezd)
- spoluúčast obce na akci Nazdar prázdniny a příspěvek na tuto akci
ve výši 8 000,- Kč
- smlouvu o nájmu bytu s p. Kuřovou

OTÁZKA KANALIZACE V NAŠÍ OBCI
Vážení čtenáři,
Informace, které Vám nyní hodlám sdělit, se týkají možného zbudování
kanalizace v naší obci a jsou velice důležité a podstatné. Prosím Vás tedy
o jejich pečlivé přečtení.
Jsme s obcí Desná již téměř poslední obcí, která nemá uspokojivě vyřešenu otázku, jakým způsobem se na území celé obce vypořádat s odpadními
vodami.
Ano, povinnost nakládat s odpadními vodami v souladu s platnými právními předpisy má každá domácnost samostatně. To ale neznamená, že by
obec neměla mít jasnou představu, jak otázku řešit na úrovni celé obce.
I naše obec by měla být připravena představit občanům, jaká jsou aktuální
řešení, jaké jsou aktuální možnosti odkanalizování obce a měla by být připravena tato jednotlivá řešení občanům správně vysvětlit. Prostě každá
obec by měla mít v oblasti odpadních vod jasnou koncepci.
Takže: na začátku letošního roku jsme spolu s obcí Desná objednali zpracování studie u odborné firmy PROVENKOV, která by nám měla pomoci
se v dané problematice lépe zorientovat. Jak pravděpodobně víte, dle platné legislativy máme všichni – ať už obec u svých objektů nebo Vy občané –
za současné situace pouze několik málo možností, jak legálně nakládat se
svými odpadními vodami. Je to pomocí bezodtoké jímky (žumpy), kde pak
následně likvidujete, resp. předáváte odpadní vodu na čistírnu odpadních
vod, další možností je septik se zemním pískovým filtrem – ZDE POZOR,
klasický septik již není možné k likvidaci odpadních vod využívat a poslední možností je malá domovní ČOV.
Ale pokud bychom vše brali z pozice obce, možností by se do budoucna
našlo více: gravitační kanalizace, tlaková, podtlaková nebo i kořenová čistírna odpadních vod. Je možná i určitá kombinace typů kanalizací a především pak jsou zde různé varianty umístění samotné ČOV – buď řešit likvidaci splaškových vod jejich předáváním na ČOV v obci Dolní Újezd, řešit
společnou ČOV pro obě obce Desnou a Horní Újezd nebo eventuálně
i několika menšími ČOV . Všechny tyto možnosti jsou ve zpracované studii
obšírně rozvedeny a kromě toho, že jsou takto zpracovány, tak jsou u každé
varianty vypočítány i náklady, kolik by ta která varianta obnášela a to včetně využití dotačních prostředků. A především je u každé varianty uveden
i propočet nákladů na údržbu a celkový servis konkrétní kanalizace, od kterého by se odvíjela cena stočného. Zpracovatel studie – firma
PROVENKOV – je připravena obec navštívit a v kulturním domě celou studii a jednotlivé varianty občanům představit a následně v rámci diskuse
zodpovědět i jednotlivé otázky na dané téma. A myslím, že otázek je stále
ještě dost a je pouze na nás všech, jakou variantu možného způsobu řešení
na konec vybereme a jakou cestou se vydáme. Pokud bychom zvolili cestu
formou klasické kanalizace, bylo by pouze na obci, aby vše připravila od
projektu, přes získání dotace, až po vlastní realizaci. Pokud byste si – Vy
občané – zvolili, že cestou klasické kanalizace, jako mají např. v obci Dolní
Újezd, jít nechcete, mohla by obec zvážit např. větší finanční podporu při
pořizování nových domovních ČOV nebo septiků s pískovým filtrem. Protože poslední „legální“ možností, jak jsem již výše uvedl, je varianta bezodtokové jímky a to je varianta – při povinnosti likvidovat takto zachycené
odpadní vody pouze na čistírně OV - bezpochyby velice nákladná.
Každopádně obec zvažuje vypsání místního referenda v dané věci, tak aby
se svobodně a spravedlivě mohli rozhodnout opravdu všichni občané.
Tomuto kroku ale musí v každé řadě předcházet právě co možná největší
osvěta a předání co možná největšího množství informací tak, abychom se
mohli – my všichni – na konec rozhodnout správně.
Ing. Radek Boštík, starosta

PODZIMNÍ VOLBY
Ve dnech 20. a 21. října se uskuteční volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
V našem kraji si budeme moci vybrat z celkového počtu 24 kandidujících stran. Volební místností bude jako vždy zasedací místnost obecního úřadu. Voliči bude umožněno hlasování po předložení
průkazu totožnosti. Voliči, kteří chtějí ze zdravotních důvodů volit
doma, nechť si tento požadavek nahlásí na obecní úřad nebo přímo
volební komisi. Voličům musí být hlasovací lístky dodány nejpozději
v úterý 17. října.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

„Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je třeba“.

Ezop

V měsících říjnu, listopadu a prosinci oslaví významná
životní výročí tito naši spoluobčané:
50 LET
60 LET
70 LET

Miroslav Kladiva
Antonín Jílek
Oldřich Baťa
Ladislav Chadima
Josef Vomočil
87 LET
Anna Vavřínová
90 LET
Marie Boštíková
Jubilantům přejeme spokojenost a štěstí v každém okamžiku
dalších let.

Výstavba nového stání na Krásňovsi, které bude rozšířeno o jeden
kontejner.
Foto: ing. R. Boštík
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
i chůva a školní asistentka si formou cílených seminářů a samostudiem
prohloubily své vzdělání, zvláště pak v oblasti psychických nebo fyzických
specifik vývoje dvouletých dětí. Další podstatnou změnou v předškolním
vzdělávání je Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. , který zavádí
s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální
vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního
vzdělávání v mateřské škole. Jedná se o děti, které od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit
dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 Školského
zákona). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského
zákona (§ 182a). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se
vzdělává ve spádové mateřské škole, pro naší obec je to Mateřská škola
Horní Újezd, okres Svitavy. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné
předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních
dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na
4 hodiny denně. Dítěti zůstává ale právo vzdělávat se v mateřské škole po
celou dobu provozu, nejenom v tyto stanovené 4 hodiny. Povinnost
předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období
školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních
školách. Veškeré informace, týkající se pobytu vašeho dítěte v naší mateřské
škole, naleznete na našich webových stránkách - http://ms.horniujezd.cz/
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy

Nový školní rok jsme zahájili 1. září. Pro letošní školní rok je zapsáno pouze
21 dětí. Do naplnění kapacity zbývá proto ještě 7 volných míst.
V červnu odešlo do základní školy 5 dětí, se kterými jsme se rozloučili
slavnostním pasováním na školáky v zasedací místnosti obecního úřadu. Již
od loňského školního roku došlo ke změně zákona č. 178/2016 Sb., kterým
se mění školský zákon, ze dne 20. dubna 2016, kde je již dáno, že se
předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
Tato situace nastala i v naší mateřské škole, kdy od 1.9.2017 do školy
nastoupilo 6 nových dvouletých dětí. Proto byla zřízena i pracovní pozice
„Chůvy“, která je hrazena z „Operativního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání“ ( OP VVV) z Evropských sociálních fondů (ESF). Jedná se
o tzv. „Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ“, konkrétně šablonu Personální podpora MŠ. Tuto pozici
zastává Dis. Martina Tobková z Horního Újezdu. Další personální podporou
ve škole je pozice „Školní asistent“, hrazený rovněž z ESF, ale z jiného
projektu, nazvaného „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na
území ORP Litomyšl“ (ORP-Obec s rozšířenou působností), kterým je Bc.
Miriam Nowaková z Čisté. Obě zde pracují na zkrácený úvazek v délce
4 hodin denně. S tímto zvyšujícím se počtem dvouletých dětí bylo potřeba
přijmout i jistá opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických,
prostorových i materiálních podmínek ve škole, včetně přizpůsobení
organizace vzdělávání. Škola byla dovybavena novým stolkem a židličkami,
odpovídajícími ergometrickým požadavkům dvouletých dětí, dále novou
manipulační stěnou, hracím kuchyňským koutkem a dalšími hračkami
a pomůckami, vhodnými pro tuto věkovou kategorii dětí. Obě učitelky

Foto: Š. Mokrejšová

JAKÉ TO JE NA PLANETĚ OPIC?
Letos se opět pořadatelé vyřádili při vymýšlení disciplín a dostáli tak
názvu celé akce, byla to zase sranda. První disciplína byla klasická Kimova
hra, ale v zábavném provedení, kdy závodilo 5 členů družstva a společně
měli složit obrázek dle předlohy. Následovalo opičení v oblékání poslepu,
vždy vtipné praskání balónků, přenášení vody v lahvi mezi nohama a plnění půllitru bez pomoci rukou. Brr, ještě teď mi je zima, když si na to vzpomenu :-). Poslední disciplína, opičí dráha, byla opravdu královská. Proběhnout opičí dráhu, poté sníst banán a zapít půllitrem piva a panákem
zelené byl oříšek pro nejednoho pijana. Všichni se s tím nakonec popasovali a pak už jsme jen čekali na vyhlášení výsledků. Už po druhé za sebou se
nám podařilo zvítězit, z čehož jsme měli radost, i když si myslím, že na této
akci jde víc o to, pořádně se pobavit, než kdo získá kolik bodů.
Za tým Hamys – Věra Rosypalová

O tom, jak by to asi mohlo vypadat na planetě opic, jsme se mohli přesvědčit v sobotu 2. září.
Na hřišti u kulturního domu probíhal již pátý ročník Srandaher, tentokrát
na téma Planeta opic.
Po pátečním celodenním lijáku jsme všichni s napětím čekali, co si pro nás
pořadatelé vymysleli a jak to vše vůbec bude probíhat. V sobotu naštěstí
nepršelo, ale výrazně se ochladilo. Nepříliš pěkné počasí asi mělo za důsledek poměrně malé množství přihlížejících fanoušků. Sešlo se šest soutěžních týmů, nejen z Horního Újezda, ale také z Desné a Poříčí a dalších okolních vesnic. Je super, že se začíná rozrůstat tradice rodinných týmů, kdy po
Prokop týmu, letos soutěžili také Svatošsharks a náš tým Hamys tvořili
také z většiny příbuzní. Další týmy byly Vamos tým, Poříčáci a Cikováci
(omlouvám se, že si nepamatuji přesné názvy týmů).

Prcek s Chadžou počítají body fešandám z Prokop týmu.
Foto: K. Prokop
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Pomoz skřítkovi najít cestu do jeho domečku.
Vymaluj pouze listy opadané z buku.
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ANI RYBA ANI RAK
Ani ryba ani rak je název představení, které u nás v Horním Újezdě sehrál
divadelní spolek z Poličky.
Divadelníci z Poličky pořádají každým rokem kočovné putování, kdy na
vůz naloží vše co je třeba a putují po okolních vesnicích. Štace na začátku
srpna zamířila z Poličky nejdříve do Širokého Dolu, potom následovaly
Lubná, Sebranice, Horní Újezd a posledním místem určitě náročného
putování byla Budislav.
Hra je o hledání sebe sama na pozadí bezmezného oceánu – téma určitě
stále aktuální. Je to hra o klukovi, který měl nafukovací lehátko, vzala ho
voda a on se stal císařem. Hra o klukovi, který si nemůže vzpomenout, kdo
byl, než se stal, kým je.

Já jsem se tedy občas ztrácela v ději, ale domů jsem odcházela nadšená.
Představení bylo perfektně sehrané, herci hráli s velkým nasazením. Na
jevišti se stále něco dělo, ale nejen na jevišti. Někteří herci hráli mezi diváky, přímo v hledišti. Jednotlivé výstupy byly propojeny kuplety. Při jejich
zpěvu se mi až tajil dech. No a ten, kdo se nestihl před odchodem na představení najíst, mohl to dohnat na divadle. Součástí představení bylo totiž
i občerstvení.
Pokud budou divadelníci příští rok zase putovat, nenechám si jejich představení utéct. A nebo… Vždyť do Poličky je to kousek.
Ludmila Krásná

JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
Protokol sepsaný o schůzi výboru Jednoty divadelních ochotníků v Horním Újezdě konané dne 15. března 1926 o 7 hodině večerní u Pohorských.
Přítomní byli: Stráník, Koníček, Chadima, Kalibán, Černý, Pohorský
a Růž. Chadimová.
Program: Za nutné bylo uznáno přihlásiti opět více členů k našemu Smetanovu okrsku, ježto dosud bylo jich přihlášeno 17. Po vykonané dohodě
usnešeno přihlásiti všichni členové kteří až dosud stali se členy činnými
v počtu 14. Bude tedy celkem u okrsku přihlášeno 31 členů. Dále byl stanoven den sehrání div. kusu „Závěť“ na 28.3. a jednohlasně usnešeno divadlo
toto opakovati dne 5. dubna 1926. Vstupné stanoveno zvýšiti na 5 Kč
I. místo na 4 Kč II. místo a k stání 2 Kč. Předprodej lístků uvolil se převzíti
Fr. Pohorský. O zhotovení plakátu usnešeno požádati J. Hurycha. Dále
bylo ujednáno zaplatiti knihy odebrané z knihkupectví J. Veselíka z Litomyšle nalézající se dosud v držení pana Hurycha a převésti je takto do
knihovny divadelní. Více na programu nebylo byla tedy schůze ukončena.
Další protokol je s datem 9. listopadu stejného roku a schůze se konala
opět u Pohorských.
Přítomni byli: Stráník, Chadima, Kalibán Tom, Černý, Pohorský Fr.,
V. Kalibán a Jan Koníček. Ze zvláště pozvaných Jan Šimek, V. Lněnička,
Marie Jůzová a Frant. Chaloupka.
Program: Učinění narovnání mezi jednotou divadelní a jejím členem Frant. Chaloupkou, který dne 31. X. 1926 v hostinci u Lipavských na Desné urážlivě o naší jednotě mluvil a ji tupil. Chaloupka v dnešní schůzi vše popíral,

ale že tu byli 3 předvolaní svědci a to J. Šimek, V. Lněnička a Marie Jůzová,
kteří pronesenou urážku slyšeli byla věc vzata za úplnou pravdu a Chaloupka donucen k tomu, aby dal naší jednotě očištění t. j. odvolání do
novin a to do Národní politiky, Lidu a Lid. denníku, poněvadž jeho pronešená urážka nezakládala se vůbec na pravdě.
Dále byl vybrán nový divadelní kus „Za cizí hříchy“, poněvadž přišla opět
doba podzimní vhodná zase k pokračování života divadelního. Více na programu nebylo byla tedy schůze ukončena.
Následující schůze jednoty se konala 22. listopadu na stejném místě a přítomní byli: Stráník, Chadima, Černý, Kalibán a Pohorský. Mimo výboru
Frant. Chaloupka.
Program: Přítomný Chaloupka žádal abychom původní usnešení, vlastně
jeho odsouzení zmírnili, ježto by se zveřejněním odvolání v novinách jemu
vzešly veliké výlohy bylo znovu o věci té jednáno a usnešeno, aby tedy dal
odvolání na veřejná místa a to na 5 ti obec. oznamovatelích v naší obci,
jedno do Desné, jedno do Mladočova a jedno do Poříče. Tím věc ujednáno s
konečnou platností.
Dále byl stanoven den sehrání divadla „Za cizí hříchy“ na den 5. prosince
1926. Vstupné usnešeno nechati obvyklé, předprodej vstupenek převezme
Fr. Pohorský. Plakáty uvolil se zhotoviti jednatel. Na příští divadlo vybrán
nezávazně „Strakonický dudák“ a jednotně usnešeno objednati 4 výtisky
téhož. Tím se schůze ukončila.
J. Chadima, jednatel, Fr. Stráník, předseda

REPORT Z MMČR JUNIOR V MOTOKROSU
Po dvouměsíční přestávce pokračoval v sobotu, 9. září motokrosový šampionát MMČR Junior "Lorenc - Logistic 2017", na znovu zprovozněné
dráze ve východočeském Horním Újezdu nedaleko Litomyšle. Počasí bylo
pro tento sport ideální, místní pořadatelé z Autoklubu Horní Újezd v AČR
se snažili a pro samotné závodníky nachystali kvalitně upravenou trať.
Ranní dopolední přejímkou prošlo pouze 88 pilotů, což rozhodně není
nějaké oslnivé číslo, naopak se očekávalo, že k tomuto klání dorazí daleko
více aktérů. Kromě české juniorské špičky přijeli již tradičně zástupci ze
Slovenska, Maďarska, Polska a Rakouska. Bojovalo se o další mistrovské
body v pěti kategoriích, ale i o předčasné celkové triumfy.
Třída 50 ccm: V této nejslabší objemové kubatuře se divákům v "Horňáku" představilo pouze 15 jezdců. Kluci bojovali jako lvi, když o vítězství se
v rozjížďkách podělili Marek Novák (SMS Praha) s Filipem Křivanem
(Extreme Motorsport),
Třída 65 ccm: Nejvíce motokrosařů nastoupilo do této kvalifikace (24).
První jízdu vyhrál s malým náskokem Julius Mikula (Motorsportklub Málkov v AČR), před dobře jedoucím Vítězslavem Markem (Cermen RT),
s větší ztrátou za nimi dojel Skořepa. V druhém motu se pořadí na čele obrátilo, protože z vítězství se radoval Skořepa, před Markem a Mikulou. I zde
o nejlepším borci rozhodl druhý výsledek, takže Skořepa (45b.) přece
jenom vystoupil na nejvyšší stupínek, vedle něho se postavil stříbrný
Mikula (45b.), bronz bral V. Marek (44b.).
Třída 85 ccm: Hodně vyrovnaná je tato skupina. Kvalifikaci, kde se objevilo 17 dravců, pro sebe urval lídr kubatury Jan Wagenknecht (Starling
Cross team). Odpoledne ale nikoho nenechal na pochybách o kousíček
druhý z "kvaldy" - Větrovský a v jízdách 2x dominoval. Wagenknecht bral
jako druhý celkově nejvíce bodů 40b., za čtvrté, respektive druhé místo.
Martin Venhoda (Team Motokrosová škola CZ, 40b.) byl na tom podobně
jako Wagenknecht, ale měl horší druhé vystoupení (ve 4. kole totiž po boji
s Janem upadl), proto zaujal třetí příčku. Špičku v sobotu dobře proháněl
4. P. Rathouský (Orion RT, 40b.), když byl dvakrát třetí (letos po zranění
ruky).
Třída 125 ccm 2T: Už od kvalifikace (15 borců) ukazoval Jiří Matějec
(Team MAX2), kdo je tady pánem a svoji dominanci potvrdil, také odpoledne při svém vystoupení, kdy bral 2x plný počet bodů. Později se navíc
dozvěděl, že má k dobru nedostižných 52 bodů a tím pádem mohl slavit
předčasný primát! Tvrdě se ale bojovalo o další příčky. Nakonec byl druhý
spolehlivě jedoucí Jiří Hubálovský (SMS Pardubice, 42b.), po horším druhém startu se probíjel kupředu celkově 3. Tomáš Pala (SMS Morava, 37b.).
Třída MX2: Tak tady to vřelo již od volného tréninku, kde se ukázalo

divákům 17 dravců. Zejména patnáctiletý rakouský talent - Rene Hofer
(Motosport Chýnov v AČR) a o rok starší Petr Polák (JD 191 KTM RT), se
spolu rvali o co nejlepší čas v podstatě celé dopoledne! Ovšem v závěru
kvaldy potvrdil zkušenost a po zranění ramene rozjíždějící se Martin Krč
(SZA RT), když cílem prolétl jako první, za ním skončil snažení Hofer (jel
tady poprvé na 250 čtyřtakt), dobře se zmáčkl i Martin Vondrášek (JD 191
KTM RT), pak následoval Polák. V první jízdě odstartoval dobře Polák a
postupně dravým stylem navyšoval svůj náskok, před soupeři. V druhém
motu zase skvěle odpálil Krč (Holeshot), a už nikomu nedal šanci.
Celkově tak zaslouženě vyhrál Krč (45b.), druhý celkově byl Polák (43b.) tentokrát měl horší start, D. Drdaj (Yamaha Čepelák RT, 38b.) třetí. Po průjezdu cílem, tak mohl slavit s týmem titul! Smolařem závodu se stal
P. Dvořáček (SMX RT Rudník, 21b.), který urval v prvním motu Holeshot,
ale v druhém měl karambol v 9. kole a potom odstoupil, přesto mu patřilo
celkově 10. místo. Ne nadarmo se této kubatuře říká královská - jsou tady
věkem nejzkušenější borci, ale v Horním Újezdě jednadvacetiletému Krčovi dobře sekundovali mladí a to je pro budoucnost českého motokrosu
jenom dobře!
Petr Kovář a Evžen Zadražil (kráceno)
Posledním podnikem, který se letos na závodišti uskuteční je Mezinárodní
mistrovství ČR sajdkár a čtyřkolek v sobotu 7. října.

Foto: Jireček
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DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
V neděli 16. července uspořádala TJ Horní Újezd další ročník sportovního dne pro děti. Za krásného počasí se na hřišti sešlo 45 dětí, na
které čekalo celkem 14 disciplín. Mezi stálice již patří jízda zručnosti
na kole, opičí dráha, střelba ze vzduchovky nebo hod a kop na cíl. Pro
letošek jsme přidali i několik novinek – rybolov, fotbalová abeceda
nebo soutěž v potápění nádoby „mincemi“. Ve čtyřech disciplínách
byli, jako každý rok, vyhodnoceni nejlepší účastníci. Podle úsměvů
dětí můžeme soudit, že se akce velmi vydařila a všichni se tak můžeme
těšit na příští rok.
Ing. Jan Beneš

PRÁZDNINY V TJ
Přestože je léto časem dovolených, v tělovýchovné jednotě jsme rozhodně
nezaháleli. Přes prázdniny se nám podařilo uspořádat několik vydařených
akcí, dokončit nové střídačky, ve spolupráci s obcí vypracovat žádost
o dotaci na univerzální hřiště. Rozběhly se také krajské i okresní fotbalové
soutěže.
V pondělí 19.6. byly ze hřiště odstraněny staré plechové střídačky, které
nám dobře sloužily pěknou řádku let. Místo nich se podařilo do měsíce
zbudovat střídačky nové. Ty jsou vyrobeny z ocelového jeklu s pozinkovaným povrchem a jsou potažené makrolonem. Sedací plocha je z dřevěných fošen a celé střídačky jsou pevně ukotveny k základně ze zámkové
dlažby. Celá rekonstrukce skončila těsně před Újezdským pohárem.
Rekonstrukce střídaček byla z větší části financována z dotačních prostředků Pardubického kraje.
V neděli 16.7. jsme uspořádali další ročník sportovního dne pro děti. Potěšil nás pěkný počet účastníků. O týden později jsme obsadili parkoviště
před kulturním domem. V pátek 21.7. navštívilo více než 300 lidí ze širokého okolí vystoupení známého uměleckého dua Anna Volínová – Václav
Žákovec. V sobotu 22.7. jsme hostili Újezdy od Kladna až po Olomouc
v rámci dalšího ročníku Újezdského poháru. Po turnaji se konala před
kulturním domem taneční zábava s kapelou Metaxa z Ústí nad Orlicí.
Nutno dodat, že tento víkend byl pro nás pořadatele nesmírně náročný.
Letní přípravu na novou sezonu zahájili jako první muži. Tým vede jako
trenér Radek Svoboda z Pomezí, vedoucím mužstva je Roman Chadima.
Do nové sezóny jsme vstoupili bez Vojty Lněničky, který přestoupil do
Chocně, kde hraje krajský přebor. Díky novému přestupnímu řádu, který
umožňuje přestup bez souhlasu mateřského oddílu, doslova utekl bez
rozloučení a bez trochy slušnosti pár hodin po posledním zápase loňské
sezóny Jakub Faltys do Svratouchu. Do týmu jsme přeřadili dorostence
Jakuba Kladivu, činnost obnovil Lukáš a Honza Láznický, z Dolního Újezdu přišel Michal Vanat.
Po delší době se nám podařilo obnovit žákovské mužstvo. Navázali jsme
na dobrou spolupráci v mládežnických kategoriích s morašickým oddílem
a přihlásili tým Morašice/Horní Újezd do okresního přeboru žáků 8+1.
Tým vede Pavel Beneš. Polovina domácích zápasů bude odehrána na hřišti
v Morašicích, druhá polovina na našem hřišti.
Stejně jako v loňské sezóně i letos hrají oba týmy přípravek okresní přebor
ve společném týmu s Morašicemi. Starší přípravku trénují František Bartoš, Jiří Kučera a Václav Žďára st., mladší přípravku Mgr. Zdeněk Beneš,
Zdeněk Beneš st. a Jaroslav Chaun. Tato soutěž se hraje turnajově, celkové
tabulky se nevedou, vždy se hodnotí pouze jednotlivé turnaje.
Všechny naše týmy již do svých mistrovských soutěží zasáhly. Přijďte se
někdy podívat, jak se nám daří.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář

Pozvánka na fotbalová utkání našich družstev
Muži
Ne 15. 10. 15:00 Libchavy
Ne 29. 10. 14:00 Tatenice

Přípravka
Ne 15. 10. 9:30
Ne 29. 10. 9:30

ÚJEZDSKÝ POHÁR
Již 14. ročník setkání obcí s názvem Újezd jsme pořádali na našem hřišti
v sobotu 22. července. Jak již bývá zvykem, výprava z Pleteného Újezda
dorazila již v pátek, takže stihla navštívit i námi pořádanou akci, na které
vystoupilo oblíbené duo Volínová – Žákovec.
V sobotu ráno nás sice čekala zamračená obloha a asi hodinová přeháňka.
Vyčasilo se však ještě před začátkem turnaje, takže zmokli jen pořadatelé,
připravující zázemí pro fanoušky. Starosta obce Horní Újezd a předseda
naší TJ přivítali všechny starosty, obyvatele a hráče a po sdělení základních informací tak mohl začít i fotbalový turnaj. Hrálo se dle pravidel fotbalu, střídání bylo hokejové, všechny zápasy trvaly 2×20 minut, finále pak
2×30 minut. K vidění bylo mnoho krásných fotbalových akcí a hezkých
gólů.
Chvíli po půl desáté jsme zahájili Újezdský pohár zápasem proti týmu
z Pleteného Újezdu. Vstup do utkání jsme měli velice opatrný, hra se držela spíše na naší půlce hřiště a jen velice těžko jsme se dostávali do útoku. Až
ve 29. minutě proměnil svoji šanci Lněnička V.
Druhý zápas ve skupině jsme odehráli proti Velkému Újezdu. Již od začátku jsme jasně diktovali tempo zápasu. Již v 7. minutě poslal Prokop P. hlavičkou míč na bránu, brankář ovšem vyrazil mimo. Až v 11. minutě nás
dostal do vedení Svatoš. O minutu déle ale tým z Velkého Újezdu srovnal
stav utkání. Vyrovnaný stav ale netrval dlouho. V 17. minutě vybojoval Prokop P. míč pro Lněničku V., který nekompromisně zavěsil do brány.
Během sedmi minut přidal další dva góly a postaral se tak o hattrick.
Poslední náš gól přidal Pechanec L. ve 27. minutě. Ke konci zápasu jsme si
vybrali pár slabších chvilek a soupeř snížil konečný výsledek na 5:3.
Ovládli jsme tedy skupinu a dostali se do finále turnaje.
Ve finále jsme se střetli s týmem Horního Újezdu (okr. Přerov). Celý zápas
byl vyrovnaný, během prvního poločasu nepadla ani jedna branka. Až ve
druhém poločase ve 29. minutě se soupeř dostal do vedení. Nám se podařilo srovnat stav utkání ve 37. minutě po volném nepřímém kopu, kdy vyraženou střelu Pechance L. dorazil do brány Kulhavý. Jelikož do konce zápasu již nepadl žádný gól, došlo až na penaltový rozstřel, ve kterém jsme prohráli 5:6.
Výsledky jednotlivých zápasů jsou uvedeny níže. O vítězi turnaje musely
rozhodnout až pokutové kopy, kde byly šťastněnjšími hráči Horního
Újezda (okr. Přerov). Nejlepším střelcem se stal domácí Vojta Lněnička se
čtyřmi brankami. Nejlepším brankařem byl vyhlášen golman vítězů.
Po vyhlášení výsledků, předání pohárů a dalších cen proběhlo krátké zhodnocení a následovala taneční zábava s kapelou Metaxa. Kolem druhé hodiny ranní se i poslední účastníci odebrali do svých postelí či spacáků.
Příští ročník se uskuteční v Újezdě u Uničova. Doufám, že se u nás všem
líbilo a účastníci odjížděli spokojeni. Poděkování patří všem pořadatelům,
kteří i ve značně omezeném počtu (dovolené) dokázali celou akci uspořádat na jedničku.
Skupina „A“:
Horní Újezd (SY) – Pletený Újezd 1:0
Horní Újezd (SY) –Velký Újezd 5:3
Pletený Újezd – Velký Újezd 2:4
Skupina „B“:
Horní Újezd (TŘ) – Újezd u Uničova 2:2
Horní Újezd (TŘ) – Horní Újezd (PŘ) 0:2
Újezd u Uničova – Horní Újezd (PŘ) 1:2
O 5. místo: Pletený Újezd – Horní Újezd (TŘ) 3:2
O 3. místo: Velký Újezd – Újezd u Uničova 1:2
Finále: Horní Újezd (SY) – Horní Újezd (PŘ) 1:2 np.
Ing. Jan Beneš, Roman Chadima

Žáci
Ne 8. 10. 10:00
Ne 22. 10. 10:00

Jaroměřice
Měst. Trnávka

Duo Václav Žákovec a Anna Volínová vystoupilo před kulturním domem
za účasti početného publika v pátek 21. července.
Foto J. Kladiva

Finálové utkání mezi domácími a Horním Újezdem u Přerova.
Foto: K. Tobková
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