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HISTORIE VÁNOČNÍHO KAPRA
Štědrý večer je již tradičně spjatý s vánočním kaprem. Byly ale doby, kdy bychom kapra na štědrovečerní tabuli hledali marně. Nahlédněme zpátky do historie, jak to ve skutečnosti s kaprem bylo. Kapr jako symbol Vánoc patří mezi nejmladší české tradice. Přestože je ryba typickým symbolem křesťanství
od jeho počátků, jedla se pouze při půstu. Konzumace ryb i mimo půst se začala prosazovat teprve v 17. století, ale jen v bohatších rodinách.
Typické jídlo na Štědrý den pro prostý lid v tehdejších dobách byl například houbový kuba, který se podává dodnes, zelná polévka nebo kaše ze sušeného
ovoce. Přestože jídlo podávané na Vánoce mělo symbolizovat hojnost, chudší venkované jedli většinou bezmasá jídla. Oproti tomu v bohatších rodinách
si dopřávali vinnou klobásu nebo hlemýždě.
Teprve z počátků 19. století máme doloženou přípravu ryb pro štědrovečerní tabuli. Často se podávali štika, sumec, úhoř, lín nebo pstruh a vařili se na černo, tedy se sladkou omáčkou například s ořechy, švestkami a perníkem. Jak jste si všimli, kapr ve výčtu ryb chybí. Není jasné, proč lidé kapra nejedli, přestože tradice jeho chovu u nás sahá hluboko do minulosti. Kapr se začal konzumovat o vánočních svátcích až koncem 19. století a podával se jako většina ryb
na černo, ale také na modro – vařený v octě nebo bílém víně.
Smažený kapr s bramborovým salátem, jak ho známe dnes, se začal připravovat teprve ve dvacátých letech 20. století, kdy se také poprvé objevil v kuchařce. Smažený kapr byl však pouze jednou z variant přípravy večeře na Štědrý den, protože kapr na modro nebo černo byl stále favoritem.
Až teprve v padesátých letech minulého století se tato tradice uchytila a dnes smažený kapr s bramborovým salátem neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. Důvodem byla především cenová dostupnost kapra po válce a zvýšený zájem o smažená jídla.
Některé z vás to možná překvapí, ale kapr představuje i tradiční velikonoční jídlo. Protože kapr patřil mezi postní jídla, konzumoval se také v době předvelikonočního půstu. Později se kapr jedl i během samotných velikonočních svátků. Na některých vesnicích se s touto tradicí můžeme setkat i dnes, především v rybníkářských oblastech.
Odborníci na výživu si tradici považují. Rybí maso bychom podle nich měli do jídelníčku zařazovat minimálně jednou týdně (i když raději ne smažené).
Obsahuje lehce stravitelné plnohodnotné bílkoviny potřebné pro optimální tvorbu tkání.
Přejeme všem čtenářům dobrou chuť k Štědrovečerní večeři.

převzato

Foto: V. Severa

INFORMACE OBCE
během ledna 2018. V tomto období by měly mít stavební firmy největší
„hlad“ po nových zakázkách a tím by mohla být šance, že se náš projekt přestavby ZŠ podaří vysoutěžit dle našich možností. Máme stanovený maximální limit cca 16 mil. Kč včetně DPH. No, a pokud to nedopadne a žádná
z firem usilujících o zakázku, které se do výběrového řízení přihlásí, nepodá svou nabídku ve stanoveném limitu, máme ještě jednu možnost.
V únoru 2018 bude vyhlášena II. výzva na sociální bydlení, v rámci které
bychom mohli dokonce obdržet cca o 1 mil. Kč více, než tomu bylo ve výzvě
první. Háček je ale v tom, že do druhé výzvy se chystá přihlásit mnohem
více zájemců, než tomu bylo u výzvy první. Totiž i další obce pochopily, že
dotační podmínky pro sociální bydlení nastavené MMR jsou pro zájemce
velmi výhodné. Naší snahou proto bude dovést projekt do zdárného konce
již nyní v rámci první výzvy a obdržené dotace.
Poslední věc, o které bych se rád zmínil v rámci aktivit letošního roku,
je restaurace křížku na Krásňovsi u kaple Nalezení sv. Kříže. Mnozí z Vás
si patrně všimli, že křížek u kaple byl nově opraven, pískovec ošetřen,
natřen a obnoveno písmo na bočních a zadní straně kříže. Zároveň byl částečně opraven i pomník padlých včetně úpravy povrchu dvou luceren
v čele pomníku. V příštím roce, v roce stého výročí od konce I. světové
války a od vzniku naší I. republiky, je plánováno rekonstrukci pomníku
dokončit. Bude obnoveno zlacení písma na čelní desce pomníku, kde jsou
uvedena jména našich občanů, kteří položili život za svoji vlast na bojištích
I. světové války a budou provedeny ještě další práce (např. výspravu opěrné zdi pomníku) tak, a byly pomník i kříž důstojně připraveny na připomenutí významného výročí.
Vážení občané, ať už se nám věci z pohledu obce povedly více, či některé
méně, mnohem podstatnější je, jak se tento, již téměř uplynulý rok, povedl
Vám, jak se Vám povedl naplnit. A já doufám, že ano, že se Vám podařilo
naplnit Vaše předsevzetí, Vaše plány, že jste tento rok prožili dle Vašich
přání a představ. To samé Vám přeji, aby se Vám podařilo i v tom roce
následujícím. Zároveň Vám přeji, abyste nastávající vánoční svátky prožili
v klidu a v pohodě v kruhu svých blízkých, abyste se alespoň o těchto nejvýznamnějších svátcích roku dokázali oprostit od každodenního spěchu
a stresu, abyste se trochu zastavili, zklidnili a užili si plnými doušky pohody, které se nám mnohdy během roku nedostává.
A především Vám z celého srdce - kromě lásky, štěstí, klidu a pohody, přeji,
jak už to u těchto přání bývá, do dalších let pevné zdraví, protože to je ten
nejpodstatnější a nejdůležitější předpoklad k tomu, aby se nám splnila
i ta přání ostatní.
Text a foto: ing. Radek Boštík, starosta

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 22. 9.
mimo jiné projednalo a schválilo:

- návrh hodnotící komise na výběr vítězné firmy Jaroslav Hasík, Vrbice
na realizaci zakázky „Oprava kříže na Krásňovsi v obci Horní Újezd“
za nabídkovou cenu 113 800,- Kč bez DPH
- návrh zadávací dokumentace včetně příloh a návrh výzvy k podání
nabídky pro akci: „Vestavba bytových jednotek do stávající školy, Horní
Újezd 164“
- podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj z programu obnovy venkova
na rekonstrukci místní komunikace od čp. 100 k čp. 99 na Vísce
ZO neschválilo:
- prodej obecních pozemků p. Kabrhelové z Litomyšle ( u č.p. 48
na Podlubníčku)

Na dalším jednání dne 13. 10. zastupitelstvo obce
mimo jiné projednalo a schválilo:
- vydání změny č. 2 územního plánu obce formou opatření obecné
povahy č. 1/2017
- zakoupení japonské svahové sekačky zn. Canycom za pořizovací cenu
274 tis. Kč bez DPH
- smlouvu o součinnosti při opravě a obnově Ležákova mlýna mezi obcí
Horní Újezd a vlastníky mlýna Horní Újezd 10
- plnou moc uzavřenou mezi zmocniteli – vlastníka mlýna čp. 10 a zmocněncem obcí Horní Újezd, zastoupenou starostou ing. Radkem Boštíkem k zastupování při jednáních souvisejících s přípravou projektové
dokumentace atd.
- smlouvu mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce o připojení nového odběrného místa pro rozvaděč veřejného osvětlení na Vísce

VÁŽENÍ OBČANÉ, MILÍ ČTENÁŘI
Opět je tu vánoční čas, kromě jiného také čas bilancování, takže mi dovolte
stručné shrnutí letošního roku z pohledu obce, co se podařilo a kde se naopak dařilo méně….
Letošní rok byl ve znamení dvou větších stavebních akcí – přeložení kabelů nízkého napětí do země v místní části obce Víska a to včetně zbudování
nového veřejného osvětlení a ve znamení větší rekonstrukce místních
komunikací. K oběma uvedeným aktivitám jsem se na těchto stránkách
vyjadřoval již dříve, takže pouze krátce: co se týká první akce myslím, že
z pohledu Vás občanů z Vísky, měla asi ke spokojenosti daleko. Věřte, že
jsem se snažil při jednání s firmou ČEZ a především s firmou VČE, která
v terénu práce prováděla, aby vše proběhlo dle plánu a především rychle.
Výsledek je ale takový, že firma VČE nemá hotovo ani nyní v prosinci, kdy
se na poslední chvíli snaží práce dokončit alespoň do konce roku. Zbývá
odstranit staré vedení, sloupy a střešní konzole na domech. Co se týká
nového veřejného osvětlení, myslím, že můžeme být určitě spokojeni. A co
se týká nových nebo opravených komunikací na Vísce a Podlubníčku, myslím, že také.
Další, podstatnou věcí, kterou zde chci zmínit, a která Vás jistě zajímá, je
přestavba ZŠ na bydlení. A zde je vše podstatně složitější. Letošní rok byl
z pohledu možného uskutečnění tohoto záměru zcela zásadní. Ve stručnosti ale nejprve shrnu, oč se jedná, byť si myslím, že všichni jste informace v daném směru již obdrželi. Jedná se o výstavbu osmi bytů pro sociální
účely, na ubytování by měly nárok matky s dětmi nebo senioři, po splnění
dalších podmínek. Pokud by ubytovaní z dané cílové skupiny své povinnosti neplnili, má obec dostatek nástrojů k tomu, aby se s takovými nájemníky rozloučila, podotýkám a zdůrazňuji – samozřejmě bez povinnosti
obstarávat náhradní bydlení. Co je ale podstatné a zásadní: udržitelnost
projektu je zde „pouze“ pět let, po uplynutí pěti let může obec s byty volně
nakládat dle svých potřeb, resp. především dle potřeb svých občanů. Ale
zpět na začátek, k aktuálnímu stavu projektu: v létě letošního roku jsme na
základě detailně a obšírně zpracované žádosti o dotaci podané na MMR,
obdrželi rozhodnutí o schválení finančních prostředků ve výši cca 10,5
mil. Kč. Pro představu podotýkám, že tato suma se rovná dvěma našim ročním rozpočtům. Přes tuto pozitivní informaci nebyl důvod k oslavě.
Po obdržení rozhodnutí o dotaci jsme nechali zpracovat prováděcí projekt, který je nutný - jak název napovídá – pro samotné provedení stavby
a je zároveň podmínkou pro vypsání výběrového řízení. Dle prováděcího
projektu byl upraven rozpočet a zde jsme se dočkali nemilého zjištění –
nová suma za provedení stavby: necelých 22 mil. Kč! To znamená přibližně dvojnásobek částky, než kterou jsme obdrželi. Pro vysvětlenou uvádím,
že tato disproporce je bohužel dána dispozicí celého objektu. Celý objekt je
potřebné zrekonstruovat i s jeho širokými a dlouhými chodbami, je
potřebné zbudovat domovní ČOV a parkoviště, dotaci ale dostaneme
pouze na plochu, kterou tvoří jednotlivé byty (přesně: 27,5 tis. Kč na 1m2
obytné plochy). Takže, když jsme se v ZO dozvěděli novou aktuální cenu
projektu – 22 mil. Kč, zprvu jsme uvažovali o vrácení dotace. Ano, byla by
to obrovská škoda, dotaci ve výši 10 mil. Kč obec jen tak nezíská. Na druhou stranu, pokud nemáte prostředky na dofinancování projektu, nedá se
nic jiného dělat. Přesto jsme se nevzdali, hledali jsme další úspory v projektu a současná situace vypadá tak, že opět předěláváme, upravujeme PD,
snižujeme rozpočet a celou akci chystáme k výběrovému řízení - nově

VOLBA PREZIDENTA ČR

Volba prezidenta naší republiky se bude konat ve dnech 12. a 13. ledna
2018, případné druhé kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna. Volební
místností bude 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 obecním úřad nebo přímo volební komisi. Voličů musí být hlasovací lístky dodány do poštovních schránek nejpozději v úterý 9. ledna.
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ODKANALIZOVÁNÍ NAŠÍ OBCE

POZEMKOVÉ ÚPRAVY TROCHU JINAK
ANEB ZPRACOVANÁ STUDIE
ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Mnozí z Vás se zúčastnili přibližně před měsícem přednášky, která se týkala možného odkanalizování naší obce. Jednalo se pouze o úvod do této problematiky, v rámci kterého jsme chtěli občany především seznámit s různými možnostmi, jak řešit likvidaci odpadních vod (dále OV) a to jak z pozice domácnosti, tak z pozice samotné obce. Občanům byly představeny
čtyři základní způsoby možného řešení. Dva obsahovaly varianty liniové
splaškové kanalizace, které by, pokud by se pro daný způsob občané rozhodli, realizovala obec. Další dva způsoby představovaly individuální možnosti, jak řešit nakládání se svými domovními splaškovými vodami. Zde se
jednalo o domovní ČOV a septik s pískovým filtrem. Zároveň bylo konstatováno, že občané již nemohou své odpadní vody likvidovat za využití klasického (několika-komorového) septiku. Což byla dosud varianta z ekonomického hlediska jistě nejvýhodnější. Naproti tomu variantou likvidace
OV sice z pohledu ochrany přírody nejúčinnější, ale zároveň nejdražší,
je bezodtoková jímka (- žumpa). Každopádně naší ambicí nebylo v rámci
jedné přednášky vybrat – pokud možno pro všechny občany – tu nejvýhodnější variantu. Chtěli jsme nastartovat diskusi na dané téma, na konci
které by měl být jasný závěr, jakým směrem se naše obec v otázce způsobu
likvidace odpadních vod vydá. Jde o to, abychom jako obec měli v oblasti
nakládání s OV jasnou koncepci, jasnou vizi, jak v této věci budeme dále
postupovat. A platí, že bychom o tomto rozhodli na konec my všichni občané, ale až po té, co budeme mít k dispozici dostatek informací a přednáška
byla v tomto směru prvním krokem.
I když, jak jsem jako přímý účastník, vnímal já, možná, že mnohým z Vás
úvodní přednáška přinesla spíše více dalších otázek, než jasných odpovědí, více dalších podnětů k přemýšlení, než jasně daný závěr, jaký způsob
odkanalizování zvolit. Ale otázka odkanalizování prostě takto složitá je,
není to vůbec jednoduché téma.V průběhu přednášky jsem zaznamenal
především otázky typu: proč není možné v naší obci zbudovat gravitační
kanalizaci, resp. proč u nás tato varianta vychází tak draze, když v okolních
obcích se výstavba podařila? Zde bych mohl předložit vícero argumentů,
od změny dotačních podmínek, kdy např. dotační prostředky v takové
výši, jaké obdržela větší obec Dolní Újezd, my jako menší obec – samozřejmě v poměrné výši k počtu obyvatel – již neobdržíme. A že konfigurací terénu a širšími místními podmínkami jsme si podobní spíše s obcí Budislav,
kde je též zbudování gravitační kanalizace nad možností obce a ta reálně
uvažuje o kanalizaci tlakové. A je současně pravdou, že tlaková kanalizace
takový komfort pro občany, jako gravitační, neposkytuje. A jak zaznělo na
přednášce – zde parafrázuji: …“pokud bych měl volit tlakovou kanalizaci,
tak to už mohu mít doma ČOV – mezi starostí o čerpadlo v jímce u tlakové
kanalizace a domovní ČOV již velký rozdíl není“. Obec má proto v plánu
do budoucna rozpracovat a upřesnit gravitační variantu kanalizace tak,
abychom měli jasno, zda hodnoty, které nám vypočetl a předal zpracovatel
studie - firma PROVENKOV – přibližně souhlasí, což by znamenalo,
že opravdu tuto variantu realizovat nelze. Anebo nám, při podrobněji zpracovaném projektu, vyjdou hodnoty pro provedení gravitační kanalizace
příznivěji. V takovém případě si myslím, že bychom volili právě mezi gravitační kanalizací a domácí ČOV. Protože na druhou stranu i volba domácí
ČOV má své nezanedbatelné přednosti: vodu, kterou v domácnosti spotřebujeme, se v našem životním prostoru, po základním vyčištění vrátí zpět
přírodě, zůstává součástí přirozeného koloběhu. Současně domovní čistírny třetí generace umožňují vodu čistit téměř v kvalitě na úrovni klasických
velkých čistíren, dokážou chemickou cestou zneškodnit fosfor i pravidelné
odstraňování kalu je mnohem komfortnější, než tomu bylo u prvních
domovních čistíren. Tyto moderní čistírny mají vyřešenu i záležitost
s nepravidelným dávkováním splaškové vody a to za pomoci akumulační
nádrže, ze které je odpadní voda teprve přečerpávána po mechanickém
vyčištění do aktivační nádrže – vlastní čistírny. Především: celý proces
probíhá automaticky, řízen počítačovou jednotkou, bez potřeby do chodu
čistírny zasahovat.
Platí tedy, že až budeme mít k dispozici podrobnější a především přesnější
čísla a údaje, na základě kterých bychom mohli opravdu správně a odpovědně rozhodnout, budeme pokračovat dál v diskusi s Vámi občany s cílem
dobrat se pro nás toho nejlepšího řešení. V každém případě obsah přednášky máme v podobě studie k dispozici na obci k nahlédnutí, případně
i k zapůjčení, pokud budou mít občané zájem, mohou se studií popisující
jednotlivé způsoby čištění blíže seznámit.
Ing. Radek Boštík, starosta

Již jsou to téměř dva roky, co v KD proběhlo úvodní setkání k možnému
provedení komplexních pozemkových úprav. Jednání dopadlo rozpačitě,
resp. většina v sále přítomných vlastníků zemědělské půdy byla spíše proti
provedení pozemkových úprav (dále PÚ). Postoj vlastníků je v celku
pochopitelný, vlastníci nechtěli dát dopředu svůj souhlas k provedení
úprav, když přesně nevěděli, jaký výsledek PÚ přinesou, jak budou PÚ
ve výsledku vypadat a jak se konkrétně dotknou jejich pozemků.
Na druhou stranu v zastupitelstvu obce převládá přesvědčení, že by PÚ,
pokud by se zrealizovaly, byly pro občany, resp. pro vlastníky zemědělských pozemků, určitě přínosem. Obec proto zůstává v tomto směru i nadále aktivní, dále spolupracuje s Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj – pobočkou Svitavy (dále KPÚ), který např. na našem katastrálním území provedl z našeho podnětu v nedávné době rebonitaci
pozemků. To znamená, že hodnota – tzv. bonita pozemku byla nově stanovena dle aktuálního stavu daného pozemku. Zároveň jsme se společně
s KPÚ dohodli na zpracování studie odtokových poměrů. Jedná se prakticky o základ pozemkových úprav. V rámci studie jsou v terénu na zemědělské půdě vyhledány pozemky, které jsou ohroženy erozí, současně lze
pomocí studie řešit i zbudování nových polních cest. Finálním výstupem
studie je pak návrh protierozních a protipovodňových opatření – zbudování vsakovacích průlehů, ochranného zatravnění, poldrů nebo alespoň
návrh organizačních (agrotechnických) opatření, spočívajících v úpravě
nebo ve změně osevních postupů. Tato opatření, která jsou podstatou
a základem PÚ, jsou jistě přínosem pro udržení samotné kvality (bonity)
půdy. Věřím, že každý vlastník polností, pokud se jeho pozemky nacházejí
v erozí ohrožené zóně, určitě přivítá navržená opatření znamenající udržení, či přímo zlepšení půdních podmínek a ve výsledku zhodnocení svého
majetku. Ve zkratce: vyšší bonita půdy znamená její vyšší hodnotu, tudíž
vyšší cenu pozemku. Daná studie byla tedy na konci listopadu dokončena
a předána naší obci k dalšímu projednání a začátkem příštího roku hodláme s jejími výsledky seznámit všechny vlastníky půdy. Vlastníci půdy se
tak budou moci seznámit s již reálnými výstupy tvořící základ pozemkových úprav a budou moci rozhodovat již nad konkrétními návrhy, nad konkrétními opatřeními, která se dotčených vlastníků přímo týkají. Doufám,
že tento nový přístup, kdy vlastníci půdy rokují již nad mapami s návrhy
opatření a rozhodují o těchto konkrétních opatřeních, odblokuje doposud
patovou situaci v otázce pozemkových úprav a přiblíží nás k celkovému
řešení předmětné věci, tzn. k samotné realizaci PÚ. Pro vysvětlenou
musím ještě dodat, že vlastníci pozemků, kterých se návrh úprav týkal, již
byli zpracovatelem studie (firmou Vodohospodářský výzkum a výstavba
a.s.) osloveni a požádáni o vyjádření. Zde chápu, že tento prvotní kontakt,
bez podání bližších informací v tomto směru, mohl vlastníky pozemků
opět znervóznit, zneklidnit. Chtěl bych proto všechny ty, kteří byli osloveni, ujistit, že zaslaná žádost o vyjádření je pouze prvotním kontaktem a předanou informací, že jejich vyjádření je opravdu pouze předběžné, nikterak
zavazující a pokud by s ním měli třeba problém, nic se nestane, když nebudou reagovat vůbec. Zpracovatel studie měl ze zákona povinnost všechny
vlastníky s žádostí obeslat ještě před tím, než s výsledky studie seznámil
jak KPÚ, tak obec. Zároveň podotýkám, že pokud mají vlastníci na svých
pozemcích navržena opatření typu – zatravněný průleh nebo např. poldr,
neznamená to, že by tímto přišli o část výměry své zemědělské půdy. Jak
již zaznělo na první schůzce k PÚ před dvěma lety: hlavní břímě, spočívající v kompenzaci „zabrané“ půdy v rámci navržených opatření, ponese
obec. Což v praxi znamená, že vlastníkům půdy, pokud by na jejich pozemcích výše uvedené zařízení mělo vzniknout, bude ztráta půdy kompenzována z obecní výměry a tato výměra bude vlastníkům přičleněna způsobem, který by nejvíce odrážel současnou držbu půdy. Jinými slovy: pokud
by to bylo možné, byla by náhradní část pozemku identické kvality přičleněna ke stávajícím pozemkům dotčeného vlastníka. A ještě zmíním případ, kdy má vlastník, který obdržel žádost o vyjádření, na svých pozemcích návrh na organizační opatření znamenající např. změnu osevních
postupů: v tomto případě se jedná vždy pouze o doporučení a to i tehdy,
pokud by v obci byly PÚ schváleny a zrealizovány.
Na závěr bych rád poděkoval i touto cestou KPÚ pro Pardubický kraj, především vedoucímu svitavské pobočky ing. Miloši Šimkovi, za vstřícnost,
aktivní přístup, prostě za celkovou spolupráci, v rámci které zadal KPÚ
nejen provedení rebonitace pozemků, ale hlavně zpracování předmětné
studie odtokových poměrů. Zde musím zdůraznit, že KPÚ, potažmo stát je
investorem daných projektů, stejně tak, jako by byl investorem samotných
PÚ, pokud by byly v obci provedeny. I tato skutečnost by měla hrát určitě
nezanedbatelnou roli při našem rozhodování, zda PÚ ano, či ne. Bylo by
dobré si uvědomit, že by v obci mohly vzniknout - kromě sloučených
pozemků jednotlivých vlastníků - též společná zařízení, jako jsou nové
polní cesty, průlehy, poldry - to znamená mnoho přínosných a prospěšných věcí, které by obec ze svého rozpočtu nikdy nedokázala sama zrealizovat. A jak jsem uvedl již v předchozím článku na toto téma: … „Provedení
PÚ je velkou příležitostí pro nás pro všechny, kdy za využití státních prostředků můžeme naši obec opravdu posunout vpřed“.
Ing. Radek Boštík, starosta

ÚHRADA POPLATKŮ
Pro příští rok zůstává poplatek za komunální odpad ve stejné výši
tedy 580,- Kč za trvale hlášenou osobu a rekreační objekt. Poplatek
bude možné hradit v hotovosti od 3. 1. do 31. 3. 2018 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 0 2 až 3 dny dříve tak, aby platba na
účet obce byla připsána dle data splatnosti. Jako variabilní symbol
nezapomeňte uvést číslo popisné. Poslední svoz odpadů v letošním
roce bude v pátek 22. 12. a v příštím roce 5. ledna – lichý týden.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

JAK SE TĚŠÍME NA VÁNOCE
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Svátek Tří králů je spojován se slavností Zjevení Páně a církev ho na Západě a Východě oslavuje 6. ledna. Tři králové představují mudrce Kašpara,
Melichara a Baltazara, kteří se vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíše a přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Bible nám neříká,
kolik bylo u lůžka Ježíše mudrců, ani jejich jména, ta jim byla přisouzena
dle středověké legendy.
Kašpar přinesl Ježíši zlato, které symbolizovalo královskou důstojnost.
Melichar kadidlo, které se používalo a používá při bohoslužbách, Baltazar
přinesl myrhu - symbol Ježíšova lidství.
Podle různých výkladů představují tři králové tři období lidského života.
První z králů je zobrazován jako mladík, druhý jako muž a třetí jako stařec.

Období Vánoc je pro nás, děti, obdobím snad nejkouzelnějším. A to
v pravém slova smyslu, protože ještě dříve než zazvoní zvoneček u nás
doma, naděluje Ježíšek již v mateřské škole. Čekáme ho netrpělivě a současně se pilně připravujeme na své vystoupení na besídku pro rodiče,
která bude již 13. prosince. Ve škole nás také navštívil Mikuláš s andělem
a dvěma čerty. To víte, dušička v nás byla malá a my dvouleté, nejmenší,
jsme hledaly bezpečí v náručí a na klíně naší chůvy, Martiny Tobkové a asistentky Miriam Nowakové. I paní kuchařka a paní učitelka měly náruč
plnou. Nejvíce nás překvapilo, že Svatý Mikuláš měl opravdu o našich hříšcích všechno v knize napsané. Měl tam ale i pochvaly za to, co se nám naopak povedlo a velmi nás chválil, jak se připravujeme na vánoční besídku,
kterou chceme udělat rodičům radost.Náš vánoční program má název
„Vánoční sen Matýska a Majdalenky“. Začíná znělkou Večerníčku. Ale my
nemáme ve školce jen jednoho kluka Večerníčka, my jich tu máme dvouletých hned šest. Přivezou nám na autíčkách, koloběžkách a houpacím koni
vánoční taneček, po kterém Matýsek a Majdalenka usnou a zdá se jim
vánoční sen. Zdá se jim o nebíčku, jak tam andělíčci „pošťáčci“ přinášejí
naše dopisy a zapisují naše přání do veliké knihy a o tom, jak pomáhají
Ježíškovi roznášet pod stromeček dárky. A po tomto krásném snu si povídáme s Matýskem a Majdalenkou o adventu, vánočních zvycích a dětských
zimních radovánkách a zpíváme koledy. Úplně na konec všem andělíčci
popřejí k Vánocům a my Vám, čtenářům zpravodaje, toto přání také posíláme:
„ Krásné svátky vánoční, klidnou cestu půlnoční, ať vás anděl chrání,
máme vás moc rádi.“
Děti, za které Vám napsala p. učitelka Mokrejšová

VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKA 2017
V rámci mrazivé Tříkrálové sbírky 2017 se nám díky Vaší štědrosti a pomoci podařilo celkově vybrat částku 242.830,- Kč
Naší Farní charitě se vrátila částka 160.598 Kč, což je cca 65% z celkové
částky, která je k dispozici organizátorovi sbírky. Zbývajících 35% jde na
humanitární pomoc, celodiecézní a celorepublikové projekty a na režii
sbírky.
V letošním roce, jak jsme již předem avizovali, jsme odkoupili sociální
automobil, a to v hodnotě 96.800,- Kč, kdy z minulé Tříkrálové sbírky byla
uvolněna částka 40.000,- Kč, a zbývajících 56.800,- Kč jsme hradili
z Tříkrálové sbírky 2017.
Dále byly zakoupeny nové zdravotní pomůcky v hodnotě cca 51.000,- Kč elektrický zvedák, elektrická polohovací postel. Zbývající částkou jsou hrazeny některé provozní náklady pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Tříkrálová sbírka 2018 se uskuteční v sobotu 6. ledna 2018.
Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2018 je opět nákup nových kompenzačních pomůcek k ulehčení péče o naše blízké v domácím prostředí
a úhrada některých nákladů pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Farní charita Dolní Újezd

TURISTÉ NA VÝLETĚ
V měsíci říjnu se vydal klub turistů při Univerzitě třetího věku v Litomyšli
na výlet Horním Újezdem.Vystoupili jsme na zastávce u kulturního domu
a došli na Podlubníček k Opletalovým. Zde nás přivítal pan Opletal
s panem Vostřelem. Prohlédli jsme si pozůstatek chaloupky (sklípek) ruského legionáře Václava Šplíchala a menší sbírku kamenů pana Opletala.
Z Podlubníčku naše cesta vedla na Krásňoves k Flídrovým.Zde se dá říci, že
nám spadla brada.Pan Josef Flídr nás provedl svým "malým" soukromým
muzeem veteránů. Viděli jsme stabilní motory,automobily a motocykly
různých značek od počátku minulého století a dále vybavení pro automobilisty a motocyklisty. Bylo nám umožněno nahlédnout do pamětní knihy,
kde byly podpisy známých osobností. Děkujeme panu Opletalovi a panu
Flídrovi za čas, který nám věnovali.
Dvacetčtyři turistů U3V

Foto: Š. Mokrejšová

POZVÁNKY DO KULTURNÍHO DOMU
25. 12.
30. 12.
27. 1.
27. 1.
3.2.

20:00
8:00
13:00
20:00
20:00

Štěpánská zábava, hraje: Habal
Turnaj ve stolním tenise
Indiánský karneval
Hasičský ples, hraje: Fízl band
Obecní ples, hraje: Náhoda

TJ Horní Újezd
TJ Horní Újezd
SDH Desná
SDH Desná
Obec Horní Újezd

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
„Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve
věcech dostupných“.
J. Ruskin

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

Foto: J. Flídr

PODĚKOVÁNÍ

František Krejsa
Vlastimil Hladík
Hana Lipavská
Jiří Pohorský
Jiří Pechanec
František Mokrejš

Jménem školy chci poděkovat všem sponzorům - Taurus Trans,
Dolní Újezd , Lukas Brno - manželé Severinovi, Drogerie - Klusoň Vladimír Dolní Újezd, Truhlářství M. Žďára, M. Lipavský ml. a T. Ropková ( dětský den), P. Briol Dolní Újezd - malování v MŠ , J. Sýkora
- vánoční stromek a všem rodičům za sponzorské dary škole. Naše
poděkování a vánoční přání patří také našemu zřizovateli, Obci Horní
Újezd a všem jeho pracovníkům. Děkujeme a přejeme Vám všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků a mnoho osobních, pracovních a podnikatelských úspěchů v nadcházejícím roce 2018.
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, lásku, štěstí, zdraví,
radost ze života a hojnost všeho dobrého.
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POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme
na sousedské zpívání u jesliček v Cikově.
Přijďte si v pátek 22. prosince 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.

Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,
nastavte tvář - ten dotek má něhu.
Vyloudí úsměv a ustoupí zlost,
tak přejeme všem lidem, ať vloček je dost.
Vánoce bílé a čisté jak sníh v životě radost, lásku a smích.
Pohodové prožití Vánoc přejí čtenářům
členové zastupitelstva obce a redakční rada.

V neděli 24. září uvedl Divadelní spolek Vicena z Ústí nad Orlicí v kulturním domě inscenaci „V rytmu tanga“. Hra pojednávala o touze
žít, o lásce, věrnosti, nevěře a zklamání, takže vážné téma. Na jevišti
jsme mohli téměř po celé představení vidět a slyšet dvě hlavní postavy příběhu - Maxe v podání Jana Štěpánského a Pierreho, ztvárnil
jej Bedřich Ducháček.

První listopadovou neděli byly do života přivítány tyto děti: Laura
Lněničková, Pavel Kubík, Heřman Vodehnal a Štěpán Jareš.
Foto: O. Baťa

V den listopadového státního svátku proběhl výlov rybníku. Byly sloveny tyto druhy a počty ryb: kapr obecný - 68, amur bílý - 92, tolstolobik bílý - 8, tolstolobec pestrý - 3, štika obecná - 17, lín obecný - 7,
sumec velký, lín obecný zlatá forma - 1, jelec jesen zlatá forma - 4,
dále ostatní ryby - plotice, perlín, cejn a okoun. Nejtěžší ryby - amur
7, 2 kg, tolstolobec - 6,1 a kapr 4,6 kg.
D. Flídr

Děkujeme skupinkám, které v naší obci udržují tradici Mikuláše.
Foto: K. Prokop
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JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
Jednatelská zpráva.
Jednota divadelních ochotníků čítá koncem roku 49 členů. Během
roku konala jednota naše 1 valnou hromadu a 7 schůzí výborových. Co
se týče života divadelního byly sehrány tři představení a to: dne 14.
února – Staří blázni od Turnovského, 28. března a 5. dubna – Závěť od
J. Štolby, 5. prosince – Za cizí hříchy od Pospíšila. Na divadelních představeních bylo vybráno celkem 2 192 Kč. Jednota v tomto roce zaplatila za knihy 251 Kč 44 h, za poplatky autorské 109,85 Kč, na dávky
z úředních výkonu 30 Kč, na dani obratové 43,84 Kč. Na kolkovném 51
Kč. Dále darovala na postavení div. budovy v Žamberku 20 Kč.
Knihovna divadelní čítá koncem roku 68 svazku. Jmění své rozmnožila o 60 nových židlí. Dluhy koncem roku obnáší 1 400 Kč. Jubilejních
oslav Tylových pořádaných v Praze se naše jednota nezúčastnila.
K uctění Tylových oslav rozhodla se pořádati v počátku příštího roku
Tylovu slavnostní hru „Strakonický dudák“. Končíc svoji jednatelskou
zprávu dovolím se ještě podotknouti několik slov do nového roku.
Přátelé! Naše divadelní jednota nastupovati bude po třetí svou pouť.
Přes všechny pochybovačné hlasy, ozývající se při jejím zakládání
dobyla si přece již význačného místa v našem ochotnickém životě.
Stala se v brzku pojítkem nás všech bez rozdílu smýšlení politického
i poměru majetkových. K další úspěšné práci jest však i třeba obětavé
součinnosti a podpory Vás všech. Máme-li nadále zase dobře prosperovati, jest naší povinností dle svých sil a dobré vůle a porozumění pro
dobrou věc pracovati. Sebemenší oběť přinešená společné věci bude
znamením pochopení a celku pobídkou k další nehonorované práci
k čemuž ze srdce upřímné „Zdar“.

Protokol sepsaný dne 7. prosince 1926 o schůzi výboru jednoty divadelních ochotníků v Horním Újezdě konané v místnosti u Pohorských. Přítomní byli: Stráník, Chadima, Kalibán, Černý a Pohorský.
Program: Vyúčtování divadla „Za cizí hříchy“. Hrubý příjem činil 520
Kč. Po vyrovnání všech výdajů s divadlem a výdajů učiněných správou
jednoty během léta tj. doby nečinné jevil se čistý zbytek asi 100 Kč. Ježto, Václav Boštík požadoval zpět 300 Kč které nám bezúročně zapůjčil, usnešeno tyto mu oplatiti, což znamená pro nás nových 200 Kč přivypůjčiti. Dále navrženo abychom si opatřili předběžný rozpočet ku
Strakonickému dudáku načež byla schůze ukončena.
Další protokol je sepsán s datem 16. prosince a schůze se konala u jednatele. Přitomní byli: Stráník, Chadima, Koníček, Černý, Pohorský
a mimo výbor Jan Hurych. Program: Sestavení rozpočtu ku Strakonickému dudáku. Ježto nelze hru Strakonický dudák provésti bez elektrického osvětlení, bez krojů a bez hudebníků jednáno o těchto nejhlavnějších bodech. Na zavedení elektrického světla v hostinci Drábkově počítáno asi 400 Kč. Elektrické dynamo uvolil se zapůjčiti režisér Černý.
Na pohon dynama propůjčiti slíbil benzínový motor p. Jan Kysilka
z Hraniček. Zapůjčení krojů pro všechny herce smluveno bylo jednatelem a Fr. Pohorským v nové půjčovně v Proseči za 250,- Kč. Na hudebníky se počítá přes 300 Kč. Plakáty ujednáno nechati natisknouti v Litomyšli. Na jiná běžná vydání počítáno asi kolem 400 Kč, takže zřejmé
jest vydaní ku Strakonickému dudáku přes 1300 Kč. Poněvadž jak
vidno jest vyžaduje tento div. kus velikého nákladu usnešeno zvýšiti
vstupné ze 4 na 5 Kč a ze 3 na 4 Kč. Den sehrání stanoven na 2. ledna a
zároveň projednáno 6. ledna 1927 divadlo opakovati. Předprodej vstupenek převezme Fr. Pohorský. Současně usnešeno na generální zkoušku dovoliti přístup školním dítkám zdejším i dítkám školy desenské.

J. Chadima, jednatel

SPORT • SPORT • SPORT
SHRNUTÍ ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ SDH DESNÁ
mladšími žáky, proto výkonově nemohli stačit soupeřům.
Následovalo také okresní kolo dorostu v Moravské Třebové, kde naše
dorostenky po velké snaze a velmi napínavých závodech nakonec skončily na nepopulárním 4. místě a nepostoupily na kraj.
Sotva dětem začaly prázdniny, nás vedoucí čekalo nejvíc povinnosti
dopřipravit letní pobyt. Opět jsme byli v Borovnici, kde nám naprosto
vyhovuje zázemí i prostředí. Tématem letošního pobytu byli Indiáni.
Každý den děti plnily různé zkoušky, aby je šaman na konci mohl jmenovat bojovníky kmene. Některé z dětí začaly plnit také odznak specializace kuchaře. Řekla bych, že každý rok je náš pobyt lepší a lepší.
Všichni jsme se skvěle bavili a těšíme se na příští rok.
Na konci prázdnin a začátku září jsme objeli ještě pohárové závody
v Dolní Dobrouči, Kamenci a Zderazi. Do Kamence jely pouze starší
žákyně na jednotlivce – Žanďa Renzová získala bronzovou medaili
s časem 13,07s. A Jíťa Nádvorníková byla 16. Ve Zderazi jsme byli
pouze s mladšími žáky, za vydatného deště se naše A umístilo na
12. místě a B na místě 17. Před podzimním kolem 1. 10. jely starší žákyně ještě na závody jednotlivců do Hlinska, kde je velká konkurence
a kde se opět zadařilo Žanetce a s časem 13,15 s obsadila stříbrnou příčku. Káťa Kusá s časem 14,08 byla šestnáctá. Rozdíl v čase je necelá vteřina je to rozdíl čtrnácti míst.
Podzimek se konal 7.10. v Hartmanicích. Zázemí dvou velkých stanů
při zimě a dešťových přeháňkách moc nevyhovovalo počtu cca 500
dětí, které se závodů účastnily. I letos jsme postavili 3 hlídky mladších
žáků, které obsadily 8., 28., a 34. místa. Starší měli medailové ambice,
ale zbytečnými chybami skončili až na 13. místě. Podobně i dorostenky, které byly čtvrté, což je na jaře bude hodně mrzet.
Po sezóně jsme nechali opravit dětskou mašinu a moc se těšíme, jaké
s ní budeme příští rok podávat výkony.
Ráda bych poděkovala úplně všem, kteří podporují naši činnost,
zejména starostům obcí Desná, Poříčí a Horní Újezd, starostovi SDH
Desná Dušanu Flídrovi a celému výkonnému výboru SDH Desná.
Dále také rodičům, kteří vozí děti na tréninky či soutěže, nebo nám
pečou dobroty.
Závěrem přeji všem pokojné Vánoce a mnoho zdraví do nového roku.
Věra Rosypalová

Sbor dobrovolných hasičů v Desné má ve svých řadách kolem 40 dětí
mladších 18 let. Většinu členů tvoří děti z Desné, ale jsou mezi námi
také děti z Poříčí a Horního Újezda.
Jako každý rok, i v letošním roce, jsme absolvovali na úseku dětí
a mládeže několik tradičních pravidelných akcí. Patří k nim například
dětský karneval, který probíhá na konci ledna v kulturním domě
v Horním Újezdě. Tématem Superhrdinové a princezny jsme snad
udělali radost všem dětem. Děti se bavily při různých sportovních
i dovednostních disciplínách. Nakonec musely najít princeznu, za což
byly odměněny dárkovým balíčkem. Nechybělo ani vyhlášení nejlepších masek a židličkovaná. Karnevalu se zúčastnilo přes 40 dětí. V zimních měsících následovala příprava v naší multifunkční hale. Starší
žáci a dorostenky trénují téměř nepřetržitě. Před sezónou jsme ještě
dobili baterky na výletě v Tongu v Hradci Králové, který jsme si všichni moc užili. Prvním závodem sezóny byla dvoudenní soutěž ve Svatém Jiří, kterou jsme s družstvem mladších žáků pojali jako přípravu
na okresní kolo. Na těchto závodech se nám dařilo. Terezka Faltysová
vybojovala bronzovou medaili v jednotlivcích a celkově jsme obsadili
páté místo. Ještě před okresem děti plnily odznaky odbornosti, které
jsou nyní povinné pro celoroční činnost dětí a mládeže. Na okresním
kole hry Plamen, které se letos konalo v Litomyšli se dařilo zejména
starším žákům. Mladším se nevyhnula zranění, přesto jsme dokázali
postavit dvě družstva, která obsadila 9. a 20. místo. Starší vybojovali
stříbrné příčky a tím i postup na krajské kolo v Mladkově. V závodě
jednotlivců se našim děvčatům opět zadařilo, kdy Terka Faltysová
za mladší obsadila 2. místo stejně jako Jitka Nádvorníková za starší
a Káťa Kusá brala bronz. Na pohárové soutěži v Poličce vše probíhalo
podle podobného scénáře. Mladší se umístili na 10. a 20. místě, starší
opět získali stříbrné medaile. V jednotlivcích se opět ukázaly naše
holky – už známá jména: Terka Faltysová 3. místo v mladších. Za starší žákyně byly desenské barvy zastoupeny hned 4x v první desítce:
Kristýna Kršková 10. místo, Jitka Nádvorníková 5. místo, Katka Kusá
3. místo a Žaneta Renzová se stala vítězkou. Gratulujeme k tak krásným výkonům!
Na krajském kole v Mladkově, které se konalo 16.6. starší žáci obsadili
celkové 11. místo. Nutno říci, že tým starších byl doplněn několika
-7-
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MOTOKROS V CIKOVĚ
Motokros v Cikově pořádáme již od roku 1996. Letošní sezónu však můžeme s trochou nadsázky nazvat opět rokem jedna. Tak dovolte, abych Vás v
krátkosti s tímto rokem seznámil a zároveň zhodnotil uplynulou motokrosovou sezónu.
Tradičně jsme naší činnost začali pořádáním školení řidičů, které se konalo v místním pohostinství za hojné účati veřejnosti. Ovšem naše práce
vlastně začala již nástupem nového roku. Hlavním úkolem bylo vyřešit
budoucnost vlastního závodiště to znamená dokončit kolaudaci. Termín
jsme si stanovili na duben (byli jsme velcí optimisté). Celý tento proces se
nám nakonec podařilo po doložení všech po nás požadovaných vyjádřeních a potvrzeních (vynětí z půdního fondu, hluková studie, zpráva statika,
hasičů, hygieny, životního prostředí, revize elektro, tlaková zkouška vodovodu a mnoho dalších) dotáhnout do vítězného konce – koncem srpna
jsme vše zkolaudovali. Abychom se dlouho neradovali, tak nám při bouřce
( která byla v den kolaudace) poryv větru vyvrátil vrbu tak nešťastně, že
nám silně poškodila několik hodin zkolaudovanou a kompletně zrekonstruovanou buňku časoměřičů. Toto vše nás stálo velké úsilí, mnoho nervů
a ještě více finančních prostředků, aby se to vše podařilo bylo také třeba
pomoci mnoha spřízněných duší (jmenný seznam by byl velice dlouhý
a mohlo by se nechtěně na někoho opomenout), kterým tímto děkuji a
jejich pomoci si všichni členové Autoklubu velice váží.
Nyní již ke sportu. Prvním podnikem letošní sezóny byl Přebor Střediska
motocyklového sportu Pardubice, který se konal 18.6., kdy jsme měli závodiště ve zkušebním provozu. Tuto červnovou neděli se do Cikova sjelo 130
závodníků z celých východních Čech od těch nejmladších v kategorii 50
ccm až po jezdce třídy veterán. Tento velice vydařený podnik měl jednu
kaňku na dokonalosti a tím byla havárie jednoho jezdce veterána. Při této
kolizi došlo ke zranění dítěte, které bylo letecky transportováno do pardubické nemocnice. Na tomto je snad jediné kladné to, že se po nezbytných

vyšetřeních v pondělí dívenka vrátila domů. Z tohoto pro nás vyplynulo
ponaučení, že je nezbytné kontrolovat nejen diváky, ale zejména stále více
neukázněné doprovody. Toto jsme měli možnost aplikovat již v září, kdy
jsme pořádali Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu juniorů. Jednalo
se o předposlední podnik seriálu, což se částečně projevilo na jezdecké
účasti, ale všechny vycházející hvězdy českého motokrosu byly v Cikově.
Za všechny jmenujme M.Krče, P. Poláka, D.Drdaje, nebo rakouského mistra světa ve třídě 80 – R.Hofera, který je od příštího roku továrním jezdcem KTM. Je škoda, že se závody tohoto seriálu netěší velkému diváckému
zájmu, i když se jedná o jedny z nejatraktivnějších závodů. Začátkem října
patřila cikovská trať jezdcům Mezinárodního mistrovství ČR sajdkár a čtyřkolek. Průběh tohoto podniku poznamenalo počasí, vytrvalý déšť rozbahnil dráhu natolik, že pro mnohé byl cílový šachovnicový praporek doslova
vysvobozením. Protože se jednalo o poslední závod seriálu, dostalo se naší
organizaci té cti, že jsme mohli v místním kulturním domě pořádat slavnostní vyhlášení mistrů ČR. Na této akci bylo téměř 300 účastníků z řad
jezdců, doprovodů, nebo fanoušků. O tom, že se jim u nás líbilo svědčí
třeba i to, že někteří odjížděli domů až v nedělních odpoledních hodinách.
Toto byla cikovská motokrosová sezóna v kostce. Záměrně jsem se nerozepisoval o vlastním průběhu jednotlivých jízd ani o vítězích či poražených.
Toto vše je podrobně na internetových stránkách například na www.casomeric.cz, www.motolevel.com, nebo www.foto-jirecek.cz. Tento vydařený rok jedna jsme slavnostně vyhodnotili na závodišti při kančím guláši
a sklenici piva , kde jsme již spřádali plány na rok následující.
Touto cestou chci poděkovat všem našim příznivcům za podporu, členům
za vykonanou práci a všem přeji krásné prožití vánočních svátků a šťastné
vykročení do nového roku.
Václav Severa - předseda Autoklubu v AČR
Horní Újezd

PODZIM V TJ HORNÍ ÚJEZD
Podzimní polovina fotbalové sezóny utekla jako voda a nastal čas zimní
přestávky. Celkem čtyři naše družstva (přípravky a žáci ve společných
týmech s Morašicemi) pravidelně nastupovala v mistrovských soutěžích.
Jak si vedla?
Naše nejmenší, mladší přípravku, zastihl podzim v dobrém rozpoložení.
Po letech slabších výsledků jsme mohli zažít dost příjemných pocitů
z dobře zvládnutých zápasů. Podařil se nám dokonce vyhrát turnaj okresního přeboru v Březové. Největší úspěch jsme si nechali na listopadový turnaj v krásné svitavské hale Na Střelnici, kdy se nám podařilo tento turnaj
vyhrát. Za sebou jsme nechali soupeře z měst jako Žďár nad Svitavou, Svitavy, Moravská Třebová. Kluky je potřeba pochválit za tréninkovou
docházku.
Na loňský úspěšný ročník navázala starší přípravka. I po odchodu dvou
nejlepších hráčů patří náš tým opět ke špici okresního přeboru. Soutěž je
mnohem vyrovnanější, což je pro fotbalový růst našich hráčů jen dobře.
Ze sedmi turnajů jsme ani jednou neskončili na chvostu tabulky, nejhorší
umístění bylo 3. místo – bohužel zrovna na domácím turnaji. Celkem pětkrát jsme skončili druzí a vítězný byl pro nás turnaj v Borové.

Po delší pauze se povedlo znovu zakreslit na fotbalovou mapu žákovské
mužstvo. V této kategorii se nám ve spolupráci s Morašicemi sešlo velké
množství hráčů. Přestože máme poměrně mladý a málo zkušený tým, ve
dvanáctičlenné tabulce jsme obsadili slušné 9. místo se ziskem 13 bodů,
skóre 30:44. Tým zdobí dobrá účast na trénincích.
Nejméně radosti zažili na podzim muži. Po odstoupení Radka Svobody po
pátém kole tým vedlo trenérské provizorium, v základu nastupují sice
talentovaní hráči, ale stále ještě věkem dorostenci (Havlík, Kladiva) a tři
kluci ročníku 1998, kteří skončili v dorostu na konci června (Kusý Martin,
Vanat, Kulhavý). V létě odešli dva hráči základní sestavy (Lněnička, Faltys), další dva hráči ze základu byli po velkou část podzimu zranění (kapitán Kusý Marek, Prokop P.). Ze 13 zápasů jsme vydolovali čtyři body, což
nám do jara velkou šanci na záchranu v krajské soutěži nedává.
Závěrem musím poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že Tělovýchovná
jednota Horní Újezd přežila i rok 2017. Především se jedná o členy výkonného výboru, o všechny trenéry, hráče, sponzory i příznivce. Za náš spolek
mi dovolte popřát příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce.
Mgr. Zdeněk Beneš, sekretář TJ Horní Újezd

TABULKY
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