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ČÍSLO 1

JARNÍ VÝSTAVA
Poslední březnovou neděli se sál kulturního domu rozjasnil nádhernou jarní a velikonoční výzdobou. Zlatý déšť, tulipány, narcisy a spousta druhů jarních
květin zaplnili veškeré prostory. Floristické vazby vzbuzovaly obdiv návštěvníků, stejně tak jako sbírka kraslic paní Anny Zelenkové z Kdyně. Za všemi
kraslicemi, které jsou zdobeny různými technikami, se skrývá neskutečné množství lidské práce, šikovnosti a trpělivosti.
Paní Aničce děkujeme za zapůjčení hodnotné sbírky.
Příchozí návštěvníci si mohli zakoupit i velikonoční výzdobu, různě velké pletené koše, ale také perníčky, květiny a zeleninovou sadbu, textilní zboží,
knihy a něco kořeněného na zub. Pro děti jsme objednali mobilní zvěřinec, který dovezl p. Němec s rodinou. Nejmladší návštěvníci výstavy si tak mohli
pohladit jehňátka a králíky. Houf malých kačenek vzbuzoval nadšení u všech generací. Z pracovní dílny si děti odnášely vlastní výrobky, které doma
poslouží k velikonoční výzdobě. Starší generaci přijeli zahrát manželé Vodehnalovi z Osíka, v sále se hrálo a zpívalo až do konce výstavy.
Přivítali jsme tedy jaro a věříme, že v přírodě zanedlouho již všechno také rozkvete.
Děkujeme všem, kteří nám zapůjčili něco tématického ze své domácnosti, dále ženám za zhotovení občerstvení, mateřským školám za výzdobu a příchozím za návštěvu.
Za kulturní komisi P. Severová

Foto: V. Severa
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INFORMACE OBCE
Z kulturních akcí nás v letošním roce opět po pěti letech čeká setkání rodáků, kterému je věnován samostatný článek. V tuto chvíli již můžete svým
příbuzným oznámit termín konání, pozvánky dostanou později.
P. Severová

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 20. 12.
m. j. projednalo a schválilo:

- dodatek ke smlouvě na svoz odpadu s TS Hlinsko
- darovací smlouvu s Městem Litomyšl na dar ve výši 19 tis. Kč na podporu projektu ve vzdělávání
- pachtovní smlouvu se ZD Dolní Újezd
- smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení kabelů na Vísce a na
Podlubníčku
- bezúplatné převedení bezdrátového rozhlasu z Mikroregionu Lit.Desinka na obec
- darovací smlouvu mezi obcí a firmou Lukas na dokončení restaurátorských prací na pomníku padlých na Krásňovsi
- konečné znění zadávací dokumentace pro výběrové řízení na akci
„Vestavba bytových jednotek do stávající školy“
- zaevidování zaknihovaných akcií ČSAD na majetkový účet obce

Na dalším jednání dne 28. 2. 2018 zastupitelstvo
obce m. j. projednalo a schválilo:
- závěrečný účet MŠ a jeho rozdělení do Fondu odměn a Fondu rezerv
- poskytnutí neinvestiční dotace místním spolkům, včelařům, charitě,
farnosti a SDH Desná dle rozpočtu
- smlouvu mezi obcí a firmou DS Delta na opravu komunikace na Vísce
od čp. 100 k čp. 99
- prodej obecního pozemku p. č. 1007/8 manželům Štanclovým
- výběr vítězné firmy Stavitelství Jokeš s. r. o. Na realizaci zakázky
„Vestavba bytových jednotek do bývalé školy“ za nejnižší nabídkovou
cenu 17 500 tis. Kč vč. DPH a smlouvu o dílo s touto firmou a dále
smlouvu s firmou Profesionálové na zajištění technického dozoru této
stavby
- objednání a realizaci nových webových stránek obce
- seznam místních komunikací navržených k postupné opravě s tím, že
definitivní pořadí je možné upravit dle aktuální situace na základě rozhodnutí zastupitelstva
- plán akcí na rok 2018
- smlouvu budoucí na realizaci projektu „Nový zdroj vody v HÚ”

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
Největší investiční akcí v celé historii obce je bezesporu „Vestavba bytových jednotek do bývalé školy“. Počátkem roku proběhlo plánované výběrové řízení a k realizaci zakázky byla vybrána firma Stavitelství Jokeš s r. o.
z Morašic. Celková cena za realizaci vestavby je ve výši 17 500 tis. Kč. Jak si
již mnozí z vás všimli stavební práce ve škole započaly ihned jak to bylo
možné, protože vestavba bytů musí být na základě podmínek Ministerstva
místního rozvoje hotova do konce tohoto roku. V dalším roce se pak bude
pokračovat se zateplením objektu a venkovními úpravami. V přízemí
budou vestavěny čtyři byty, stejně tak v prvním patře. Z úsporných důvodů nebude upravováno podkroví a nebude zateplena čelní fasáda. Spojovací chodba prozatím zůstává pro potřeby mateřské školy. Z původního
úmyslu uchovat i historickou dlažbu v chodbách bylo ustoupeno, protože
realizace tohoto záměru by byla velmi pracná. Při provádění díla se bohužel nevyhneme vícepracím a změnám, protože se jedná o přestavbu staré
budovy. Vše musí být průběžně řešeno s projektantem, technickým dozorem a hlavně také s pracovníky ministerstva. Financování díla bude probíhat následovně: dotace z MMR bude činit 10 390 800,- Kč, úvěr od ČS je
sjednán na částku 6 mil. Kč a zbývající náklady budou kryty prodejem podílových listů. Určitě si všichni přejeme, aby firmě Jokeš šla práce od ruky,
dílo se dařilo a bylo zdárně dokončeno.
V letošním roce pokračují přípravné práce na projektové dokumentaci
rekonstrukce historické části mlýna čp. 10. Vše probíhá ve spolupráci
s majiteli objektu (rodina Boštíkových), projektantem panem ing. arch.
Kmoškem ze Sebranic a starostou naší obce. Financování projektové dokumentace finančně podporuje dotací Pardubický kraj ve výši 200 tis. Kč.
Celkové náklady na historický průzkum a dokumentaci budou cca 330 tis.
Kč. V příštím roce by pak mohlo být požádáno o dotaci na vlastní rekonstrukci.
Kontejnerová stání na Podlubníčku a Krásňovsi sice již slouží svému účelu, ale úplně dokončena budou v nejbližších dnech a tato sběrná místa
budou posílena o kontejnery na papír.
Do plánu oprav místních komunikací byla v letošním roce zařazena cesta
mezi Baťovými a Kučerovými na Vísce a dále pak od Desné k Boštíkovým
na hlavní silnici k Cikovu. Opravy budou dotovány Pardubickým krajem
a oběma mikroregiony.
Do konce roku bude dokončena oprava pomníku padlým, na kterém bude
provedeno zlacení písma, oprava podezdívky a nátěr plotu. Firma Lukas,
Brno (manželé Severinovi) věnovali na tento účel obci finanční dar za
který jim děkujeme.
Na údržbu obecních pozemků byla v minulých dnech zakoupena sekačka
Canycom, která umožní obecním pracovníkům sekání trávy ve svažitém
terénu.
V letošním roce zastupitelstvo obce odsouhlasilo podat přihlášku do soutěže Vesnice roku, hodnotící komise naši obec navštíví během června.
Do té doby je třeba vše připravit a promyslet.

Foto: Ing. R. Boštík

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Na Tři krále mrzne stále. Tak tato pranostika se naštěstí nevyplnila,
v sobotu 6. ledna 2018 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích proběhla
Tříkrálová sbírka a provázelo nás sluníčko.
Celkem bylo vybráno 260.142,- Kč, je to tedy o 17.312,- Kč víc než
v loňském roce.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Budislav
21.450,- Kč
Desná
26.086,- Kč
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) 94.227,- Kč
Horní Újezd
33.727,- Kč
Osík
37.416,- Kč
Poříčí (Mladočov, Zrnětín)
31.130,- Kč
Vidlatá Seč
16.106,- Kč
Informace o letošní Tříkrálové sbírce, výnosu, přehledu jednotlivých
pokladniček, záměru a fotografie ze sbírky najdete na webu Farní charity
Dolní Újezd na tomto odkaze:
http://dolniujezd.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2018/
Na našich webových stránkách můžete nalézt i výsledky koledování
za celou diecézi.
Chceme touto cestou moc poděkovat všem vedoucím skupinek, rodičům
i dětem, že nám pomohli sbírku uskutečnit a v nemalé míře děkujeme těm,
co naše koledníky přijali a obdarovali.
Dále chceme poděkovat duchovním správcům našich farností a starostům
obcí za jejich ochotu a vstřícnost ohledně organizace sbírky.
Farní charita Dolní Újezd
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JEDNOTA
DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ

SETKÁNÍ RODÁKŮ
Sedmé setkání rodáků a občanů z Horního Újezda se bude
konat v sobotu 23. června 2018. Pozvánky na tuto akci
budou včas rodákům odeslány a také rozneseny v obci. Dopolední program bude zahrnovat prezenci a slavnostní mši svatou v kapli na Krásňovsi. Po mši bude jako vždy uložen věnec
k pomníku padlých. Návštěvníci budou moci nahlédnut do
mateřské školy a hasičské zbrojnice. Hlavní náplní odpoledního programu bude kromě projevu pana starosty a vystoupení dětí z mateřské školy a pěveckého sboru základní školy,
koncert dechové hudby „Lácaranka“ z Moravy. Dále k nám
přijede Loutkové divadlo Kozlík a sehraje pohádku pro děti.
Odpolední program zpestří místní ochotníci krátkými scénkami. V případě příznivého počasí se budou moci účastníci
setkání podívat na všechno dění kolem z balónového výtahu.
Odpolední program bude zakončen hrou „Český děják“, kterou sehraje Divadelní spolek Doveda ze Sloupnice. Večer pak
bude následovat přátelské posezení s hudbou a tancem za
doprovodu skupiny „Melodie rock“ .
O přípravných schůzkách k setkání rodáků se dozvíte z hlášení rozhlasu nebo z aktualit na webových stránkách. Chtěli
bychom také poprosit všechny domácnosti o upečení cukroví
na občerstvení, které bude třeba donést do KD v pátek před
konáním akce. Současně bychom rádi požádali veřejnost o
pomoc při úklidu a přípravě kulturního domu a venkovního
areálu. Děkujeme předem za Vaši spolupráci.
P. Severová

Další protokol jednoty divadelních ochotníků je datován 9. lednem 1927. Přítomní byli: Stráník, Chadima, Černý, Pohorský
a Kalibán.
Program: Vyúčtování sehraného divadla „Strakonický dudák“ ze
dne 2. a 6. ledna t. r. Hrubý příjem činil počítaje v to i vstupné škol.
dítek 1 347 Kč. Se zařízením elektrického světla zvýšila se celá
režie přes rozpočet, dosažený příjem z divadla nestačí nikterak ke
krytí vydání s ním vzniklého. Dlužno však připomenouti, že tím
majetek jednoty se o mnoho rozšířil a obohatil o zařízení tohoto
elektrického světla jednou pro vždy. K uhražení schodku usnešeno učiniti opět novou výpůjčku, buď u soukromé osoby nebo
v naší domácí záložně. Kysilkovi od zapůjčení motoru usneseno
zaplatit odměnu 50,- Kč. Tím byla schůze ukončena.
Druhá výroční valná hromada se konala dne 23. ledna 1927 v hostinci u p. Josefa Drábka.
Program: Schůzi zahájil místopředseda Jan Koníček o 3 hodině
odpoledne uvítav několika slovy přítomné jichž bylo 18. Jednatel
Jan Chadima nastoupil s čtením protokolu z I. valné hromady
proti kterému nebylo činěno námitek. Po tom byla čtena zpráva
jednatelská za rok 1926 při níž jednatel připojil několik slov
ohledně působení našeho spolku. Uvedl, jak těžký byl počátek naši
dráhy v ochotnickém životě. Poděkoval pracovníkům za ochotu
při zvelebování a úpravě jeviště a uvedl, že bude-li se nadále
pokračovati s touto obětavostí bude naše jednota vzkvétati lehce,
čímž povznesena bude nejen čest ochotnictva, ale celého Horního
Újezda.
Po jeho ukončení zaujal místo programu se čtením pokladní
zprávy za uplynulý rok z čehož bylo vidno, že jednota měla hrubý
příjem 2 572 Kč 73 haléřů, vydání činí 2 546 Kč 03 haléřů, tudiž
pokladní hotovost ku 31. prosince 1926 činí 26 Kč 70 haléřů.
Za revizory účtů zvoleni byli Tomáš Kalibán a Jan Koníček. Po
volbě revisorů byly čteny stanovy jednoty a seznam inventáře jednoty. Poněvadž byly tímto správy spolku vyčerpány usnesli se jmenovati Jana Hurycha za zakládajícího člena. Nyní bylo přikročeno
k volbám. Za předsedu byl zvolen jednohlasně Fr. Stráník.
Do výboru bylo usneseno voliti lístky. Za sčítatele hlasů zvoleni
byli: Karel Žďára a Václav Kalibán. Poněvadž volba lístky nedošla
výsledku, voleno bylo aklamací. Do výboru zvoleni byli: Karel Černý, Václav Kalibán, František Pohorský, Jan Hurych, Marie
Jůzová a Karel Žďára. Z nich byli voleni funkcionáři. Místopředseda: Václav Kalibán, jednatel Jan Hurych ml., pokladník Fr. Pohorský, režisér Karel Černý, správce jeviště Frant. Pohorský.
Za náhradníky: Tomáš Kalibán, František Kovář a Marie Vopařilová. Dalším krokem bylo přijímání nových členů. Přistoupili:
Fr. Kopecký, Jan Jiruše, František Trávníček.
Volné návrhy započaly tím, že navrženo bylo, aby zvolen byl na
pořádníka František Trávníček, který funkci přijal a navržen
poplatek dle zasloužené práce. Jelikož více volných návrhů nebylo, byl program vyčerpán a schůze ukončena.
Další schůze jednoty se konala 2. února. Jednáno bylo o sehrání
kusů Honzy Hromádka na ostatky. Kus byl pročten a k jeho
sehrání přikročeno. Dále se jednalo o přihlášení členů k Matici do
Prahy, kterých se přihlásilo 34. Ujednáno bylo objednati všeochotnické odznaky a legitimace v počtu přihlášených členů a zároveň při tom několik blanketů k oznamování div. představení.
Hurych Jan, jednatel
Fr. Stráník, předseda

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Svoz se uskuteční ve čtvrtek 3. května a ve čtvrtek
4. října 2018. Každý si předá sběr osobně osádce vozidla.
Harmonogram svozu zůstává zachován takto: Víska dole –
16.00, Víska kopec – 16.15, Krásňoves u kaple – 16.30,
Podlubníček dole – 16.45, u KD – 17.00, Cikov u kříže – 17.15
hod. Druhy odpadů, které se sbírají již všichni známe. Odvoz
a likvidace pouze za úplatu u těchto odpadů: pneu od nákladních aut a traktorů, suť, eternit, asfaltová lepenka, asfalt,
azbest. Pokud se však se zaměstnanci svozové firmy dohodnete lze tento odpad odvést, je třeba vědět množství odpadu,
vaše jméno a na základě fakturace obci potom zaplatit částku
za likvidaci.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

„Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích“.
A. J. Cronin

V měsících dubnu, květnu a červnu oslaví významná
životní výročí naši občané:
50 LET
65 LET
70 LET
75 LET

80 LET
86 LET
87 LET
92 LET

Petr Klejch
Pavel Kuta
Alena Pechancová
Josef Koukal
Jaroslav Lněnička
Anna Mrázová
Josef Mráz
Václav Kysilka
Vladimír Nepraš
Anna Nováková
Josef Tobek
Anna Vejrychová
Marie Pohorská

KOLIK NÁS TU ŽIJE
Počet obyvatel k 1. 1. 2017
423
- přihlášeno
4
- odhlášeno
15
- narozeno
2
- zemřelo
3
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 411

Oslavencům přejeme hodně radosti, pevné zdraví, trvalé štěstí, málo starostí a dobré přátelé.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Stejně tak, jak jsme se těšili na Vánoce,
nyní netrpělivě očekáváme příchod jara.
Vánoce jsme prožili tradičně s besídkou
pro rodiče. V programu „Jak Matýsek
a Majdalenka slavili Vánoce“ se naše
nejmladší, dvouleté děti představily v roli
Večerníčků, holčičky protancovaly své
vystoupení jako andělíčci, kluci se pak
předvedli ve sportovním, bruslařském
duchu. Jejich snaha byla odměněna pod
stromečkem nadílkou nových hraček.
V únoru nechyběl ani masopustní karneval. Radovali jsme se také ze zimní sněhové a mrazivé nadílky, ale teď už se
těšíme na průlezky, pískoviště a sluníčko.
Na jaro a Velikonoce, na svátek maminek,
na výlet i na prázdniny. Aby nám čekání
lépe utíkalo, máme naplánovanou řadu
akcí. Návštěvu živých papoušků přímo
u nás v mateřské škole, dvě pohádky ve
Smetanově domě v Litomyšli, předškoláci
navštíví 1.třídu ZŠ a ukončí svůj probíhající předplavecký výcvik v Plavecké škole
v Poličce. Všem čtenářům zpravodaje také
přejeme krásné Velikonoční svátky a doufáme, že již plné sluníčka.

Vážení zájemci o předškolní vzdělávání,předkládám Vám potřebné informace pro
zápis Vašich dětí do Mateřské školy v Horním Újezdu :
Zápis dětí pro školní rok 2018/2019 se
uskuteční ve středu 2.5.2018 v mateřské
škole od 8.00 – do 12.00 hodin. Žádost
o přijetí si můžete vyzvednout v MŠ kdykoliv v průběhu dne již od 9.4.2018. Přijďte
nás navštívit s Vašimi dětmi, prohlédnete
si školu a zodpovíme Vám Vaše dotazy.
Vyplněnou žádost - přihlášku s potvrzením dětského lékaře pak odevzdejte
v den vlastního zápisu, tj. 2.5.2018 do
mateřské školy. Výsledky přijímacího
řízení budou zveřejněny od 22.5.2018 do
12.6.2018 na webových stránkách školy
(www.ms.horniujezd.cz) a v MŠ na informativní tabuli pro rodiče. 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 2018-19. Do mateřské
školy budou přijímány i děti dvouleté,
které dovrší tento věk k 31.8.2018. 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.
Text a foto: Š. Mokrejšová
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Na letošním obecním plese vystoupila
v rámci předtančení skupina Bailadoras
a předvedla latinsko-americké tance.

Barborka a Štěpánka jako princezny na dětském
karnevale v kulturním domě dne 4. března.
Foto: M. Prokopová

Půlnočním překvapením pak bylo vystoupení žákyň
s aktovkami, které svoje vystoupení, nazvaly
„Třetí třída artritida“. Obě foto: V. Severa

Veselé velikonoce.
Pomlázka, kvítky
a miska barevných vajíček,
tak vypadá tisíc
velikonočních přáníček.
Když jarní květy září
a slunce náhle plá,
tak příroda svou
náruč každému otvírá.
Krásné Velikonoce
a radost
z každého prožitého dne
přeje všem čtenářům
zastupitelstvo obce
a redakční rada
-5-

DOPLŇOVAČKA
V tajence najdeš jméno
významného hornoújezdského rodáka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

měsíc máj jinak
část dne
zvíře s dlouhýma ušima
pohádková postava
seskupení hráčů na hudební nástroje
pták zpívající v polích
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7. druh tance
8. dopravní prostředek
9. nádoba určená ke sběru hub
10.otec jinak
11. opak slova dolní
12. pták dravec
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ZIMNÍ PŘÍPRAVA

VALNÁ HROMADA
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

Ani zimní měsíce pro nás nejsou chvílemi odpočinku, spíše naopak.
Ve zhruba dvouměsíční fotbalové pauze jsme toho jako obvykle stihli mnoho. Posuďte sami.
Na 1. svátek vánoční jsme se jako každý rok sešli na Štěpánské zábavě.
Po letech nevystupoval Modrý Mauricius. Jeho roli převzal legendární
Habal, který na této akci zároveň pokřtil své nové CD s názvem 227. Kmotry cédéčka se stali Kamil Prokop a Míla Lněnička.
V sobotu 30. prosince jsme uspořádali další ročník tradičního turnaje
ve stolním tenise dospělých. I letos se ukázalo, že o turnaj je velký zájem
v širokém okolí. Opětovně bylo na startovní listině plno, 40 účastníků
svádělo mezi sebou tuhé boje, z nichž vyšel vítězně nováček turnaje Lukáš
Proper. Druhé místo obsadil Michal Zawadski, třetí skončil Rostislav Češka.
Týden před vyhlášením pětiletého státního smutku se uskutečnila valná
hromada. Hornoújezdské pohostinství se zase jednou naplnilo a za účasti
všech čtyř starostů našich partnerských obcí jsme zhodnotili uplynulý rok
2017. Besedovalo se a vzpomínalo dlouho do noci.
O víkendu 3. a 4. března jsme obsadili kulturní dům. V sobotu proběhla
taneční zábava s pardubickým Markantem, v neděli dětský karneval, který
uváděl Mirek Lipavský a jeho tým. Náročný víkend stál pořadatele velké
úsilí.
Jako první zahájili zimní přípravu muži. Novým trenérem mužstva se stal
zkušený Pavel Schejbal ze Svitav, kterému je pravou rukou vedoucí mužstva Roman Chadima. Trénovalo se třikrát týdně. Výsledkově se v přátelských zápasech na litomyšlské a svitavské umělce nedařilo, těsně nás
porazilo Bystré, Zámrsk, Kamenná Horka i Morašice. Vstup do druhé
poloviny mistrovské soutěže nás čeká v neděli 25. března v Lanškrouně.
U žáků doplnil v realizačním mužstvu trenéra Pavla Beneše Tomáš Chadima. Žáci své lednové a únorové tréninkové jednotky trávili na Horním
Újezdě, v tělocvičně v Osíku a v Lubné na Skalce. Na úvod se tým utká na
apríla v Morašicích s Opatovem.
Starší přípravku vede František Bartoš, Jiří Kučera a Václav Žďára st. Tréninkový proces probíhal také v tělocvičnách v Lubné a Osíku. Tým se
zúčastnil halového turnaje v Dolním Újezdě, kde se mu však nevedlo podle
představ a skončil na šestém, posledním místě. První mistrovský turnaj se
odehraje v neděli 15. dubna na našem hřišti.
Mladší přípravka zahájila zimní přípravu pod vedením Zdeňka Beneše
ml., Zdeňka Beneše st. a Jaroslava Chauna v tělocvičně školy na Krásňovsi.
V budově, která je neodmyslitelně spjata s počátky naší tělovýchovné jednoty, ale započala zásadní rekonstrukce, při níž se tělocvična stane minulostí, a proto jsme jezdili trénovat do Lubné na Skalku. Zúčastnili jsme se
dvou halových turnajů v Dolním Újezdě, kdy jsme skončili na 2. (ze čtyř
účastníků) a 3. místě (šest účastníků). Start jarní části soutěže je naplánován na víkend 14. – 15. dubna, první turnaj nás čeká v Jevíčku.
V únoru nás zastihla jedna smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel po delší
těžké nemoci jeden ze zakladatelů fotbalu v naší TJ, pan Ladislav Chadima. S Láďou jsme se naposledy rozloučili v pátek 16. února v Dolním
Újezdě.
Mgr. Zdeněk Beneš

Valná hromada TJ Horní Újezd se konala 19. ledna 2018 v pohostinství
v Horním Újezdě za účasti 41 členů a šesti hostů. Mezi hosty nechyběli
starostové okolních obcí – Radek Boštík – Horní Újezd, Josef Jebousek –
Desná, František Boštík – Poříčí a Luboš Šplíchal – Budislav.
V úvodu přivítal předseda TJ Zdeněk Beneš všechny zúčastněné, kteří
následně minutou ticha vzpomněli na v loňském roce zemřelého Josefa
Čermáka, jednoho ze zakládajících členů naší TJ.
Následně všichni členové zvolili orgány valné hromady.
Předseda TJ přednesl zprávu za rok 2017, v níž kladně hodnotil výsledky
mládeže, proběhlé akce v roce 2017 (oprava střídaček, koncert Dua Volínová a Žákovec, taneční zábavy nebo organizace Újezského poháru)
a finanční výsledek TJ za loňský rok. V dalším bodě přednesl finanční
zprávu za rok 2017, který se stal po finanční stránce jedním z nejúspěšnějších roků v historii TJ.
Zprávu revizní komise přednesl její předseda Václav Žďára. Revizní
komise v loňském roce nezaznamenala žádné nesrovnalosti v činnosti TJ.
K výsledkům jednotlivých mužstev se ve svých zprávách vyjádřili tréneři,
případně vedoucí mužstev. Zdeněk Beneš ml. chválil výsledky mladší přípravky a poděkoval starostům nejen za možnost využívání sportoviště
okolních obcí. František Bartoš ve zprávě o mužstvu starší přípravky chválil herní projev, bojovnost týmu a dosažené výsledky. Vyzdvihl i vyhlášení
Radka Kusého nejlepším střelcem okresního přeboru starších přípravek.
Po dlouhé době se na valné hromadě hodnotily i výsledky žáků, kteří
nastupují společně s týmem Morašic. Trenér Pavel Beneš pochválil mužstvo a spokojenost s herním projevem. Roman Chadima zhodnotil kategorie dorostu a mužů. Slova chvály hledal velmi těžko, v kategorii dorostu se
po sezoně 2016/2017 již Horní Újezd na fotbalové mapě nenachází a
výsledky mužů také příliš optimistické nejsou.
Jako každoročně jsme pogratulovali členům, kteří v letošním roce oslaví
životní jubileum.
V dalším bodě došlo k rozšíření výboru TJ o Pavla Havlíka a Jindru Faltyse. Do revizní komise byl navržen Jan Beneš. Souhlas s těmito změnami
vyjádřili všichni členové TJ.
Diskuzi zahájil poděkováním za pozvání a přáním, aby se TJ dařilo v příštích letech, pan Vlastimil Čermák. František Bartoš poděkoval výboru TJ
a předsedovi Zdeňku Benešovi za činnost a vyzval mladší generace k zapojení do práce TJ. Ve stejném duchu se nesl i příspěvek Luboše Šplíchala
a Josefa Jebouska. Hornoújezdský starosta Radek Boštík poděkoval předsedovi a výboru TJ za odvedenou práci a pronesl přání, aby TJ fungovala
tak jako nyní i v letech budoucích. Dále projevil přání, aby se do vedení TJ
zapojili další schopní lidé, neboť nároků na předsedu a jeho nejbližší spolupracovníky stále přibývá. Radek Boštík sdělil i aktuální informace
ohledně dotace na víceúčelové hřiště.
Po diskuzi valná hromada TJ schválila usnesení, které přednesl Kamil
Prokop.
Na závěr poděkoval předseda TJ starostům obcí Horní Újezd, Poříčí,
Desná a Budislav nejen za finanční pomoc, sponzorům Taurus Trans, Stavebnímu sdružení Boštík a ZD Dolní Újezd. Díky patřili i všem členům
výboru TJ, trenérům, hráčům a všem, kteří se podílí na činnosti TJ.
Ing. Jan Beneš

Ladislav Chadima
nar. 10.12.1947 --- zemřel 11.2.2018

PROGRAM ČINNOSTI V CIKOVĚ

Po necelém roce zasáhla fotbalové příznivce Tělovýchovné jednoty
Horní Újezd opět smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel po delší těžké
nemoci jeden ze zakladatelů fotbalu v naší TJ Horní Újezd, pan Ladislav Chadima. Láďa začal hrát fotbal již ve svých žákovských letech. Do
velkého fotbalu nakoukl poprvé jako osmnáctiletý v sousedních Sebranicích, kde odehrál přes 50 utkání. Po návratu z vojenské základní služby v roce 1970 byl jedním ze zakladatelů fotbalového oddílu v Horním
Újezdu a také jeho aktivním hráčem, kdy odehrál 275 utkání a vstřelil
80 gólů. Jeho přízemní ostrá rána pravačkou k tyči byla vždy postrachem všech brankářů. Byl téměř stoprocentním exekutorem při střelbě pokutových kopů. Láďa byl nejen dobrý fotbalista, ale i stolní tenista. Rád se projížděl na běžkách, miloval přírodu. Po ukončení sportovní činnosti byl i nadále platným členem TJ. Nevynechal brigády, aktivně se zapojoval do všech akcí, dlouhé roky zajišťoval zdravotnickou
i pořadatelskou službu při fotbalových utkáních i zábavách, odřídil
spoustu žákovských fotbalových utkání a byl dlouholetým členem fotbalového výboru. Na fotbal nikdy nezanevřel, pravidelně navštěvoval
fotbalová utkání nejen na domácím hřišti, ale i na soupeřových. Jméno
Chadima je a bude nesmazatelně zapsáno do historie i současnosti
našeho fotbalového oddílu. Naše Tělovýchovná jednota ztrácí v Láďovi
poctivého člena. Láďo, děkujeme. Čest Tvé památce.
Za dlouholeté kamarády a TJ Horní Újezd
sepsal František Mokrejš st.

Autoklub v AČR Horní Újezd se již intenzivně připravuje na novou motokrosovou sezónu. Letošní rok je tak trochu mimořádný. Po dlouhé době se
nepojede v Cikově mistrovství ČR v motokrosu. Vracíme se po letech k velice populárnímu volnému mezinárodnímu motokrosu, který navazuje na
tradici ORION CUPU. Spolupráce se tentokrát rozšířila o dalšího partnera. V letošním roce se tedy pojede mezinárodní motokros v neděli 10. června pod názvem ORION – TAURUS TRANS CUP. Formát závodu bude trochu odlišný od klasických mistrovských závodů – budou kratší rozjížďky,
uvidíme více adrenalinových startů. Poprvé se představí v samostatné
kategorii ženy a pro srovnání výkonnosti bude také kategorie Hobby.
Tomuto všemu bude předcházet v sobotu akce na litomyšlském náměstí,
kde bude bohatý kulturní i sportovní program.
Na druhou polovinu roku připravujeme ještě dva podniky. V neděli
19. srpna se bude konat Přebor SMS Pardubice a v sobotu 13. října závěrečný podnik MMČR sajdkár a čtyřkolek s tradičním vyhlášením mistrů ČR.
Termín těchto podniků je ještě daleko a je dost času na to Vás s těmito závody seznámit.
Závěrem tedy přijměte pozvání na motokrosový víkend 9. až 10. června ať
do Litomyšle , nebo do Cikova.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé
z AUTOKLUBU v AČR Horní Újezd.
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Po roce jsme se opět sešli k tradičnímu turnaji ve stolním tenise na Horňáku a to v sobotu 30. prosince. Pro velký zájem bylo nutné se do turnaje
předem přihlásit, tak aby naše stoly a hlavy nebyly přetíženy. Kolem
9. hodiny bylo všech 40 účastníků rozděleno do pěti skupin a začalo se
hrát. V základní skupině každý odehrál 7 zápasů, což bylo dostatek prostoru na to se rozehrát a zjistit, jak na tom každý je se svými schopnostmi.
Každé zaváhání pak znamenalo i pro ty nejlepší, kteří se na úvod museli
popasovat i s těmi méně zdatnými, vzdálení se od nejvyšších pozic. Letos
byly na hraně postupu do lepší poloviny turnaje vyrovnané výsledky, tak
musela rozhodovat minitabulka ze vzájemných zápasů a následně poměr
setů. Celou skupinovou částí turnaje postupovali bez porážky 2 hráči a oba
nováčci na našem turnaji, Proper Lukáš a Češka Rostislav. První jmenovaný uspěl v semifinále nad naším vozíčkářem Svatošem Petrem, druhý
favorit však podlehl Zawadskému Michalovi. Zápas o třetí místo ovládl
pro sebe jasně Češka nad Svatošem v poměru 3:0. Finálový zápas pak rozhodl třetí set za stavu 1:1, který pro sebe získal Proper a ve čtvrtém setu
potvrdil svou převahu a zvítězil. Z místních hráčů se nejvíce dařilo Radku
Prokopovi st., který uzavřel nejlepší desítku. Do zápolení s muži se tento
rok pustily i dvě dívky, proti kterým musel leckterý z mužů vytasit i něco
lepšího ze svého umění. Děkujeme všem hráčům za účast, za předvedené
výkony, organizátorům za přípravu sálů, guláše a dohledu na zdárný průběh turnaje. Budeme se těšit za rok zase na Horňáku.

Pozvánka na fotbal
Muži:
neděle 1.4. 16:00 Horní Újezd – Opatovec
neděle 15.4. 16:30 Horní Újezd – FC Jiskra (Králíky)
neděle 29.4. 16:30 Horní Újezd – Jablonné nad Orlicí
neděle 20.5. 17:00 Horní Újezd - Těchonín
neděle 3.6. 17:00 Horní Újezd – Sloupnice
neděle 17.6. 17:00 Horní Újezd – Moravská Třebová „B“

1. Proper Lukáš, 2. Zawadski Michal, 3. Češka Rostislav, 4. Svatoš Petr, 5.
Jána Lukáš, 6. Coufal Roman, 7. Plch Radek, 8. Háp Miroslav, 9. Proper
Miroslav, 10. Prokop Radek st.

Vítězové turnaje. Text a foto: M. Motyčka
Žáci:
neděle 29.4. 10:00 Morašice/Horní Újezd – Pomezí
neděle 13.5. 10:00 Morašice/Horní Újezd – Dolní Újezd
neděle 10.6. 10:00 Morašice/Horní Újezd – Sebranice
Starší přípravka:
neděle 15.4. 9:30 turnaj Horní Újezd
úterý 8.5. 9:30 turnaj Horní Újezd
Mladší přípravka:
neděle 3.6. 9:30 turnaj Horní Újezd
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