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Ohlédnutí
za setkáním
rodáků
v roce 2013

Mimořádné číslo vydáno
k setkání rodáků a občanů z Horního Újezda

Vážení rodáci
a občané Horního ÚjezdA,
vážení hosté!
Vítáme Vás všechny na dnešním sedmém setkání rodáků naší obce.
Do rukou se Vám dostává Hornoújezdský zpravodaj, který byl připraven tak,
aby jste se dozvěděli co se u nás za posledních pět let uskutečnilo.

Nejedná se jen o realizaci různých projektů,
ale také o kulturní a sportovní akce pro všechny
generace a širokou veřejnost. Doufáme, že jsme
na nic nezapomněli a podařilo se nám stručně vše
vystihnout. S dnešním programem jste se seznámili
na pozvánce. Jako upomínkové předměty jsme
pro Vás připravili dárková vína, hrnečky a trička.

Zakoupit si můžete také ještě deštníky, propisovací
pera a nože, tyto drobnosti byly zhotoveny
ku příležitosti oslav 25 let obnovení samostatnosti
obce. Vše si můžete zakoupit u prezence.
Přejeme Vám hezké prožití
dnešního dne.

Pár vět
k minulému
setkání
rodáků
Na Úvodní straně
se obrazem vracíme
k m inulému, šestému
setkání rodáků, které
se konalo poslední
červnovou sobotu
roku 2013.

Počet přítomných diváků jsme pouze odhadli na 400 až 500,
protože podle dobrovolného vstupného se nedají dělat přesné
závěry. Navštívila nás necelá polovina rodáků, kteří žijí mimo obec.
Z upomínkových předmětů se těšil největšímu zájmu stolní kalendář
na rok 2014, který byl brzy po setkání vyprodán. Počasí nám před
pěti lety „vyšlo“ a tak pevně doufáme, že tento rok se k nám příroda
zachová opět příznivě a bude nám umožněno sledovat program
a besedovat s ostatními před kulturním domem obklopeni bohatou
zelení naší obce.
Ještě si Vám dovolujeme předložit skupinové fotografie
dle jednotlivých místních částí. Dnes odpoledne je na programu
též focení, tak se nezapomeňte zúčastnit.

← Krásňoves

← Cikov
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← Víska

← U  k u l t u r n í h o
domu

← Po d l u b n í č e k
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Nazdar prázdniny s názvem
Zimní olympijáda
Byl pros inec 2012 a Prcka (Radovan Lněnička) napadla myšlenka ,
že by se mohl uspořádat v létě 2013 nějaký open air festival před
kulturním domem, že tady vlastně nic podobného ještě nebylo,
a že by se to mohlo pojmout jako rozloučení s prázdninami.

Po četných rozmluvách s kamarády, jestli Prckovi
někdo pomůže nebo se bude podílet na přípravách
festiválku, mu Martin Chadima (Chadža) řekl,
že proč ne a šel do toho s ním a dle Prckových
slov, si lepšího kolegu nemohl přát. Zrodil se
nápad obnovit Sranda hry, které se v naší obci
již několikrát konaly. Soutěžilo se v disciplínách

Rozšíření
koryta
Lubenského
potoku
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sprint dvojic, piatlon, hokejové nájezdy, jízda
ve čtyřbobu, jízda v bowlích a vánoční běh.
V 18.30 vypukl na „Plácku“ před kulturním domem
festiválek. Kolem půlnoci jsme se s prázdninami
rozloučili i ohňostrojem, po kterém to roztočila
kapela Znouzecnost z Plzně.

Ve středu naší obce proběhla
v části před soutokem
s Desinkou na Lubenském
potoce úprava koryta.
Jednalo se o zajištění stability
a zkapacitnění koryta až
na průtok Q 20, to znamená
na dvacetiletou vodu. Práce
provedla v částce cca 1 mil. Kč
firma LTM Litomyšl. Investorem
byl vlastník toku – Lesy ČR, s. p.
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Nov é

výsadby
v naš í o b c i
Zpracování
projektové
dokumentace
jsme objednali
na začátku roku
2011 u ing. Kláry
Zápotocké,
která perfektní
práci odevzdala
v šibeničním
termínu dvou
měsíců tak ,
abychom stihli
žádost o dotaci
včas podat.

Ale až v roce 2012 nám
byla dotace po dlouhém
čekání přislíbena a v roce
2013 jsme mohli konečně
vypsat výběrové řízení.
Předpokládané náklady
realizace byly spočítány
na částku 2 mil. Kč. Nakonec
byla na zhotovení zakázky
vybrána brněnská firma
Kavyl s nejnižší nabídkovou
cenou — necelých 900 tis. Kč.
Firma předala obci
bezvadně provedené dílo
do 31. 7. 2014.

Dokončení výstavby šaten
pro sportovce
Firma Jokas se na základě výběrového řízení pustila do práce již
v měsíci lednu. do konce roku se podařilo vybudovat celý objekt
včetně zázemí tj. šatny, sprchy, toalety, klubovnu, technické
prostory sloužící pro uskladnění vybavení pro údržbu a provoz
areálu, zastřešenou terasu a tribuny pro diváky. V neposlední
řadě také obvodový chodník ze zámkové dlažby, přístupové cesty
z hlavní komunikace a čisté terénní úpravy celého okolí. Původní
projekt byl v některých částech změněn, například došlo k navýšení
stavby o 25 cm, ke zbudování zámkové dlažby před tribunou, nově
byla vybrána do oken bezpečnostní skla a okna v chodbách byla
opatřena mříží.
Díky profesionálnímu přístupu všech zaměstnanců firmy Jokas
se podařilo skutečně dílo včas a zdárně dokončit. Celková cena
stavby je 9 305 tis. Kč (vlastní stavba, PD, technický dozor, BOZP,
poplatky atd.) a dotace do obecního rozpočtu činila 5 968 tis. Kč.
O tom jak se dílo podařilo se můžete dnes při setkání rodáků
přesvědčit, protože odpoledne Vás v šatnách sportovci rádi uvítají.
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Fenomén
Boštík
Václav Boštík a jeho
rodinní výtvarní
sou putníci z Ležákova
mlýna v Horním
Újezdě. Regionální
muzeum v Litomyšli
otevřelo nově
zrekonstruovanou
hlavní budovu
výstavou věnovanou
výtvarníkům
pocházejícím z tzv.
Ležákova mlýna
v Horním Újezdě.

Jejich ústřední postavou je
Václav Boštík (1913 — 2005),
malíř, grafik, ilustrátor, typograf
a restaurátor, který náleží
k našim vrcholným výtvarným
umělcům. Nebyl však jediným
malířem, který v tomto mlýně
vyrostl. Doprovázejí jej totiž
další tři příslušníci Boštíkova
rodu, malíři samouci, jejichž
díla zrcadlí nebývalé výtvarné
nadání. Prvním z nich je
malířův otec Václav Boštík st.
(1887 – 1950), který se vedle
malování věnoval také hudbě
a  fotografování. Pozoruhodnou
osobností je jeho bratr
František (1883 — 1964),
katolický kněz, gymnaziální
profesor, básník, cestovatel,
fotograf a malíř, který prožil
většinu života v Chotěboři.
Dalším mužem, jehož díla lze
na výstavě spatřit je mladší
syn Václava Boštíka st. Jan
(1915 — 2000), který stejně jako
jeho bratr Václav zdědil po otci
hudební i výtvarné nadání.
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Premiéra komedie
Dne 29. března udělali radost místním
ochotníkům hlavně diváci, kterých se
na premiéru hry „Když se zhasne“ sešlo opravdu
požehnaně, takže bylo v kulturním domě
zcela plno.

10. května se v hornoújezdské části obce zvané Podlubníček
uskutečnil „Pivokoštíček“. Organizátoři, místní hasiči, měli
s přípravami nemálo práce, ale úsilí se vyplatilo.

Nov é

vozidlo
Od října 2014 má jednotka
dobrovolných hasičů
v užívání devítimístný
automobil Ford Transit,
který nahradil Avii
30 N. Automobil byl
pořízen z rozpočtu obce
za 227 tis. Kč, z toho
bylo 80 tis. Kč dotováno
Pardubickým krajem.
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Svátek fotbalu
V neděli 22. června proběhlo na hřišti v Horním Újezdě
sportovní odpoledne uspořádané při příležitosti
otevření nových kabin.

V rámci oslav proběhlo utkání Horní versus
Dolní Újezd – staré gardy nad 45 let. Asi málokdo
si myslel, že ještě uvidí na hřišti v dresu zasloužilé
šedesátníky. Hostující družstvo zápas vyhrálo.
Vrcholem sportovního odpoledne bylo utkání
All stars výběru hvězd z muži TJ Horní Újezd.
Zápas samotný přinesl zajímavý fotbal, naši
muži začali dobře, neproměnili dvě slibné šance.
Pak začal úřadovat Jirka Jarošík a o zasloužené
výhře soupeře bylo rozhodnuto. Ve druhém

poločase jsme se střelecky prosadili i my a na řadu
přišlo i pár fotbalových zajímavostí (rozehrávaná
penalta A. Panenky, krásné úniky R. Skamene).
Moderování se chopil lehce zraněný Marek Vít.
M. Vít doplnil naši moderátorskou dvojici Čůču
a Prcka, kteří předvedli bravurní výkon a určitě jsou
v čele žebříčku nejlepších moderátorů z Horního
Újezda a okolí. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu
fotografií v garáži kabin. Pro děti byl v provozu
skákací hrad a děti i dospělí si mohli nechat vyzdobit
obličej krásnými obrázky.

První rybí hody
Přibližně po 20 ti letech se v naší obci opět konaly rybí hody,
které uspořádal rybářský kroužek a to v sobotu 6. září. Nabídka byla
široká , posuďte sami: uzené kapří podkovy, pečený siven, rybí sekaná , rybí
guláš, rybí polévka . Většina ryb navíc pocházela opravdu z našeho rybníka .

Největší obavy měli organizátoři, při přípravě akce z malé účasti (tedy kromě obav z počasí). Přesto účast
velmi překvapila. Respektive pokrmů bylo málo a to se prodalo na 250 porcí! Před závěrečnými řádky by
mělo být ještě zmíněno, že součástí odpoledne byla kromě hodování též prohlídka naší nové klubovny,
ukázky rybolovných technik, ukázka porcování ryb a tombola program ukončila.
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Slavnostní premiéra filmu
„S historií v zádech“ se vydařila
Čtrnáct měsíců práce. Přesně
tak dlouho vznikl unikátní film
o historii a současnosti TJ Horní
Újezd, který se jmenuje S historií
v zádech. V pátek 6. března se
naplněný kulturní dům dočkal
slavnostní premiéry. Na pódium
vystoupal Pavel Boštík, hlavní
iniciátor vzniku filmu, a přivítal
všechny přítomné. Ve svém
projevu zmínil důvody, které ho

vedly k vytvoření tohoto díla, jak
film vznikal a kolik to stálo úsilí.
Po skončení filmu předseda
TJ Horní Újezd Zdeněk Beneš
st. pozval na pódium tvůrce
filmu – Pavla Boštíka, Michala
Motyčku, Zdeňka Beneše ml.
a Tomáše a Evču Dvořákovi
(LTE Video). Po krátkém
zpovídání tvůrců filmu se

podruhé zhaslo a následovala
ukázka historických fotografií,
kterou komentářem doprovázel
František Mokrejš a Zdeněk Beneš
st. Závěrečné slovo měl znovu
Pavel Boštík, který všem děkoval
za účast a vyzval návštěvníky
k zakoupení si kompletu. Poté
následovala beseda, při které
zahrál harmonikář Václav Boštík
ze Sebranic.

Modernizace silnice III. třídy č. 3596
Investorem stavby byl Pardubický kraj, stavbu realizovala firma
SKANSKA, a. s. pobočka Litomyšl, realizace proběhla do 16. října.
Dodavatelská firma zmodernizovala úsek silnice v délce 2 048 km
od křižovatky se silnicí III. třídy č. 36028 směr Sebranice, po napojení
na silnici II. třídy Litomyšl—Proseč u Podháje. Původní komunikace
nevyhovovala, kromě narušeného krytu vozovky, především svým
šířkovým uspořádáním, které nebylo v souladu s platnými normami.
Kromě položení nového asfaltového povrchu došlo tedy především
k rozšíření vozovky na 5,5 m, celková šířka komunikace včetně
nezpevněných krajnic je nyní 6,5 m. Stavební práce dále zahrnovaly
zhotovení tří autobusových zálivů, plochy pro pěší, odvodnění
komunikace vč. propustků, terénní úpravy, svislé i vodorovné
dopravní značení, svodidla a zábradlí. Součástí prací byla také
stavba nového mostu přes Lubenský potok, který nahradil kamenný
klenbový most tvořený dvěma oblouky, kapacitně nevyhovující
při velkých vodách. Nový most je zhotoven z monolitických
železobetonových polorámových konstrukcí o jednom poli světlosti
4,5 m, takže průtočný profil je nyní 5 m3 (dříve 2,5). Hodnota celého
projektu představovala částku ve výši 18,9 mil. Kč.

Re k o n s t ru k c e s a králních staveb
Na podzim proběhla rekonstrukce dvou sakrálních
staveb — sousoší Kalvárie u Černého mlýna a kříže
u veských lip. Obě opravy provedla firma Hasík,
tedy stejná firma, která v roce 2012 zrestaurovala

kapličku se sochou Panny Marie Lurdské v Cikově.
Celkové náklady činily 282 tis. Kč, z toho dotace
z Ministerstva místního rozvoje v částce 197 tis. Kč.
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Veřejné osvětlení v Cikově
Z důvodu rekonstrukce silnice
III. třídy proběhla přednostně
též akce naplánovaná
a financována firmou ČEZ
— jednalo se o přeložení kabelů
nízkého napětí z venkovního
vedení do země. Odběratelé
jsou nově připojeni, původní
betonové sloupy se odstranily.
Pro obec tato akce znamenala
především nutnost kompletně
vyřešit veřejné osvětlení, které

se muselo přizpůsobit nové
trase kabelů. Podél hlavní
silnice bylo nainstalováno 8 ks
devítimetrových ocelových
sloupů, na kterých jsou umístěny
nové sodíkové 100 W výbojky
Malaga. Přímo v Cikově
mezi rodinnými domy bylo
nainstalováno 14 ks sloupů
výšky 6 m, na kterých nám
nově svítí úsporná LED svítidla
japonské výroby od moravské

firmy Snaggi. Celkové náklady
na pořízení nového osvětlení
dosáhly částky 570 tis. Kč.

Z p rovo z n ění
si l ni c e

Her ní prv ky

Nová střešn í
krytin a

Modernizovaná silnice III. třídy
se v naší obci znovu zprovoznila
20. října. Pásku slavnostně
přestřihli – zleva vedoucí stavby
z firmy Skanska p. Jiskra,
za odbor dopravy Pk p. Dušek,
starosta obce p. Boštík a hejtman
našeho kraje p. Netolický.

Na školní zahradě byly
instalovány herní prvky
od pardubické firmy Kulant.
Montáž prvků provedli
zaměstnanci obce. Jednalo se
o instalaci řetízkové houpačky,
velké pružinové houpačky pro
čtyři děti, srubového domečku
a prohazovadla s motivem
klauna, což je koš upevněný
na tyči, do kterého se děti
trefují míčem. z Ministerstva
pro místní rozvoj jsme obdrželi
dotaci ve výši 244 tis. Kč
a dalších 104 tis. Kč jsme přidali
z rozpočtu obce.

Budova mateřské školy se
dočkala nové střešní krytiny.
Práce provedl p. Martin
Chadima s kolegy, za pomoci
pracovníků a brigádníků obce.
Celkové finanční náklady činily
362 tis. Kč.

Nový nákladní automobil
V pátek 3. dubna předal p. Soural, zástupce firmy Alfa Profi,
s. r. o. Útěchov, Brno zástupcům obce nákladní automobil
„Bokimobil 1152“. Výrobcem vozidla je SRN, zdvihový objem
je 2 998 cm3 a slouží také pro přepravu kontejnerů. V rámci
zakázky „Svážíme bioodpad z obce Horní Újezd“ bylo dále
zakoupeno 7 kusů kontejnerů na biologický odpad s objemem
5 m3, štěpkovač a dvě sítě na kontejnery. Jedná se o projekt za
celkovou cenu 3 mil. Kč, z toho bylo 90 % dotováno Státním
fondem životního prostředí ČR.
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Obnovení samostatnosti obce
V sobotu 23. dubna se uskutečnily oslavy 25 let obnovení
samostatnosti obce.

Pan Petr Jablonský, známý imitátor z televize
napodobuje hlasy spousty celebrit a tak jsme
mohli slyšet nejen současného prezidenta, ale i jiné
mediálně známé osobnosti. Děti z mateřské školy
si spolu se svými učitelkami připravili pohádku
„Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“. Odměnou
pro děti byl potlesk diváků za jejich šikovnost.
Potom se však situace obrátila a děti naopak byly
diváky, protože jsme pozvali Divadlo Štafličky
s pohádkou „Jak chtěla kytička fialka červenou

sukničku“. Hornoújezdský ochotnický spolek sehrál
hru „Drak je drak“, představení mělo velký úspěch.
Pro návštěvníky bylo připraveno krátké video
o současnosti obce a také fotografie z minulosti.
K tanci a poslechu hrál Rytmik, zpestřením bylo
vystoupení Pistolnice Romany, která obdivuhodně
vládla lasem a kolty. V deset večer jsme před
kulturním domem mohli shlédnout hezky
připravený ohňostroj.

Další rekonstrukce
nízkého napětí
Firma ČEZ pokračovala
s přeložením kabelů
nn vedení do země. Byť
jde o akci, která není
financována ani nijak
smluvně ošetřena obcí,
má na náš rozpočet
též bezprostřední vliv.
S přeložením kabelů
nízkého napětí do země
je zároveň nutné provést
12

rekonstrukci veřejného
osvětlení.

Práce pokračovaly od kulturního
domu směrem přes pěší cestu
na Krásňoves až po MŠ a ZD.
Tato investice si z obecního
rozpočtu vyžádala částku
přes 558 tis. Kč. Dále práce
pokračovaly od kapličky směrem
k Sebranicím a na Podlubníček.

Bylo nainstalováno cca 25
nových stožárů včetně
nových světelných zdrojů jak
sodíkových (Malaga — výrobce
PHILIPS), tak úsporných LED
od japonského výrobce SNAGGI.
Celkový počet světel se navýšil,
především na místní komunikaci
spojující Podlubníček s kulturním
domem. Tato etapa si vyžádala
dalších 678 tis. Kč.
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Dětský den

Pod l ub ni č s ký

pivokošt
Dne 4. června
se uskutečnil
na Podlubníčku
další ročník
Pivokoštu. součástí
programu bylo
naplánováné
divadlo.

Jistě je velká škoda, že se
místnímu ochotnickému
spolku díky zaneprázdnění
nepodařilo najít ani jeden
volný termín, kdy by mohl
sehrát divadelní hru,
kterou letos měl secvičenou.
Pozván byl tedy divadelní
spolek „Jen Tak“ z Chvaletic
s pohádkou „Rákosníček
a jeho rybník“. Další
program zajistila hudební
skupina Styl z Chotěboře.
Současně kromě jiných piv
měli návštěvníci možnost
ochutnat i chotěbořské pivo
Premium. Hladem a žízní
snad nikdo netrpěl a díky
počasí se akce vydařila,
o čemž svědčí množství
návštěvníků, kterých se
sešlo přibližně 350.

Kulturní komise uspořádala v neděli 29. května oslavu svátku dětí,
který se konal za krásného počasí. Děti plnily různé úkoly během
procházky mezi kulturním domem a Podlubníčkem.
Soutěžící poznávali věci pohmatu, chytali rybičky, ochutnávali
potraviny naslepo, házeli kroužky apod. V závěru programu
nechyběla odměna za snahu a hlavně ukázky dravých ptáků
ze Záchranné stanice Lipec. Přítomné malé i velké diváky zaujal
poutavým komentářem pan Pelikán. Nad hlavou návštěvníkům létal
sokol, káně, poštolka, výr velký a mohli si také prohlédnout mláďata
v hnízdě a malého ježečka.

Svátek dětí
V rámci Mikroregionu
Litomyšlsko-Desinka
se každoročně konala
oslava Svátku dětí.

Tento rok jsme se sešli
v mladočovském táboře
a jeho okolí, pořadatelských
povinností se ujala obec Poříčí.
Na stanovištích plnili soutěžící
zadané úkoly v přesném
časovém harmonogramu.
Jednalo se například o co nejvíce
vhozených košů, o kopání
gólů do brány, střílení prakem
do okna, průchod vyznačenou
tratí s běžkami pro čtyři osoby
najednou, přenášení disků

na hlavě, ale také o člunkový
běh na čas, skládání čertíků,
čtverce a věže. Zlatým hřebem
bylo stanoviště s názvem
„nanga parbat“, což znamenalo,
že celé družstvo běhalo nahoru
a dolů velmi příkrým svahem
po dobu pěti minut. Kolikrát
kdo vystoupil, tolik bylo
započteno družstvu metrů
do výšky. To byla makačka!
Za první stupeň zvítězilo
Poříčí, dále Sebranice a Lubná,
z druhého stupně byly první
děti ze Sebranic, dále Morašice
a Poříčí. Naše mladší děti byly
jedenáctí a starší žáci desátí.
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Motokros v Cikově
Po roční pauze, která byla způsobena nutností uvést některé nesrovnalosti na závodišti v Cikově
do souladu se stavebním zákonem, se v roce 2017 členové Autoklubu v AČR Horní Újezd chystali
opět na řekněme plnohodnotnou sezónu. Kolaudace závodiště – celý tento proces se nakonec podařilo
po doložení všech po nás požadovaných vyjádřeních a potvrzeních (vynětí z půdního fondu, hluková
studie, zpráva statika, hasičů, hygieny, životního prostředí, revize elektroinstalace, tlaková zkouška
vodovodu a mnoho dalšího) dotáhnout do vítězného konce a koncem srpna bylo vše zkolaudováno.
Toto vše stálo velké úsilí, mnoho nervů a ještě více finančních prostředků a 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 patří velké poděkování a jejich pomoci si všichni
členové Autoklubu velice váží. Prvním podnikem sezóny roku 2017 byl Přebor Střediska motocyklového
sportu Pardubice, který se konal 18. června, kdy bylo závodiště ještě ve zkušebním provozu. Danou
červnovou neděli se do Cikova sjelo 130 závodníků z celých východních Čech od těch nejmladších
v kategorii 50 ccm až po jezdce třídy veterán.

Dětský

sportovní
den

Pos l e d ní e tapa

rekonstrukce
veřejného osvětlení
Tento rok bylo ukončeno v naší obci ukládání kabelů nízkého
napětí do země a to pracemi v části obce Víska. S tím opětovně
souviselo přebudování veřejného osvětlení. Bohužel firmě VČE
nešlo vše podle plánu a tak vznikaly neustále komplikace a práce
se protáhly až do konce roku. Za nové veřejné osvětlení v této
místní části obec zaplatila z rozpočtu sumu ve výši 455 tis. Kč
(z toho dotace z Pardubického kraje činila 110 tis. Kč).
Nově bylo osazeno 18 svítidel na 9 nových ocelových stožárů,
současně byly pro osvětlení využity i původní betonové sloupy.
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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, hod a kop na cíl.
A dále několik novinek – rybolov,
fotbalová abeceda, potápění
nádoby „mincemi“. Podle úsměvů
dětí můžeme soudit, že se akce
vydařila.

ROK 2 0 1 7

Opravy místních komunikací
Jednalo se především o místní část
Vísku. Byla zde zrekonstruována
hlavní přístupová, páteřní komunikace
od autobusové zastávky směrem
do veského kopce.

Komunikace je značně využívána, bohužel
nejenom místními občany. Ve své době byla
vybudována pouze jako jednovrstvá a na místo
finální vrstvy, byl následně proveden pouze
nástřik. Střed komunikace se proto začal postupně
rozpadat, a pokud by se urychleně nepřistoupilo
k rekonstrukci, byla by oprava v budoucnu
mnohem nákladnější. Kromě komunikace
v samotném kopci, byla opravena i část komunikace
pod silnicí směrem k bývalé čerpací stanici, jednalo

se především o úsek při čp. 120 (Láznický),
kde je výjezd na hlavní silnici III. třídy velmi
obtížný až nebezpečný.
Další větší akcí byla oprava komunikace
na Podlubníčku mezi čp. 59 — 63. V této části obce
také 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 (Vopařilovi) až ke kulturnímu domu.
Veškeré opravy se ve finančním vyjádření přiblížily
částce 2,7 mil. Kč (z toho 1 mil. Kč tvořila dotace
na veský kopec od Ministerstva pro místní rozvoj).
Kvalitní a profesionální práci odvedla firma
DS Delta, za což jí patří poděkování.

Oprava křížku
a pomníku
Na podzim bylo provedeno
restaurování křížku na Krásňovsi
u kaple Nalezení sv. Kříže. Křížek byl
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. Celkové náklady činily
138 tis. Kč, z toho dotace Ministerstva
zemědělství ve výši 96 tis. Kč.
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Vestavba bytových jednotek
do stávající školy
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. Stavební práce
ve škole započaly ihned jak to bylo možné, protože
vestavba bytů musí být na základě podmínek
Ministerstva pro místní rozvoj hotova do konce
tohoto roku. V dalším roce se pak bude pokračovat
se zateplením objektu a s venkovními úpravami.
V přízemí budou vestavěny čtyři byty, stejně tak
v prvním patře. z úsporných důvodů nebude
upravováno podkroví, nebude zateplena čelní
fasáda a spojovací chodba prozatím zůstává pro
potřeby mateřské školy.
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Při provádění díla se bohužel nevyhneme
vícepracím a změnám, protože se jedná o přestavbu
staré budovy — např. bylo nutné ustoupit
od původního úmyslu uchovat historickou dlažbu
v chodbách, protože realizace tohoto záměru by
byla velmi pracná až nemožná. Vše musí být řešeno
s projektantem, technickým dozorem a s pracovníky
ministerstva, celý proces každé změny projektu
je administrativně náročný. Financování díla bude
probíhat následovně: dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj bude činit 10 390 800 Kč, úvěru
od ČS je sjednán na částku 6 mil. Kč a zbývající
náklady budou kryty prodejem podílových listů.
Přejme tedy firmě Stavitelství Jokeš, aby jim šla
práce od ruky a dílo se dařilo.

ROK 2 0 1 8

Jarní
výstava
Poslední březnovou
neděli se sál
kulturního domu
rozjasnil nádhernou
jarní a velikonoční
výzdobou.

Zlatý déšť, tulipány, narcisy
a spousta druhů jarních
květin zaplnily 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.
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Mateřská škola
Mateřská škola v naší obci byla založena 1.června 1976. Oslavili jsme
tedy již 40 let od jejího založení. Za tuto dobu prošla škola mnohý mi
stavebními úpravami, ale i předškolní vzdělávání zaznamenalo řadu
legislativních změn a kurikulárních změn v oblasti vzdělávání.

Od 1. 9. 2016 došlo k rozsáhlé novelizaci
školského zákona, jejímž cílem je komplexní
změna ve vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a posílení inkluzivního
prostředí na školách. Systematicky a intenzivně
zavádí inkluzivní vzdělávání a nastoluje rovný
přístup ke vzdělávání všech dětí a žáků v rámci
České republiky. Těmto integrovaným dětem jsou
přiznána speciálními poradenskými zařízeními
tzv. podpůrná opatření 1. až 5. stupně a škola
těmto dětem vytváří potřebné podmínky pro
vzdělávání tak, aby bylo možné vzdělávání
těchto dětí uskutečňovat primárně v hlavním
vzdělávacím proudu.
Další a neméně podstatnou změnou školského
zákona bylo uzákonění povinného předškolního
vzdělávání pro děti v posledním roce před
nástupem do základní školy, platné od 1. 9. 2017
a možnost přijímání již dvouletých dětí
k předškolnímu vzdělávání. S těmito změnami
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však vyvstala potřeba posílit pedagogický personál
škol o asistenty pedagoga, školní asistenty
a chůvy k dvouletým dětem. Tito pracovníci jsou
v převážné většině hrazeni z dotačních programů
Evropských strukturálních a investičních fondů
ve vyhlášených operačních programech „Výzkum,
vývoj a vzdělávání“, konkrétně v projektu
„Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání
na území ORP Litomyšl“ a z projektu MŠMT
„Podpora škol“ formou projektů zjednodušeného
vykazování, tzv. šablon. Z prvního zmíněného
programu v naší škole pracuje školní asistentka
Miriam Nowaková a z druhého programu chůva,
Martina Tobková. Ta konkrétně pomáhá učitelce
s asistencí u 6 dvouletých dětí, které máme v tomto
školním roce 2017—2018 v naší škole zapsané.
S využíváním těchto programů je samozřejmě
zvýšená administrativní zátěž, která ubírá
nejenom čas, ale i tak potřebnou energii k výkonu
učitelského povolání. →

V uplynulých pěti letech, které uběhly
od posledního setkání rodáků Horního
Újezda, došlo v naší mateřské škole i ke změně
v personálním obsazení. do důchodu odešla
dlouholetá učitelka Irena Šnajdrová, která ve škole
působila nepřetržitě 35 let. Na její místo nastoupila
učitelka Martina Janáčková z Pohodlí. S koncem
tohoto školního roku odcházím po dlouhých
42 letech, spojených s touto mateřskou školou,
do důchodu i já. Po tolika letech je to těžké
odcházení a přála bych si, aby se škola i nadále
nesla v duchu klidného, až rodinného prostředí,
jak je i charakterizována naším kontrolním orgánem
Českou školní inspekcí. Aby nový pedagogický
personál vytvářel harmonické prostředí a společně
s rodiči si uvědomoval, že my všichni zúčastnění
musíme vůči našim dětem přijmout svůj díl
odpovědnosti, protože všechno, co děláme,
děti nějak zasahuje. Rodina pak potřebuje mít

jistotu, že je v době, kdy se sama o dítě starat
nemůže, o jejich dítě dobře postaráno, ale zároveň
si musí být vědoma i své zásadní odpovědnosti.
Děkuji zřizovateli školy Obci Horní Újezd za
vstřícný přístup při zajišťování bezproblémového
chodu školy a přeji celé obci, aby se tu mladým
lidem dobře žilo, aby zde měli dobré podmínky
pro zakládání rodin, možnosti postavit si svůj dům,
usadit se zde, neodcházet z obce a přivést zde
na svět nové občánky Horního Újezda.
Na závěr bych Vás chtěla pozvat k návštěvě naší
mateřské školy v rámci dnešního setkání rodáků
a Dne otevřených dveří při této příležitosti. Rádi
Vás zde přivítáme v dopoledních hodinách,
v době od 9.00 do 12.00 hodin. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy

Farnosti
V kapli Nalezení sv. Kříže na Krásňovsi, která
náleží k Farnosti Dolní Újezd se konají slavnostní
mše ku příležitosti posvícení a poutě. V týdnu se
pro věřící koná bohoslužba ve čtvrtek a v měsíci
květnu jsou májové pobožnosti každý den kromě
soboty. Před pěti lety se v kapli konala svatba a byly
pokřtěny dvě holčičky. V minulých letech navštívili
kapličku potomci z rodu Vopařilových, jejichž předci
odešli z naší obce do Ameriky zhruba kolem roku
1875. O interiér kaple a zvonění se dobře starají
manželé Alena a Jan Boštíkovi. Pomáhá jím také paní
Ludmila Chadimová a o vánoční výzdobu se postarají
i jiní občané.
Zajímavostí je, že místní část obce Cikov patří
pod farnost Mladočov. Každoročně, nejbližší neděli
k svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.) farníci
z Cikova oslavují tento svátek poutní jezerní mší
u krásné pískovcové kapličky se sochou Panny
Marie Lurdské.
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  Aktivní S p o l ky v obci  

Tělovýchovná jednota
Od posledního srazu rodáků v Horním Újezdě uplynulo pět let,
v průběhu tohoto období v TJ proběhla řada událostí. Jednoznačně
nejdůležitější z nich byla výstavba nových kabin v těsné blízkosti hřiště, která
probíhala od ledna do prosince roku 2013. Stavba byla financována částečně
z evropské dotace, částečně z obecního rozpočtu. Projekt kabin vznikl u členů
výboru TJ, největší zásluhu o získání dotace má starosta obce ing. Radek Boštík.
Kabiny se podařilo rychle vybavit nábytkem a v sobotu 5. dubna 2014 proběhl
„Den otevřených dveří“, kdy si kabiny prohlédla početná veřejnost.

Největší akcí, kterou prozatím TJ pořádala, byl
„Svátek fotbalu“, který se uskutečnil 22. června
2014. Během vydařeného odpoledne proběhl zápas
mladších a starších žáků proti výběru dětských
domovů, utkání dorostu proti ženám z Chocně,
mladší „stará“ garda hrála proti vychovatelům
z dětských domovů a opravdu „stará“ garda
hrála proti Dolnímu Újezdu. Akci zpestřila ukázka
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výcviku psů Kynologického klubu Litomyšl
a leteckého modeláře Radovana Plcha z Dolního
Újezdu. Vrcholem odpoledne byl zápas mužů proti
„Výběru hvězd“, za který nastoupil např. Antonín
Panenka, Jiří Novotný, Jiří Jarošík, Sagvan Tofi,
Roman Skamene a řada dalších zajímavých
osobností. Pěkné odpoledne za příjemného počasí
sledovala velice početná návštěva. →

V krátkosti se zmíním o fotbalové činnosti
jednotlivých kategorií, které na Horním Újezdě
hrají. Muži v červnu 2015 postoupili z okresního
přeboru do I. B. třídy. V tomto období nastupovala
řada našich mladých odchovanců a hráli jsme
opravdu pěkný fotbal, na který se byla radost dívat.
Postupně hráči ubývali stejně jako radost z pěkného
fotbalu a v současné době je jasné, že z I. B. třídy
letos sestoupíme a budeme mít veliké starosti
družstvo mužů udržet. Dorost dosáhl největšího
úspěchu v sezoně 2015/2016, kdy společně
s Morašicemi zvítězil v I. třídě Pardubického kraje.
i tady fotbalisté ubývali a v současnosti hraje jen
několik kluků v Dolním Újezdě a vlastní dorost
nemáme. Žáci hráli ve společném týmu s Dolním
Újezdem, od sezony 2017/2018 nastupujeme
společně s Morašicemi v okresním přeboru 8+1.
V současnosti uvažujeme, že bychom od nové
sezony přihlásili do soutěže společně s Morašicemi
tým mladších žáku a odděleně mužstvo
starších žáků.
Největší radost nám v poslední době dělají týmy
mladší a starší přípravky. i v těchto kategoriích
spolupracujeme s Morašicemi a obě mužstva
dosahují výborných výsledků.
Kromě fotbalu pořádá TJ i řadu kulturních akcí.
Každoročně v březnu děláme v kulturním domě
dětský karneval, udržujeme tradici tanečních
zábav, obzvláště Šťepánská zábava bývá výborně
navštívená. Franta Kárský založil v roce 2015 tradici
hudebních vystoupení, kde účinkovali postupně
Veselá Trojka, Duo Aramis, Malá muzika Nauše
Pepíka a Duo Volínová a Žákovec.
Pěknou řádku let pořádáme Vánoční turnaj ve
stolním tenise, kdy jsme pro velký zájem turnaj
uzavřeli pro maximálně 40 účastníků, kteří se
přihlásí nejdříve.
Pro děti pořádáme v červenci na hřišti dětský
sportovní den. Děti jezdí na kole jízdu zručnosti,
střílí ze vzduchovky, zkouší ovládat míč jak nohou,
tak rukou. Akce se účastní pravidelně kolem 40 dětí.

TJ od jejího vzniku v roce 1966 až do současnosti.
Je určitě zajímavé vidět a slyšet zakladatele TJ
vzpomínat na události, které proběhly před více
než 50 lety.
Loni v létě proběhl na našem hřišti již 14. ročník
Újezdského poháru, kterého se účastní 6 týmů
z obcí s názvem Újezd. Součástí akce je setkání
zástupců obcí a večerní taneční zábava.
Jak přibývá ve fotbalové kronice počet popsaných
listů, jsme svědky i smutných událost, kdy se
loučíme s lidmi, kteří se zasloužili o to, že naše
TJ existuje. V posledních pěti letech to byl Pavel
Prokop, Josef Čermák a Láďa Chadima.
Činnost TJ podporují všemi způsoby obecní úřady
Horní Újezd, Poříčí, Desná a Budislav. Našimi
sponzory jsou hlavně firma Taurus Trans, ZD
Dolní Újezd, Stavební sdružení Boštík. V poslední
době jsme získali významné finanční prostředky
z Pardubického kraje a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Tak jako většina spolků i TJ má ve své činnosti řadu
problémů. Hodně mladých se odstěhovalo, řada
podniká a na fotbal nemá čas a většina lidí, která
se do našich obcí nově přistěhovala, nemá o dění
v obci velký zájem (to je můj osobní názor).
Závěrem tedy vyjmenuji ty, bez kterých by TJ
neexistovala. Z Horního Újezda je to Kamil Prokop,
Mirek Chadima, Jirka Kučera, Roman Chadima,
Vašek Žďára st., Franta a Ivo Krejsovi, z Desné
Zdeněk Beneš ml., Pavel Beneš, Miloš Kopecký,
Jaroslav Kladivo, Jaroslav Kladiva, Jaroslav Chaun,
Tomáš Chadima. Z Poříčí Franta Bartoš, Jindra
Faltys, z Dolního Újezda Zdeněk Bednář. Těch jmen
by bylo samozřejmě víc, takže se omlouvám těm,
na které jsem zapomněl. Všem samozřejmě moc
děkuji za odvedenou práci.
Více informací o činnosti naší TJ naleznete
na internetových stránkách www.tjhorniujezd.cz.
Zdeněk Beneš, předseda TJ

V roce 2015 byla v KD premiéra filmu o TJ
„S historií v zádech“. Film popisuje historii
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Autoklub
Ohlédnutí za motokrosovou pětiletkou. na závodišti v Cikově
se za posledních pět let událo mnoho věcí. Pravidelně jsme pořádali MMČR
v motokrosu juniorů, MMČR sajdkár a čtyřkolek
či Přebory SMS Pardubice (krajský přebor).

Co se týká motokrosového závodění tak asi
vrcholem pořadatelského snažení členů Autoklubu
v AČR Horní Újezd byl rok 2015. Tento ročník byl
jedinečný a asi neopakovatelný hned z několika
důvodů. Sezóna měla dva vrcholy, na které se
nezapomíná. V červnu jsme na závodišti přivítali
186 závodníků v rámci mezinárodního motokrosu
ECMO (European Classic Motocross Organization).
Jednalo se vlastně o neoficiální mistrovství Evropy
jezdců na klasických motocyklech (nejmladší
stroje byly vyrobeny v roce 1972), kterého se
účastnili jezdci z devatenácti států. Nad cikovským
závodištěm tak zavlály evropské vlajky států
počínaje Španělskem a napříč celou Evropou konče
Finskem. Vlastní závod se uskutečnil v sobotu,
ale první jezdci byli v Cikově již ve středu a poslední
odjížděli následující úterý. Celá tato akce nebyla
jen sportovním podnikem, ale byla to velká
společenská událost jak pro jezdce, jejich manželky
tak i všechny milovníky historických motocyklů
ze širokého okolí. O tom, že jsme se této akce
zhostili se ctí svědčí to, že nám osobně předal jako
poděkování pamětní plaketu president ECMO pan
Alberto Langenberg z Holandska.
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Vrcholem sezóny 2015 a vlastně celého našeho
snažení v Cikově bylo Mezinárodní mistrovství
ČR v motokrosu družstev. Tento podnik je
jedinečný tím, že se jej účastní nejlepší týmy se
svými nejlepšími jezdci, které jsou ještě posíleny
zahraničními jezdci. Za účasti 22 družstev před
velkou diváckou kulisou se nakonec stali celkovými
vítězi členové Osička MX teamu (F. Neugebauer
CZ, T. K .Olsen Dánsko a A. Jasikonis Litva).
Druhé místo obsadil MAX 2 team — KRTZ
(J. Romančík CZ, T. Šimko SK, M. Sukup CZ) a třetí
místo Buksa ADOS team (M. Michek CZ, J. Suliven,
F. Richier oba Francie).
Po velice úspěšném závodu družstev jsme ještě
v říjnu uspořádali MMČR sajdkár a čtyřkolek. Tento
ročník pro nás byl také mimořádný. Tento podnik
byl jako poslední v seriálu a nám se v Horním
Újezdě dostalo té cti, že jsme mohli v místním
kulturním domě na slavnostním večeru vyhlašovat
mistry České republiky. Jak je z předešlých řádků
patrné, tak tato sezóna byla opravdu mimořádná
a myslím, že asi nepřekonatelná. →

Po vzestupu následuje pád
a v našem případě to bylo
řešení legalizace provozu
závodiště. Celý rok 2016 jsme
tvrdě pracovali na stavebním
povolení, projektové
dokumentaci, vynětí dráhy
z půdního fondu a vyřešení
majetkoprávních záležitostí
s vlastníky pozemků. Toto
vše se podařilo vyřešit v roce
2017, kdy v srpnu proběhla
kolaudace celého areálu,
podařilo se všechny pozemky
závodiště odkoupit, nebo
směnit s původními vlastníky
a dráhu na 25 let vyjmout
z půdního fondu. Toto bylo
pro mě a myslím i pro většinu
fanoušků motokrosu asi to
největší vítězství, kterého jsme
mohli dosáhnout. Rok 2017
jsme po kolaudaci ještě stihli
uspořádat MMČR v motokrosu
juniorů a opět MMČR
sajdkár a čtyřkolek spojené
s vyhlášením mistrů ČR.
Na letošní rok máme opět
nemalé plány, chceme navázat
na velice úspěšné motokrosy
Orion cup, tentokrát pod
názvem ORION TAURUS
TRANS 2018, dále máme
v kalendáři ještě označeny dva
termíny. Budeme pořadateli
Přeboru SMS Pardubice a opět
finálového podniku MMČR
sajdkár a čtyřkolek spojeného
s vyhlášením mistrů ČR. Touto
cestou bych chtěl poděkovat
všem, kteří nám pomáhají
a podporují nás v naší činnosti,
nebo nás alespoň tolerují.

Myslivecké
sdružení Háje
Myslivecké sdružení Háje Horní Újezd vzniklo v roce 1993. Výměra
honitby je o rozloze 643 ha. Zemědělská půda činí 590 ha, lesní
a ostatní pozemky jsou o výměře 53 ha. V roce 2016 byla provedena
změna názvu na Myslivecký spolek Horní Újezd dle nového
občanského zákoníku. do MS byli přijati dva noví členové pan
Boštík Jan, Horní Újezd 10 a pan Motyčka František, Horní Újezd
171. V současné době čítá myslivecký spolek 9 členů: Boštík Jan,
Hurych Jan st., Hurych Jan ml. — předseda, Chadima Milan — dozorčí
komise, Krejsa František — hospodář, Kysilka Jaroslav, Lněnička
Jaroslav — jednatel, Motyčka František a Prokop Radek — pokladník.
Hlavní náplní myslivců není jen lov, ale především péče a ochrana
zvěře a přírody. V průběhu roku myslivci spolupracují se
zemědělským družstvem při jarních senosečích k ochraně populace
zvěře, jsou rozmísťována pachová zradidla, berličky pro dravce, sběr
kamení. Každoročním úkolem je zajištění dostatečného množství
kvalitního krmiva pro zimní období, kdy je vyžadována největší
péče zvěři při nedostatku přirozené potravy. K velkým ztrátám
na zvěři dochází na pozemních komunikacích, proto byla na místní
komunikacích instalována optická zradidla. Myslivci provádí výsadbu
zeleně v rozsahu celé honitby (ovocné stromy, kaštany, břízy,
křoviny). V průběhu roku probíhá údržba mysliveckých zařízení
(krmelce, posedy, kachní budky, voliéra pro bažanty). Každoročně se
odchovávají bažantí kuřata, která jsou zakoupena z umělého chovu.
V podzimním období se koná společný hon, na který jsou zváni
hosté z okolních spolků. V polovině května začíná hlavní lovecká
sezóna v jejím průběhu je lovena zvěř srnčí, černá a škodná. Myslivci
se neschází jenom při lovu a práci, během léta je uspořádáno letní
posezení s občerstvením pro rodinné příslušníky a přátele spolku. Náš
myslivecký spolek spolupracuje s dalšími subjekty — obec Horní Újezd
a rybářský kroužek Horní Újezd.
Členové Mysliveckého spolku Horní Újezd

Václav Severa
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Rybářský kroužek
Rybaříci v Horním Újezdě už vlastně
existují téměř 11 let. Za tuto dobu
se mnoho věcí událo a povedlo.
Například se nám za přispění obce
povedlo zvětšit rybník, od fotbalistů
odkoupit stavební buňku a tuto
zvelebit.

Za těch 11 let prošla našim kroužkem spousta
dětí. Dnes už jsou z nich mladí muži. Kroužek
navštěvuje každoročně patnáct zájemců o rybaření.
Některé to prostě baví a vydrží u tohoto koníčku
až do dospělosti a někteří později přejdou do jiných
kroužků, které je víc zaujmou. V letošním roce
máme čtyři nové členy.
S dětmi jsme nejčastěji u našeho rybníka, důležitá
je ale i teoretická příprava, která se odehrává
především za nepříznivého počasí a přes zimní
měsíce v klubovně TJ.

Každým rokem pořádáme pro děti rybářské závody,
pro ty nejlepší závodníky jsou pak připravené
hodnotné ceny od prutů, navijáků až po různé
rybářské vybavení.
Rybářské závody pořádáme i pro dospělé, tato
tradice trvá už šest let. Pro naše malé rybáře
každoročně uspořádáme kromě závodů před
prázdninami též kemp u rybníka a to od pátku
do neděle. Chlapci a děvčata si mohou brzo ráno
vstát a lovit ryby až do pozdního večera. Mají
takový volnější režim, starší pomáhají mladším
se zdokonalováním techniky rybolovu. Součástí
kempu je také fotbal a jiné hry. Naše manželky nám
pomáhají s nakrmením dravé zvěře. To víte, u vody
to utíká a také více tráví. Jsme prostě rádi v přírodě
a  hlavně u vody.
Vlastimil Hladík

Sbor
dobrovolných
hasičů
Zdejší sbor dobrovolných
hasičů má v současné době
56 členů. Zvolený výbor SDH:
starosta — Vostřel Jan ml., HÚ
59, místostarosta — Kysilka
Jaroslav ml., Jarošov 52,
velitel — Filipi Josef HÚ 71,
jednatel — Žďára Ladislav
HÚ 103, pokladník — Novák
Bohumil HÚ 82, předseda
revizní komise — Kladiva Václav
Poříčí 108.
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Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Horní Újezd
pracuje v tomto složení:
velitel — Nespěšný Libor,
strojník — Baťa Oldřich ml.,
Kladiva Marek, členové — Vostřel
Jan ml., Žďára Miroslav, Hurych
Jan ml., Mráz Josef ml., Filipi
Josef, Motyčka František ml.,
Novák Bohumil, Opletal Tomáš.

Základ techniky tvoří dopravní
automobil Ford Transit s rokem
výroby 2007 a požární stříkačka
PS-12 z roku 1977. Současně
je jednotka vybavena výstrojí
a vybavením dle nařízení pro
kategorii JPO V.
Vostřel Jan ml.

Hornoújezdský
ochotnický spolek
Za posledních pět let prodělal
náš spolek několik vln rozmachu
a pak zase útlumu.

V roce 2013 jsme si pro Vás připravili hru
„Amant“ a „Krkonošskou pohádku“, tu jsme
sehráli na minulém setkání rodáků. v poslední době
zatím nejúspěšnější komedii „Když se zhasne“
jsme secvičili v roce 2014. Diváci ji mohli vidět
celkem třikrát — v rodné obci Horní Újezd, v Poříčí,
Dolním Újezdě a zavítali jsme i do spřáteleného
Horního Újezda na Moravě. S další hrou „Dva
na gauči“ už jsme nebyli tak spokojení a sehráli
jsme ji jen doma a v Poříčí v roce 2015. Zatím
posledním divadelním představením byla obnovená
premiéra hry „Drak je drak“ ku příležitosti oslav
25 let obnovení samostatnosti obce Horní Újezd
v dubnu 2016. V loňském roce se nám nepodařilo
sehnat dostatečný počet divadelníků, ochotných
nastudovat novou hru. K letošnímu setkání rodáků
jsme si připravili dvě scénky „Statistika“ a „Včera,
dnes a zítra“.
Děkujeme všem, kteří až doposud vynaložili
spoustu času na přípravu a předvedení divadelních
her, dále všem divákům a zdejší obci za vstřícnost
a podporu. Schází nám „nová krev“, abychom
pokračovali v divadelní tradici a navázali tak
na naše předky, kteří hrávali divadlo v naší obci

už téměř před sto lety. Přijďte mezi nás!
Ještě uvádíme úryvek z kroniky ke dni
6. dubna 2001, který sepsal p. Jiří Mráz:
Generálka. Abychom byli o premiéře co možná
nejpřesvědčivější, bylo nutné ještě sehrát
v kulturním domě představení nanečisto. Všichni
ochotníci v kostýmech předvedli jen to nejlepší,
takže se generálka vydařila. Škoda je, že právě jen
při generálce se nacvičené představení sehraje
přesně tak, jak bylo nacvičeno.
Se všemi replikami, se všemi pohyby na jevišti,
se všemi výrazy v obličejích herců… od této chvíle
totiž nastává nezadržitelný proces zapomínání
a přebreptů. Už na premiéře, která se obvykle koná
hned druhý den, herci předvádějí úplně něco jiného
a zoufalý režisér jen nevěřícně kouká, pod co se
to podepsal.
Aby se však nikomu nekřivdilo, pravdou je, že právě
premiéra dodá představení potřebný „šmrnc“.
Ochotníci totiž cítí reakce diváků a podle toho se
také na jevišti chovají. Často si přidávají texty, takže
se představení podle toho i patřičně protáhne.


Za ochotnický spolek Poslední mohykánky
Zdena Škeříková, Kristýna a Maruška Boštíkovy,
Štěpánka Mokrejšová a Alena Chadimová
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Stručn ý v ýta h z

usnesení
zastupitelstva
obce v letech 2013 — 2017

  2013  
25. 1.
• s chválení snížení ceny u vybraných stavebních
parcel na 1 Kč/m2
• objednáno zhotovení pasportu místních
komunikací — p. Flégl — částka: 22 tis. Kč

22. 2.
• s chválen plán 10-ti leté obnovy vodovodu
na roky 2013 — 2023

12. 6.
• s chválen výběr vítězné firmy Kavyl na zhotovení
akce: „Regenerace významné zeleně v obci
Horní Újezd“
• objednáno zhotovení studie na přestavbu
ZŠ „Stavební úpravy školy na bytový dům“

9. 10.
• s chváleno vyhlášení referenda k otázce přestavby
ZŠ na byty

13. 11.
• s chválena smlouva s PK o poskytnutí dotace
v požární ochraně na věcné vybavení a věcné
prostředky PO jednotky SDH obce
ve výši 63 tis. Kč
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28. 1.
• s chválení smlouvy s firmou Vod Top Brno
na změnu vytápění v obecních bytech
— z el. energie na plyn v částce 330 tis. Kč
• objednáno zhotovení PD na přestavbu
ZŠ od firmy MK Projekt (ing. Kubeš)
za částku: 156 tis. Kč

8. 8.

sakrálních staveb“ v částce 282 tis. Kč
(z toho dotace z MMR 197 tis. Kč)
• schváleno provedení dešťové kanalizace
v místní části obce Cikov firmou Skanska a.s.
v částce 600 tis. Kč

  2016  
20. 6.
• s chváleno vydání změny č. 1 územního plánu obce
• nařízení obce o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje

• s chváleno podání návrhu na změnu
č. 1 územního plánu obce — objednáno zhotovení
21. 10.
pasportu VO od firmy LTS Litomyšl (ing. Bartoš)
• schválen „Strategický dokument obce“
za částku 20 tis. Kč
pro léta 2016 — 2020

1. 10.
• s chválena smlouva o nájmu s firmou Hruška
na pronájem místní prodejny smíšeného zboží

7. 11.
• s chválen výběr firmy Alfa Profi v rámci akce
„Svážíme bioodpad z obce Horní Újezd“
s nabídkovou cenou 3 mil. Kč, jedná se
o dodání vozidla vč. kontejnerového nosiče, 7 ks
kontejnerů o objemu 5 m3, štěpkovače LASKI

18. 11.
•u
 zavření smlouvy s vítěznou firmou DS Delta
na realizaci akce: „Obnova místní komunikace
7c na Vísce“ za nejnižší nabídkovou cenu:
2 043 229 Kč

28. 12.
• s chválena konečná verze podání žádosti o dotaci
na akci: „Vestavba bytových jednotek do stávající
školy Horní Újezd čp. 164“

12. 12.
• s chválen jednací řád zastupitelstva obce
pro období 2014 — 2018

   2 0 1 5   

  2017  
24. 2.

•u
 zavření smlouvy o přijetí úvěru od ČS
a.s. do výše 6 mil. Kč na financování akce:
23. 4.
„Vestavba bytových jednotek do stávající školy“
• schválen výběr vítězné firmy AUA ing. St. Zeman
se splatností do 31. 12. 2032 a zajištěného
na zhotovení změny č. 1 územního plánu obce
budoucími příjmy obce
za celkovou částku: 56 tis. Kč
• pořízení změny č. 2 územního plánu

23. 7.
• s chválen výběr firmy Kulant cz. na zhotovení
akce: „Rekonstrukce dětského hřiště v areálu
MŠ“ s nabídkovou cenou: 348 tis. Kč
(z toho dotace z MMR 244 tis. Kč)

28. 8.
• s chválen výběr firmy Jaroslav Hasík
na provedení zakázky „Obnova drobných

21. 4.
• s chválení obecně závazné vyhlášky o odchylném
vymezení doby nočního klidu

16. 6.
• s chválen nákup pozemků do vlastnictví obce
o celkové výměře 8 218 m2 za celkovou částku
173 tis. Kč
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za nabídkovou cenu
138 tis. Kč (z toho dotace
MZe ve výši 96 tis. Kč)

11. 8.
• schváleno poskytnutí
finančních prostředků
z rozpočtu obce
na dofinancování akce:
„Modernizace a rozšíření
sportovního areálu
— II. etapa“ ve výši 1,2 mil. Kč

22. 9.
• schválena smlouva
s vítěznou firmou Jaroslav
Hasík na realizaci zakázky:
„Oprava kříže na Krásňovsi“

13. 10.
• s chváleno vydání změny
č. 2 územního plánu obce
• zakoupení japonské svahové
sekačky CANYCOM za cenu:
332 tis. Kč

„Vestavba bytových jednotek
do stávající školy“ s tím,
že předpokládaná hodnota
zakázky stanovená zároveň
jako cena nejvýše přípustná
— je stanovena ve výši
18 mil. Kč

20. 12.
• s chváleno konečné znění
zadávací dokumentace a výzvy
k podání nabídky pro akci:

Ro z p o čty ob c e v m i n u lýc h letec h
Rok

Příjmy
Kč

Výdaje
Kč

Přebytek, schodek
Kč

2014

4 880 000

5 150 000

- 270 000

2015

5 175 600

5 095 500

+ 80 100

2016

5 148 100

5 093 700

+ 54 400

2017

5 819 500

5 819 500

0

2018

23 073 200

24 178 400

- 1 105 200

Poh yb o by vat e lst va
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Rok

Přihlášení

Odhlášení

Narození

Úmrtí

31. 12. 2018

2013

12

12

8

5

420

2014

6

12

5

1

418

2015

6

3

4

4

421

2016

5

7

6

2

423

2017

4

15

2

3
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