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Letošní
setkání rodáků
Chtěla bych poděkovat přípravnému výboru obecního úřadu, hlavně panu starostovi
za vzornou organizaci programu při letošních „Rodácích Horního Újezda“. Měla
jsem tu možnost jako nejstarší občanka
naší obce se svézt v krásném starém autě
z roku 1916. Tímto děkuji majiteli auta
a zároveň řidiči Pepíkovi Flídrovi za spanilou jízdu kolem kulturního domu a všem
rodákům za přivítací potlesk.
Překvapilo mě, jaká byla velká účast
našich občanů. Přitom bylo docela špatné

počasí – chladno, vítr a dešťové přeháňky.
Jen se mi nelíbila špatná slyšitelnost programu. To se někdy stává, že něco nevyjde.
Jinak vše bylo moc hezké. Dále bych
chtěla připomenout, že do obce přijel taky
zmrzlinář s vozíkem, jak to dříve bývalo.
Taky flašinetář, který zahrál rodákům
na flašinet. Pamatuji si jak pod školou
za Šinkorovými stála chaloupka, obecní
pastouška a v ní bydleli Bureš a Pecina, to
byli lidi, co byli už staří a nikoho neměli.
Bureš měl flašinet a chodil vyhrávat, aby si

vydělal na živobytí. Zvláště když měly hospodyně ze statků svátek, nebo narozeniny.
Dostal jídlo a ještě nějaké drobné peníze.
Pecina byl starší než Bureš. Ten chodil po
vsi na oběd. Měl zápisník v tom měl psané
číslo domu a den, jméno majitele. Majitel
se mu podepsal do toho zápisníku, že tam
byl a dostal oběd. Obecní úřad zápisník
též zkontroloval. Obecní pastouška zmizela a s tím i chudé lidi.Těším se na fotky
z rodáků.
Marie Pohorská — Víska

·
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Pohlazení
po duši
V sobotu 23. června se v „naší“ malebné obci
Horní Újezd konalo setkání rodáků. Záměrně
píši naše obec, i když nejsem zapsanou obyvatelkou. Přesto mi tato malebná vesnička
učarovala v srdci prostřednictvím manžela,
který zde strávil celý život a jehož maminka
v obci vlastní krásnou chaloupku, kde společně s dvěma našimi dětmi trávíme vždy
více jak polovinu týdne, manžel v současné
době i daleko více času, protože se zde pustil
do stavby našeho snového domečku.
Onu sobotu jsme se po obědě společně
s dětmi a babičkou Janou vypravili na připravený bohatý program do středu vesničky.
Počasí sice nebylo zrovna nejteplejší, někdy
dokonce i sprchlo, ale samotný průběh akce
tím nebyl nikterak poznamenán.
Po vlídném přivítání a důstojném
proslovu pana starosty se už naplno mohl
rozjet odpolední blok. A to co nás čekalo,
mě opravdu pohladilo po duši. Vše začalo
nádherným vystoupením dětiček z místní
mateřské školky. Takové vystoupení se jen
tak nevidí! Paní učitelky a všechny vystupující děti udělali ohromný kus práce. Všechno
bylo tak upřímné, veselé a hravé. Následné
vystoupení pěveckého sboru s panem učitelem hudby bylo taktéž velice zdařilé. Píseň
„Tátova holka…“ mě vehnala slzy do očí,
jak to holky dokázaly tak procítěně zazpívat.

Vydařené byly i jednotlivé vstupy místních
ochotnic. Loutkové divadlo Kozlík mělo
taktéž nejen u dětí veliký ohlas. Nádherné
loutkařské představení a to, jak dokázala
slečna vypravěčka vtáhnout děti přímo
do děje pohádky prostřednictvím kladených
otázek, bylo velice milé. Mě osobně nejvíce
rozesmála odpověď mojí dcerky Julinky
na otázku, kdy se slečna ptala: „Kdo z přihlížejících dětí je z Horního Újezdu?“ − pouze
asi čtyřem dětem vystřelila ručička nahoru
a jedním z nich byla i naše pětiletá Julinka.
Bydliště má sice stále ještě v Praze, ale to jak
zde trávíme stále více a více času, tak vnímá
tak, že už sem vlastně srdcem patří. To mně
přišlo tak kouzelné!
S dětmi jsme se svezli na kočáře taženém koňmi. V historickém zmrzlinářském
voze u místního rodáka pana Flídra se děti
občerstvily zmrzkou. Zaskákaly si v nafukovacím hradě.
Celé odpoledne, co jsem slavnosti byla
s dětmi osobně přítomna, jsem vnímala tu
úžasnou atmosféru. Místní obyvatelé byli
plni elánu. Neustále se otáčeli a nosili tácy
s cukrovím, napečenými koláči a všelijakými dobrotami. Je neuvěřitelné, jak celá
vesnice držela pospolu, a bylo krásné vidět,
že i v dnešní době plné individuality, zde má
místo společná práce a veliká sounáležitost

všech místních obyvatel. Z celé akce to bylo
velice cítit a já jsem byla hrdá, že jsem dané
akci mohla být přítomna.
Večerní program jsem již osobně neabsolvovala. Julinka samozřejmě chtěla vidět
rozverné školačky, jež jednu z nich představovala naše babička Jana, a tak se na vystoupeníčko vypravila spolu s taťkou. Všichni
se domů vrátili nadšeni jak z vystoupení
„přerostlých“ školaček, tak i z ohňové šou.
Julinka nakonec pořádně juchala, protože
vydržela na parketu až do jedenácti hodin.
Nejspíše poslední coby nejmladší účastnice.
Celá akce byla opravdu moc vydařená a patří za to ohromné díky všem lidem, kteří se
na dané akci podíleli. Bylo vidět, že se jedná
o společné dílo mnoha a mnoha lidí a je
jedno, kdo se na tom jak podílel. Každý tam
měl své nezastupitelné místo a jen díky té
společné práci se uskutečnilo něco tak krásného, z čeho mám ještě teď husí kůži.
Jsem hrdá, že žiju ve vesnici, kde se lidé
znají, vědí o sobě, pomáhají si a dokážou
společně propojit své síly ke krásnému dílu.
Je radost být u toho a prožívat to na vlastní
oči se svými dětmi!
Všem obyvatelům a účastníkům akce patří
veliký dík za to, jak nádherný náboj a energii
celá akce měla!
Markéta Vodehnalová

·

„Moudrý člověk přemítá o svých strastech jen tehdy,
když to potřebuje, v jiných případech myslí na jiné věci“.
J. Russel

V měsících
červenec až prosinec
oslaví nebo již oslavili
významná životní
výročí tito občané:

50 let
60 let
70 let

Josef Tobek
Ludmila Klusoňová
Miloslav Lněnička
Vlasta Neprašová
Jaroslav Kladiva

80 let

Anna Žďárová

88 let

Anna Vavřínová

90 let

Marie Jánová

91 let

Marie Boštíková

Jubilantům přejeme spokojenost a štěstí v každém okamžiku dalších let.
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Informace obce
Zastupitelstvo obce na svém
jednání dne 16. 4. 2018
m. j. projednalo a schválilo:
• z
 ávěrečný účet a účetní závěrku
obce za rok 2017
• p
 rodej obecních pozemků p. č. 1007/3
a 1008/2 manželům Lněničkovým
• s mlouvu mezi obcí a ing. arch. Kmoškem
na zhotovení projektové dokumentace
a rekonstrukci historické části mlýna
čp. 10 a smlouvu v téže věci s ing. arch.
Peštou na stavebně historický průzkum
• s mlouvu mezi obcí a firmou Stavitelství
Jokeš na poskytnutí vratného příspěvku
na provedení díla : „Vestavba bytových
jednotek do stávající školy“ ve výši 3 mil. Kč
• d
 oplnění člena letopisecké komise
ing. Radka Boštíka

Na dalším jednání dne
1. 6. 2018 zastupitelstvo
projednalo a schválilo m. j.:
• u
 zavření dodatku ke smlouvě o dílo
na akci: „Vestavba bytových jednotek
do stávající školy“, předmětem dodatku
je realizace změn
• u
 zavření smlouvy mezi obcí a firmou
TextilEco na umístění kontejneru na textil
• u
 zavření smlouvy mezi obcí a Pardubickým
krajem na 120 000,− (oprava komunikace
na Vísce), 52 500,− (prodejna potravin)
a 10 000,− na setkání rodáků

• fi
 nanční spoluúčast na výstavbě universálního
hřiště ve výši 40 % celkových nákladů
• z
 aložení svazku obcí Komunální služby
Hlinecko, stanovy svazku a členství naší
obce v něm
• Z
 O neschválilo: prodej částí
obecních pozemků o výměře 136 m2
p. Ing. Košňarovi, finanční příspěvek
pro Linku bezpečí a Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených

Na zasedání dne 27. 7. 2018
zastupitelstvo projednalo
a schválilo m. j.:
• smlouvy mezi obcí a Mikroregionem
Desinka a Litomyšlsko na opravu místních
komunikací
• smlouvu mezi obcí a Pardubickým krajem
na opravu pomníku padlým
• způsob finančního vypořádání mezi obcí
a vlastníky mlýna čp. 10 v souvislosti
s ukončením spolupráce ze strany
vlastníků mlýna na zhotovení PD pro akci:
„Rekonstrukce historické části vodního
mlýnu čp. 10“, návrh: vlastníci mlýna
zaplatí 86 tis. Kč za zaměření od ing. arch.
Kmoška a min. 50 % výdajů za zpracování
historického průzkumu mlýna
od ing. arch. Pešty
• s mlouvy mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce
na připojení odběrného el. zařízení
pro vestavěné byty

• n
 ávrh letopisecké komise na provedení
doplňujícího zápisu k rokům 1990—1996

• d
 odatek č. 3 a č. 4 mezi obcí
a Stavitelstvím Jokeš

• návrh zápisu do obecní kroniky k roku 1997

• Z
 O neschválilo: prodej obecního pozemku
p. č. 494/2 p. Plemlové a části p. č. 774 p.
Vodehnalovi

• dlouhodobý pronájem části obecního
pozemku u bytovky manželům Veselíkovým

• Z
 O uložilo panu starostovi uzavřít
s p. Vodehnalem nájemní smlouvu na část
p. č. 774 s předkupním právem

Na jednání dne 7. 9. 2018
zastupitelstvo m. j. projednalo
a schválilo:
• p
 rodej části obecního pozemku p. č. 73/28
p. Dudychové
• z
 ařazení p. č. 523/1 do nabídky parcel
vhodných pro výstavbu rodinných domů
• d
 arovací smlouvu mezi obcí a Pardubickým
krajem na poskytnutí peněžitého daru
ve výši 10 tis. Kč za umístění v krajském
kole soutěže „Vesnice roku 2018“
• d
 alší postup ve věci ukončení spolupráce
na přípravě projektové dokumentace
„Rekonstrukce historické části vodního
mlýna, čp. 10“ (vlastníci mlýna podají
výpověď ze smlouvy s Pardubickým krajem,
obec vrátí poskytnutou dotaci Pard. kraji
a poté obec požádá Pk o přidělení dotace
na dopracování stavebně historického
průzkumu, vlastníci mlýna umožní
vstup do objektu)
• p
 odání žádosti na Pardubický kraj
na rekonstrukci veřejných prostranství
v rámci POV, bude se jednat o p. č. 1003/21
a 1007/4 v Cikově
• Z
 O vzalo na vědomí petici předanou v den
konání zasedání a uložilo panu starostovi
připravit návrh na řešení nových dispozic
hřiště (z důvodu přemístění určitých
herních prvků), svolat jednání ZO na místě
a následně s výsledkem seznámit vedení
MŠ a rodiče dětí.

·

Jednota
divadelních ochotníků
Protokol sepsaný o schůzi výboru a náhradníků jednoty div. ochotníků v Horním Újezdě konané dne 6. dubna o 7 hodině večer v hostinci
u Drábků. Přítomní byli: Stráník Fr., Hurych Jan, Černý Karel, Pohorský
Fr., Václav Kalibán a Tomáš Kalibán.
Program: Na programu bylo sehrání rozepsaného divadla Honzy
Hromádka které bylo určeno sehráti na poslední neděli v dubnu neb
na první neděli v květnu. Režiser Karel Černý vysvětlil jeho poměry
k divadlu a nemínil již tento kus cvičit ale slíbil že když se o vše postaráme samy že na zkoušky bude chodit vždy v neděli. Dále jednáno
bylo o vedení elektřiny od Černých ale tento náklad na zřízení sloupů
a drátů je nemožný. Usneseno bylo svítit zatím než se náš peněžní stav
zlepší lihovkami. Tímto byl program vyčerpán a schůze ukončena.
Další protokol je sepsán dne 29. dubna 1927 v hostinci u Drábků

za přítomnosti: Stráník, Chadima, Černý, Hurych, Pohorský, Kalibán
Václav a Tomáš, Jan Šimek, Fr. Chaloupek, Rejman, Lněnička Josef.
Program: Na programu bylo vyjednání s režisérem Karlem Černým
jak si myslí režisérství vésti neboť v tento čas nejevil žádný zájem
pro jednotu. Byl tento bod vzán v úvahu a pojednání o tom rozvětveno. Černý vyložil jak jeho stav vypadá a nemínil již tuto funkci
zastávati. Po dlouhých rozprávkách se uvolil opět vésti režisérství
a k tomu dodal, že rozdané úlohy musí každý vzíti, vyjímaje
ve vážných důvodech a že jej musí každý poslouchat a ne si dělat
kdo co chce. Po tomto navrženo sehráti v přírodě div. hru „Kráska
ze Šumavy“. Jelikož čas velmi pokročil a na další pojednávání nebylo
času předseda schůzi ukončil.
Hurych Jan — jednatel, František Stráník — předseda

·
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Tradiční
oprava místních
komunikací

Vestavba
bytových jednotek
do stávající školy
Zpráva o průběhu akce aneb, kdyby tak šlo zastavit čas
Myslím, že ze všech aktivit, které nyní v obci aktuálně probíhají,
Vás občany asi nejvíce zajímá přestavba naší bývalé ZŠ. Na úvod
několik základních údajů, byť se na těchto stránkách v minulých
vydáních našeho zpravodaje objevily:
Celková vysoutěžená cena

17,5 mil. Kč

Získaná dotace

10,4 mil. Kč

Uzavřený úvěr na dofinancování akce u ČS a. s.

6 mil. Kč

Počet zhotovených bytů

8 bytů

Hlavní cílová skupina

matky/otcové s dětmi

Udržitelnost projektu

5 let

Z časového hlediska jsme asi uprostřed prací, byť se to nedá tak
přesně specifikovat. Připomínám, že vlastní vestavba bytových
jednotek musí být dle dotačních podmínek hotová do konce
letošního roku, zpevněné plochy, zateplení objektu a čisté terénní
úpravy, pak do června 2019. Nejvíce se tedy logicky pracuje uvnitř
školy, kde se již postupně rýsují jednotlivé byty. Naštěstí jsme se
již dostali přes „prašné období“, tzn. období, kdy se především
bouralo − jak původní podlahy, tak zdi v místech nově plánovaných otvorových prvků, tak vzala za své původní střešní krytina,
dále objekt přišel o svoji dominantu − velké komíny, které ale
nyní již nemají žádné využití a v rámci nových dispozic by bránily
ve výstavbě plánovaných bytů v podkroví. Nejvíce si v prašném
období užili občané nejblíže sousedící s objektem školy, kterým
tímto ještě jednou děkuji za jejich trpělivost. Opravdu si vážím
jejich chápavého přístupu, kdy kolikrát museli ve větrném počasí
omezit, či úplně zrušit své plánované aktivity okolo domu. Tento
čas, tato doba pro ně nebyla jistě jednoduchá. Čas ale není ale
přítelem ani pro nás − jak pro obec, tak pro realizační firmu
Stavitelství − Jokeš z Morašic, běží neúprosně a konečný termín se
neodkladně přibližuje. Musím zde všechny uklidnit: stavba není
ve skluzu, ale na druhou stranu se nám během uplynulých měsíců
nepodařilo dopracovat ani k minimální časové rezervě, která by
se jistě hodila. Nezbývá než věřit, že vše dobře dopadne a především, že nenastanou žádné komplikace v rámci cílového finiše při
dokončovacích pracích. A pro Vaši představu: nyní se právě osazují
sanitární předměty (umyvadla, záchody, sprchy), probíhá pokládka dlažby ve sklepních prostorách a částečně již i v jednotlivých
podlažích, pracuje se na vzduchotechnice, vodoinstalaci a na kanalizaci − byla osazena domovní čistírna odpadních vod.
Pokud se tedy vše podaří dle plánu a akce bude (prostě musí
být) zdárně dokončena, plánuje obec uspořádat v objektu bývalé
školy − nově v obytné budově − den otevřených dveří tak, abyste se
mohli sami na vlastní oči přesvědčit, jak účelně obec své prostředky investovala. A případně nostalgicky zavzpomínat, kde, že byla
ta Vaše školní třída, když jste v těch krásných bezstarostných časech
chodili ještě do školy.
Ale nebudu předjímat, tak daleko (bohužel) ještě nejsme.
Ing. Radek Boštík — starosta

·

Každoroční oprava komunikací proběhla v naší obci i v tomto
roce a to navzdory napjatému rozpočtu, který obec v letošním
roce má díky přestavbě bývalé školy na byty. Pokud se ale
chceme někdy v budoucnu dostat k cíli, který by znamenal,
mít v obci opravené všechny místní komunikace, nemohli jsme
opravy vynechat. A v seznamu komunikací určených k opravě,
který jsme si v zastupitelstvu v letošním roce schválili, a který
stanovuje pořadí opravy dle potřeby, nám stále značný počet
komunikací ještě zbývá. Letos byla na řadě část komunikace
na Vísce od čp. 99 ( Kučerovi) k čp. 100 ( Baťovi). Povrch byl
proveden z frézovaného asfaltu a následně opatřen ochranným
nástřikem emulzí. Stejným způsobem byla zrealizována oprava
komunikace v Cikově u čp. 10 (rodina Boštíků) − jedná se o část
komunikace vedoucí z Desné a napojující se na hlavní silnici III.
třídy. Motoristé, kteří tímto místem pravidelně projíždějí, opravu
jistě ocení, protože najet z pohodlné asfaltové komunikace vedoucí z Desné na nezpevněnou cestu plnou výmolů u čp. 10, byl
dříve pro všechny jistě velký zážitek. A myslím, že opravu ocenili
i samotní obyvatelé Ležákova mlýnu, kteří na ni čekali řadu let.
Zároveň se uskutečnila výsprava asfaltové plochy před KD, v celé
ploše byly ošetřeny popraskané spáry asfaltovou zálivkou. Pokud
bychom k tomuto kroku nepřistoupili, byla by oprava povrchu
v budoucnu mnohem dražší.
Celkové náklady na opravu komunikací si v letošním roce
vyžádaly částku ve výši 540 tis. Kč, z toho dotační prostředky
představovaly sumu: 212 tis. Kč.
Na příští rok máme v plánu zrealizovat konečně akci v Cikově
na „Spálenisku“ a po dlouhých 8-mi letech zhotovit druhou
etapu výstavby komunikace k novým RD a na upravený štěrkový podklad zhotovený v předchozích letech položit nový
asfaltový povrch.
Ing. Radek Boštík — starosta

·
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Nový školní rok
v mateřské škole
Ještě před koncem školní roku, přesněji
29. června proběhlo Slavnostní vyřazení
předškoláků – pasování v zasedací místnosti Obecního úřadu. S dětmi se rozloučil
pan starosta a popřál jim mnoho úspěchů
v nadcházející školní docházce. Rodičům pak
popřál hodně trpělivosti a pochopení pro
své prvňáčky. Do základní školy odešly 4 děti
a jedno dítě přešlo do MŠ Desná.
Děti dostaly na památku knihu s věnováním a pamětní list a od obce dárek, v podobě
drobných školních pomůcek, které se jim
budou jistě hodit do školní aktovky.
Neodešly však jen děti, ale z naší školy
odešla i Miriam Nowaková, která tu působila
jako školní asistent, ale hlavně nám odešla paní ředitelka Štěpánka Mokrejšová.
Na naší škole byla přes 40 let. Těžké je se s ní
rozloučit, všichni jsme si za tu dobu zvykli
na její přítomnost a tak věříme, že si už bude
náležitě užívat důchodu a za námi se jistě
ráda podívá při nějaké akci pořádané školou.

Za jejího působení škola prošla velkými
změnami, které byly potřebné k provozu
MŠ. Další změny, které se týkají úprav školní
zahrady nás čekají v průběhu jara.
Pro letošní školní rok 2018/2019 máme
zapsáno 20 dětí, z toho jedno nastoupí až
po dovršení dvou let 15. 11. 2018. Nové je
i pro tento školní rok personální obsazení
školy. Na místo paní ředitelky Štěpánky
Mokrejšové nastoupila paní učitelka Martina
Janáčková z Pohodlí, která tu doposud
pracovala jako učitelka, nyní je učitelkou
pověřenou k vedení mateřské školy. Na její
místo nastoupila slečna Martina Tobková
z Horního Újezdu, která tu v minulém
školním roce pracovala jako chůva k malým
dvouletým dětem. Další novou personální
posilou je u nás slečna Kristýna Šplíchalová
z Budislavi, která zde působí jako „školní asistent“ hrazený z ESF z projektu nazvaného
„Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“ (ORP-Obec

s rozšířenou působností) denně na 4 hodiny.
V den nástupu druhého dvouletého dítěte
15. 11. 2018 k nám přibyde i další personální
posílení - pracovní pozice „Chůvy“, která je
hrazena z „Operativního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání“ (OP VVV) z Evropských
sociálních fondů (ESF). Jedná se o tzv. „Podporu škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“, konkrétně šablonu Personální podpora MŠ. V tuto
chvíli ještě nemáme pozici obsazenou.
V měsíci září se mohou děti těšit z návštěvy
drobných exotických zvířat. Věřím, že děti
budou z návštěvy nadšené. Dále nás čeká v říjnu
návštěva dravců a sov s výkladem a ukázkou, kterou nám zajistí pan Karel Nejman (www.olbs.cz)
Veškeré další informace, týkající se
pobytu vašeho dítěte v naší mateřské
škole, naleznete na našich webových
stránkách – http://ms.horniujezd.cz/.
Martina Janáčková — učitelka pověřená
řízením školy

·

Dětský
sportovní den
V neděli 15. července uspořádala Tělovýchovná jednota Horní Újezd za slunečného
počasí další ročník Dětského sportovního
dne. Na našem hřišti připravil pořadatelský tým Zdeňka Beneše st. pro děti celou
řadu disciplín. Čtyři desítky účastníků
zkoušely kopat a házet na cíl, sestřelit
vodou plechovky, chodit po laně a na chůdách, střílet hokejkou, fotbalovou abecedu

Jarní výšlap
K pozorování krás Horního Újezda i okolí
jsme se opět vydali letos na jaře. Tentokrát
jsme si zašli k hliněné chaloupce na Desnou.
Zde nás přivítali manželé Krškovi, nechali nás
nahlédnout dovnitř a vysvětlili nám postup
při stavbě chaloupky. Skřivánci nás provázeli
další cestou mezi poli až jsme došli k odpočivadlu před Polomím. V Dolním Újezdě
jsme prošli sídliště U Trojice, prohlédli si
nové domky i kvetoucí zahrádky. Cílem naší
cesty bylo podívat se na bonsaje u Kuchtů.

Na krásné upravené zahrádce, kde zrovna
kvetly azalky a rododendrony, jsme mohli
obdivovat množství tvarovaných zakrslých
stromků v keramických miskách. Pěkné byly
také sukulenty a velké množství netřesků. Unikátní sbírka! Cestu jsme zakončili
v restauraci Na rovince a po chvíli odpočinku
se vydali domů. Vycházka byla asi 11 km
dlouhá a absolvovalo ji 17 turistů, z nichž ten
nejmladší Matýsek se celou cestu nesl.
Alena Chadimová

·

či balancovat. Jako obvykle jsme na konci
vyhodnotili nejlepší účastníky ve čtyřech
disciplínách – letos se jednalo o jízdu
na kole, střelbu ze vzduchovky, opičí
dráhu a překážkový běh. Všichni účastníci obdrželi drobnou odměnu. Jsme rádi,
že tato naše akce se dlouhodobě těší
slušné oblibě.
Mgr. Zdeněk Beneš — sekretář tj

·

Do druhé mísy nakresli vždy tolik kusů ovoce, aby součet činil 20.
A do řádku napiš příklad.
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Vážení občané
a v tomto případě
i vážení voliči

Oprava pomníku padlým
na Krásňovsi

Neuplynulo mnoho času od posledních (prezidentských) voleb
a už tu máme volby další, z pohledu obce mnohem důležitější
– volby do zastupitelstev (nejen) naší obce. A nesmím zapomenout ještě na volby do 1/3 Senátu ČR. V této souvislosti se Vám
dostaly do ruky volební lístky, takže již víte, že tentokrát, na
rozdíl od voleb před čtyřmi lety, máte na výběr ze 14-ti kandidátů (včetně autora článku). Když píši na rozdíl od minulých
komunálních voleb, které proběhly v roce 2014, je to − pokud
si vzpomínáte − proto, že v roce 2014 jste vybírali z 9-ti kandidátů, přičemž zastupitelstvo v naší obci se sestává z 9-ti osob.
Vy občané jste tedy neměli moc na výběr. Nemyslím si ale, že
to byla chyba původního zastupitelstva: za prvé - zastupitelé
předpokládali, že kandidátku podá i jiné sdružení; za druhé
se zastupitelům podařilo téměř až na poslední chvíli sehnat
na kandidátní listinu alespoň potřebných 9 kandidátů. Před
letošními volbami jsme proto nic nepodcenili a v předstihu − sami
stávající zastupitelé – jsme oslovili „širokou veřejnost“. Výsledkem
jsou dvě kandidátní listiny se 14-ti potencionálními zastupiteli,
ze kterých se do zastupitelstva obce dostane díky Vašim hlasům
9 občanů – zastupitelů/zastupitelek. Zde bych chtěl vysvětlit,
že jiná varianta, než dvě kandidátní listiny, nebyla možná. Jinou
variantu volební zákon neumožňuje, na jedné listině do 9-ti členného zastupitelstva může být pouze a jen 9 kandidátů. Jinými
slovy 14 kandidátů nemohlo kandidovat na jedné listině. Myslím,
že zde mohu prohlásit, že všichni kandidáti, kteří jsou uvedeni
na těchto dvou listinách, mají stejný zájem, stejné programové cíle: další rozvoj obce, zastavení úbytku obyvatel, opravené
místní komunikace atd. Zároveň doufám, že nebude zlehčením
nadcházejících voleb přiznání, že obě kandidátky, z důvodů, které jsem popsal výše, vznikly proto, abyste měli Vy občané/voliči
možnost svobodné volby a konkrétní zastoupení na jednotlivých
kandidátkách − Nezávislí I. a Nezávislí II. − bylo určeno jednoduše
losem. Můžete si tedy pro svou volbu bez váhání vybrat možnost
označenou v přiloženém návodu k volbám jako varianta č. 2:
„Pokud chcete zvolit jednotlivé kandidáty a nezáleží Vám na tom,
ze kterého sdružení, pak můžete označit křížkem nejvýše 9 jmen
napříč oběma sdruženími. Pozor, tento počet je důležitý. Pokud
označíte více kandidátů, bude Váš hlas neplatný, pokud méně,
tak hlas bude platný a zbytek hlasů do počtu 9 zůstane nevyužitý.“ Samozřejmě, že se můžete rozhodnout i pro variantu č.
1: „Zvolit jedno sdružení − pokud chcete dát svůj hlas jednomu
sdružení, zakřížkujete jej na hlasovacím lístku a tím zvolíte všechny kandidáty tohoto sdružení.“ A poslední zbývající 3. varianta je
kombinací obou předchozích: „Máte oblíbené sdružení, ale úplně
všichni kandidáti Vám nevyhovují. Pak lze hlasovací lístek upravit
takto: zvolíte si 4 (méně než 9) jména ze sdružení A a zbude Vám
5 hlasů pro sdružení B, které zakřížkujete u názvu sdružení, a tím
dostane hlas prvních 5 kandidátů tohoto sdružení. Stejně tak
lze postupovat obráceně – jména ze sdružení B a zbytek hlasů
označeného sdružení A.“
Na závěr bych chtěl tímto poděkovat za odvahu a zároveň
odpovědnost všem novým kandidátům, kteří se neváhali připojit
k těm stávajícím. A především moc poděkovat těm zastupitelům – Ing. Václavu Lněničkovi a Václavu Severovi, kteří již dále
nekandidují, za jejich dlouhodobou, obětavou a nezištnou práci
pro naši obec. A Vám všem občanům přeji dobrou volbu!
Ing. Radek Boštík — starosta

·

Mnozí z Vás jistě zaregistrovali, že se okolo našeho pomníku
na Krásňovsi opět něco děje. Na podzim loňského roku proběhla
částečná rekonstrukce vlastního pomníku, na jaře letošního roku
zlacení písma na hlavní desce z černého mramoru a nyní se na řadu
konečně dostala i kamenná podezdívka. Protože již byla původní
podezdívka celého pomníku značně narušená a nešla tudíž opravit (vypadané spáry, vystupující a popraskaný kámen, narušené
betonové zákrytové desky s vyčnívající armaturou), přistoupilo
se k její kompletní rekonstrukci.
Nová podezdívka z opuky bude opatřena zákrytovými deskami
z pískovce a následně bude zpět osazen kovový repasovaný plůtek.
Vše by mělo být hotové k stému výročí založení republiky, kdy se
určitě s některými z Vás uvidím v rámci vzpomínkové akce a Vy se
tak na vlastní oči budete moci přesvědčit, jak se nám, resp. firmě
Stavitelství Jokeš, dílo podařilo. Na závěr ještě důležitá informace
týkající se financování projektu: na opravu se nám podařilo získat
dotační prostředky z Pardubického kraje ve výši 280 tis. Kč.
Ing. Radek Boštík — starosta

·
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Nezapomenutelné
i po 50-ti letech
Dobře si pamatuji na vpád takzvaných „osvoboditelů“ spřátelených vojsk 21. srpna 1968
na území naší vlasti.
Snad nikomu se nám na vojnu nechtělo.
Je pravdou, že se někdy užila legrace, jindy,
obzvlášť v přijímači, to však nebylo lehké.
Ta neskutečná buzerace, ponižování, šikana
největšího kalibru, museli jsme třeba vykat
i mazákům ze sousedních obcí, se kterými
jsme se v civilu znali.
Narukoval jsem k protivzdušnému útvaru
7411 v Českých Budějovicích. Po přijímači
jsme všichni museli absolvovat kurzy dle
zařazení. Nakonec třítýdenního kurzu řidičů,
kde nás bylo asi čtyřicet bažantů, přišel do
učebny náčelník dopravy řidičů a ptal se:
„Kdo jste s čím v civilu jezdil?“ Postupně se
hlásili kluci: „Já s Tudorem.“ „Já s Minorem.“
Další se Spartakem a tak dále. Poté jsem se
odhodlal i já: „Občas jsem jezdil s nákladním Roburem.“ Náčelník řekl: „Vojín Flídr,
za mnou!“. Šli jsme z autoparku pěšky asi
200 m na štáb. Já stále půl kroku za ním.
Nepadlo ani jediné slovo. Ani ve snu jsem
netušil, o co vlastně jde. U kanceláře velitele
útvaru mi řekl: „Vojíne, upravte se!“. Lodičku do levé ruky a vešli jsme dovnitř. Uvnitř
velké kanceláře nás uvítal asi dvoumetrový
štíhlý důstojník s mírným pivním mozolem
podplukovník Malý. Náčelník se zahlásil
a veliteli řekl: „Zde vám představuji nového
osobního řidiče!“. Tímto začala moje odysea
osobního řidiče. Já z osady Krásňoves u Litomyšle jsem začal jezdit po republice, žít
mezi lampasáky a vstřebávat jejich vzájemné předvádění až do chvíle občasné návštěvy
mokré čtvrti. To šly hodnosti stranou.
Nyní přeskočím takřka dva roky života
za volantem. Ne že by nebylo o čem psát.
Toho by bylo na knížku… ty lampasácké
dýchánky na Hluboké, na útvaru, na divizi,
o střelbách ve Vysokých Tatrách a tak dále.
Takže se dostávám k závěru vojenské služby
a tím pro nás i pro mě došlo k nejhoršímu
období služby. Za měsíc jsme měli jít do
civilu. Já měl dobírat dovolenou, takže jsem
se domluvil s velitelem, že mu zajistím
za mě náhradu. Odjedu na dovolenou
a poté si užiji zbývající část služby po vzoru
našich mazáků. Z dovolené jsem se vracel
zpět na vojnu 20. srpna 1968. Vzhledem ke
špatnému spojení jsem jezdil na motorce
do Hlinska k bratrovi a poté vlakem do Českých Budějovic, kam jsem přijel před půlnocí. Trolejbus číslo 11 na Nemanice v noci nejezdil, a tak jsem šel za krásné noci takřka
přes celé Budějovice pěšky. V kasárnách celá
velitelská baterie včetně dozorčího spala.

Tak jsem v tichosti zalehl pod deku. Ráno
mě probudí hluk střílejících kulometů ozývající se ze společenské místnosti. „Snad dávají v televizi nějaký válečný film,“ říkám si.
Sedím na posteli a koukám, ani jedna postel
ustlaná „Nebo, že by bylo cvičení?“ Odcházím na společenskou místnost, kde je hlava
na hlavě. V televizi Kamila Moučková mluví
o okupačních jednotkách. Ptám se prvního:
„Co to dávají?“ „Je válka, vole,“ dostává se
mi odpovědi. Ptám se dalšího…: „Je válka!“.
V předních řadách sedí lampasáci, trhají si
na protest výložky. Politruk, kapitán Fiala,
pořád chodí a opakuje: „To je omyl. To se vysvětlí.“ Dozorčí náhle křičí: „Flídr na štáb!“
Velitel útvaru mi říká: „Nevíme, co se bude
dít. Přeberte si okamžitě vozidlo zpět!“.
Místo pohodového dosloužení mně
začala krutá vojna. Spal jsem snad i za
volantem. Neustále Praha — generální štáb,
Tábor — okruh nebo Budějovice — divize.
Stálá jednání. Důstojníci byli rázem jiní.
Jejich vzájemná nadřazenost byla tatam.
V kasárnách všichni vojáci zaklepávali na
opasku pěticípou hvězdu. Na noc si směli
odložit pouze pásek a boty. Okamžitě byl
dán zákaz výdeje ostrých nábojů. Strážní
strážili objekty a techniku sice se samopalem, ale bez nábojů. To, aby prý nedošlo ke
konfliktu s okupanty. Celé České Budějovice
byly obšancovány okupanty. Všude stály tanky, obrněná vozidla a ruští vojáci. Všichni
byli na jedno brdo. Samý Mongol. Špinaví,
a i když léto, všichni v kabátech až na zem.
Náš útvar měl trvale odloučenou protiletadlovou baterii na kopci Švábův Hrádek
nedaleko letiště, které okamžitě obsadili
okupanti. Ve dne v noci tam přistávala
obrovská ruská letadla za hrozného hřmotu
a černého kouře. Z kopce Švábák měli naši
vojáci vše, co se děje na letišti, jako na dlani.
Po okupaci tam často docházelo k provokativním vniknutím Rusáků do našeho
objektu. Z toho důvodu tam docházelo ke
rvačkám. Jednou mně poslali s poručíkem
Fűrstem na divizi a VB. Ten mi cestou
vyprávěl, že byl ráno na houbách a našel
tam mrtvého ruského vojáka zaházeného
chvojím. Takže to jede řešit. Pamatuji si, jak
okupanti strhli krajskou rozhlasovou věž se
stožárem. Říkalo se, že zastřelili několik lidí
na hřbitovní zdi u Nemanic. Kolega Pražák,
výtvarník a dekoratér, se nevrátil z opušťáku
a okamžitě po něm bylo vyhlášeno pátrání
jako po zběhovi. Vrátil se snad až po čtrnácti dnech se spoustou fotofilmů hrůzy, která
se odehrávala v Praze. Většina důstojníků se
na protest proti okupantům přestala holit.

Do posledního dne jsme si nebyli jistí,
kdy a zda vůbec půjdeme domů. Žádné
záložácké večerní přehlídky po vzoru našich
mazáků se nekonaly. Žádné oslavy, žádné
loučení. Vojáci byli propouštěni jednotlivě
tak, aby prý nebylo zřejmé, že se oslabuje
armáda. To prý bylo u jiných útvarů stejné.
Poslední den jsem přijel odpoledne z jízdy,
podal jsem si ruku s velitelem. Mimo jiné
v civilu to byl učitel, který se v šedesátých letech nechal přesvědčit ke vstupu do armády,
o čemž občas po několikátém pivu vyprávěl.
To nikdy při delších cestách ve speciální
tašce v autě nechybělo. O mě, o naší rodině
věděl všechno. Nic mi nevytýkal, o ničem
mě nepřesvědčoval. Auto jsem nechal stát
před štábem s klíčky ve spínací skříňce.
Na pokoji nikdo nebyl. Všichni postupně
odjeli. Bažanti byli ve službě. Šel jsem na
vlak. Bylo mně tak trochu smutno, že jsem
se nemohl s nikým rozloučit. Z Hlinska se
vracím na motorce. Z Borové na Kateřinu
zákaz — okupanti. Přes Široký Důl i přes
Střítež taktéž. Až přes Lezník se to podařilo. U tohoto útvaru se mnou z mého okolí
sloužili kolegové z Makova, Seče, Litomyšle,
Tržku, Kamence, Chmelíku, Jedlové, Osíka,
Svitav, z Rybné, Javorníka a tak dále. Někteří
jsou rozeseti po světě, což jsme zjistili při
schodníku po čtyřiceti letech. Nyní jsme se
opět sešli 21. srpna 2018 v Českých Budějovicích po padesáti letech. Z našeho okolí
nás tam jelo šest. Tentokrát značně prořídly
řady, ale přijeli zase Slováci i emigranti
ze zahraničí.
Josef Flídr

·
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Víceúčelové hřiště
Možná, že si někteří z Vás všimli kolíků a vytyčovacích laviček, které se v minulých dnech
objevily za fotbalovým hřištěm směrem
k Vísce. Je zde vyměřeno dětské hřiště, prodloužená komunikace a víceúčelové hřiště.
Tělovýchovná jednota podala loni v létě ve
spolupráci s obecním úřadem žádost o dotaci
na výstavbu hřiště u Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Po vyhodnocení
dotace jsme skončili jako první pod čarou,
to znamená, že jsme byli prvními náhradníky.
24. května letošního roku nám bylo oznámeno,
že některý subjekt dotaci odmítl, zda máme
o peníze zájem. Po krátkém rozmýšlení jsme
se rozhodli dotaci přijmout.

Bylo vypsáno výběrové zřízení na zhotovitele stavby a začali jsme shánět řadu dokumentů, které je třeba zajistit ke konečnému
přidělení dotace − dokumentu „Rozhodnutí
o přidělení dotace.“ Kolem 10. září jsme
na MŠMT dodali poslední dva dokumenty,
které po nás požadovali, a nyní čekáme,
zda budeme úspěšní.
Ačkoli se to zdá nemožné, hřiště musí být
postavené a profinancované do konce roku
2018. To je požadavek z ministerstva.
Pokud se vše povede, na jaře bude možnost
používat dětské hřiště se šesti novými herními prvky, které bude samozřejmě oploceno.
Ve středu stávajícího prostoru by mělo stát

víceúčelové hřiště o rozměrech 36×18 metrů,
oplocené do výše 4 metrů. Osvětlení by mělo
být zajištěno 6 osvětlovacími sloupy se 14 výbojkovými svítidly. Povrch hřiště bude umělý
JUTAgrass s křemičitým vsypem (obdoba jako
hřiště v Poříčí a Trstěnicích). Hřiště je vhodné
pro fotbal, nohejbal, volejbal, tenis.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Stavební sdružení Boštík a některé práce
bychom rádi dělali sami.
Obě hřiště budou sloužit pro činnost TJ,
rádi bychom, aby byly využívány mateřskou
školou, dalšími organizacemi a samozřejmě
i veřejností.
Zdeněk Beneš st. — předseda TJ

·

Letní příprava
družstev

Újezdský pohár
V sobotu 21. července jsme se vydali na další ročník Újezdského
poháru, tentokráte do Újezdu u Uničova v tomto složení:
Sestava: Havlík – Kmošek, Fogl, Faltys, Šplíchal – Pechanec Jiří, Beneš Z.,
Pechanec L., Prokop R. – Svatoš, Opletal
Střídali: Lněnička F., Chadima R.
Sestava byla jako tradičně ve velmi úsporném pojetí, a proto si
musel dres obléknout i vedoucí mužstva Roman Chadima – a rovnou zvolil kapitánovu devítku. Kromě výše uvedených jmen čítala
expedice dále už jen starostu obce Radka Boštíka, Mirka Chadimu
a Miloše Kopeckého (z Desné). Kdyby se rozdávaly ceny za nejmenší výpravu, prvenství by bylo naše. O parník.
Vzhledem k tomu, že tentokrát nejel ani trenér, proběhl výlet ve značně
neformálním pojetí. Můj nápad na skládání sestavy losováním jmen
z klobouku se neujal, a proto si tužku v autobuse vzal Lukáš Pechanec
a vytvořil něco, co alespoň zdánlivě dávalo smysl. Turnaj proběhl klasickým způsobem – šestice tradičních účastníků byla rozdělena do dvou
základních skupin, po nichž se hrálo o konečné umístění.

Naše zápasy ve skupině:

Horní Újezd (okr. Třebíč) – Horní Újezd (okr. Svitavy) 2:1 (0:1)
Branka: Prokop R.
Horní Újezd (okr. Přerov) – Horní Újezd (okr. Svitavy) 3:0 (2:0)

Zápas o 5. místo:

Pletený Újezd – Horní Újezd (okr. Svitavy) 1:2 (0:0)
Branky: Pechanec L. 2×

Konečné pořadí:

1. Újezd u Uničova, 2. Horní Újezd (okr. Přerov), 3. Velký Újezd,
4. Horní Újezd (okr. Třebíč), 5. Horní Újezd (okr. Svitavy),
6. Pletený Újezd
Po turnaji proběhla taneční zábava s kapelami Stracené ráj
a EXCES. My jsme si připili na náš heroický výkon (jak naše snažení v závěru večera pojmenoval vedoucí mužstva) a kolem desáté
večerní vyrazili zpět k domovu. Pochvalu za nasazení zaslouží
všichni zúčastnění, nejvíce mě svým přístupem a výkonem potěšili Lukáš Pechanec a Honza Kmošek, speciální uznání zaslouží
Bóďa Šplíchal, který, aby se zúčastnil, urazil svým vozem 100
kilometrů tam a 100 kilometrů zpět. Zatímco jiní… Příští ročník
setkání Újezdů se uskuteční v Horním Újezdu, okres Přerov.
Mgr. Zdeněk Beneš — sekretář TJ

·

Jako první se na hřišti objevil tým mužů. Po sestupu do okresního přeboru mužstvo opustil Jirka Fogl, který hraje za béčko Moravské Třebové. S fotbalem skončil Dominik Kulhavý a ze zdravotních důvodů se dlouhodobě omluvil Patrik Prokop. Do týmu
se naopak vrátil Vojta Lněnička z Chocně a přišel František Lněnička z Morašic a Petr Zaal z Babic (střední Čechy). V mužstvo
nakonec i nadále pokračuje zkušený František Švec z Poličky.
Výsledky v přátelských zápasech byly značně neuspokojivé – na
Újezdském poháru jsme skončili předposlední, prohráli jsme
s Borovou a Čistou. Ani vstup do soutěže nebyl oslnivý, prohráli
jsme v Cerekvici a doma s Březovou. Pak se ale podařilo přivézt
bod z horké opatovské půdy a vysoké výhry nad Jaroměřicemi
a Kamennou Horkou nám zajistily střed tabulky. Zdá, že se kádr
alespoň na chvíli podařilo konsolidovat.
Všechny naše mládežnické týmy působí v souklubí
s Morašicemi. Tým starších žáků je velice podobný tomu
z loňské sezony. Trenéři opět pracují s velkým počtem hráčů,
protože zapojují i kluky z mladších žáků. V silách týmu je určitě
vylepšení loňského umístění.
Nově jsme přihlásili mladší žáky. Vzhledem k tomu, že
na Svitavsku byl o založení soutěže této věkové kategorie
malý zájem, hrajeme poprvé v historii okresní přebor Chrudimska. Soutěž je to velice kvalitní, uvidíme, jak si v ní naši
kluci povedou. Po prvních zápasech převládá s předváděnou
hrou spokojenost.
Nejvíce se proměnil kádr starší přípravky. Do žáků odešel silný
ročník 2007, který se pokusí nahradit mladší hráči. Na výborné
výsledky z minulých let se bude navazovat těžko, ale jsme přesvědčeni, že se tým v soutěži neztratí.
Velice dobrý dojem zatím dělá mladší přípravka. I přes odchod
šesti hráčů do starší přípravky si mužstvo udrželo kvalitu.
V týmu máme šikovné fotbalisty, tak se snad podaří navázat
na povedené jaro.
Mgr. Zdeněk Beneš — sekretář TJ

·
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Nazdar
prázdniny
Na sklonku překrásného léta, v sobotu 25. srpna se sešlo pět týmů
na tradičních srandahrách. I když tento víkend výjimečně teplo nebylo,
přesto jsme se sešli již po šesté, abychom splnili bláznivé úkoly o soudek
piva a další ceny. Tentokrát v duchu míčových her.
Ve třináct hodin nastoupily tyto týmy: SVATO SHARKS
(Svatošovi z Vísky a spol.), HAMYS (hasiči, myslivci z Desné a jejich přátelé), CIKOV (zástupci místní části), VAMOS TEAM (příznivci motokrosu) a PROKOP TÝM (Prokopovy rodiny a spol.).
První klání zahájila štafeta na skákacím míči. Úkolem bylo prohopsat
na míči slalom mezi kužely, vypít panáka a jede další. Vše na čas. Další
disciplínou byl ping-pong. Jeden pinkal přes pinpongový stůl, za nímž
byla lavička s kelímky, do kterých se měl dotyčný trefit. V kelímcích byly
různé nápoje. Druhý musel vypít to do čeho se trefil. Co trefa to jeden
bod. Tady se nám podařilo napinkat dost bodů, což se nám v závěru
hodilo. Třetí úkol byl dost legrační. Rozprostřela se na zem silážní
plachta, na ní se nastříkala voda s mýdlem. Soutěžící měli po břiše jako
tučňáci sklouznout přes celou délku až na konec, kde byl připraven
míč a hlavičkou se museli trefit do branky. Předposlední disciplínou byl
basketbal. Jeden člen družstva si vzal druhého jak se říká „na koně“.
Ten držel v rukou klasický proutěný koš na trávu. Další musel driblovat slalom se zavázanýma očima a čtvrtý ho navigoval. Nakonec jsme
se proletěli balónem. Byl to výlet nevídaný. Jeden seděl v kádi a držel
svazek balónků nafouklých heliem. Další dva ho poponášeli do různých
států. Navštívili jsme tak Francii, kde jsme si dali croasant, v Alžíru
kávu, v Bavorsku pivo s malinami a po příletu zpět do naší obce pak
Poličskou jedenáctku. Vše perfektně komentoval Radovan Lněnička
„Prcek“, takže jsme se nenudili. Zázemí, veškerý komfort a disciplíny
připravil Prcek s panem starostou, kulturní komisí a zaměstnanci obce.
Vše na jedničku.

Za nás za Prokop tým moc děkujeme, že se můžeme
vyblbnout, i když to druhý den bolí. Je to super, když
se jednou za rok všichni sejdou. Takže konečné pořadí:
1. Prokop tým — 34 bodů, 2. Svato sharks — 29 bodů,
Cikov — 27 bodů, Hamys — 25 bodů a Vamos team — 24 bodů.
Večer následoval letní festiválek „Nazdar prázdniny“.
Vše se celkem vydařilo, jen ti diváci nám čím dál víc chybí.
Markéta Prokopová

·

Ve dnech 27. a 28. října se v obcích farnosti Dolní Újezd uskuteční oslavy
100. výročí vzniku samostatného československého státu
ve spolupráci obcí a farnosti.
V sobotu 27. října se u pomníků padlým v jednotlivých
obcí uskuteční modlitba za mír a kladení věnců:
09.30
Horní Újezd
10.45
Pohodlí
12.00
Jiříkov
13.15
Vidlatá Seč
15.00	
Mše svatá v kostele sv. Martina
v Dolním Újezdě
16.00	
Kladení věnců k pomníku padlým
u kostela v Dolním Újezdě

Horní Újezd — neděle 28. října 2018
16.00 Divadelní spolek Vicena uvede
v KD komedii „Natěrač“
17.30 Posezení s harmonikou
Občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
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