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Oslava vzniku
samostatného
československého státu
Na úvod článku si dovolím citaci z kroniky naší obce:
„Mír — svoboda! Dvě krátká slova, ale pro lidstvo úpící pod
tíhou válečných běd a těžké poroby, mají význam nezměrný.
Po míru a svobodě prahlo lidstvo.
Přišel den 28. října. Zde neměli jsme potuchy o tom, že na
bojišti italském rakouská fronta se shroutila a že Rakousko
kapitulovalo.
A v Praze v ten veliký den 28. října prohlásil se národ
československý samostatným. Národní výbor v Praze ujímá
se vlády. Rakousko kapitulovalo. Samostatný stát Československý vešel v život. Národní rada ujímá se vlády. Zachovejte
všude klid. Tato zpráva rozlétla se do všech končin jako
blesk. Sem došel tento telegram zároveň s prvním zákonem
československé vlády druhý den 29. října v úterý, v ten krásný
slunný den rozezvučely se zvony na všech chrámech československých, prapory národních barev svobodně vlály a srdce
každého Čecha radostně zaplesalo. Lid poddával se nelíčené
radosti a zdobil se slovanskou trikolorou a každým rázem
cítil se tak volným.
Ve všech obcích svolány byly ihned schůze lidu. Zde svolána
byla tato schůze ve středu dne 30. října do školy, v níž starosta obce Josef Rosypal po způsobu staroslovanském sdělil
lidu tuto velkopamátnou radostnou novinu, načež zazpívána
byla s nadšením zase jednou svobodně naše národní hymna
„Kde domov můj?“ Tento revoluční převrat byl proveden
tiše a bez krve.
Velkolepé oslavy tohoto národního osvobození pořádány
byly ve městech a některých obcích. V Dolním Újezdě pořádána byla oslava v pátek dne 8. listopadu za ohromné účasti
lidu před pomníkem Lukáše Pakosty.
Vojáci houfně vraceli se domů z bojišť i ze zázemí. Mladší
ročníky byly opět povolávány, starší pak demobilisováni.
Bylo viděti, jak každý rád spěchal domů mezi své.
Československý stát prohlášen republikou. Zvolen první
kabinet, který čítal 17 ministerstev.“
Takto události do kroniky zaznamenal Jan Valenta,
řídící učitel školy na Krásňovsi.
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Oslava stého výročí vzniku ČSR se v naší obci konala v sobotu
27. října ve spolupráci s Farností Dolní Újezd. Navzdory nepříznivému počasí jsme se u pomníku padlým na Krásňovsi sešli pod deštníky v hojném počtu za účasti hostů z Dolního Újezda. Nejdříve
pan starosta společně s P. Adamem Grabiecem zasadili lípu svobody.
Poté následovala modlitba za mír, položení věnce k pomníku
padlým, společný zpěv státní hymny, básně a projev pana starosty.
V neděli odpoledne pokračoval program v kulturním domě komedií
„Natěrač“, v podání Divadelního spolku Vicena z Ústí nad Orlicí.
Po představení se děti těšily na lampiónový průvod. Za doprovodu
rodičů se s rozsvícenými lampióny prošly cestou od kulturního
domu na Podlubníček a zpět. Nedělní podvečer jsme zakončili posezením s harmonikou, na kterou hrál a k tomu zpíval pan Jiří Večeře.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli oslavy vzniku republiky
uspořádat a poděkování patří také Vám, sobotním a nedělním
návštěvníkům.
Pavla Severová

·
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Informace obce

Zastupitelstvo obce na svém
jednání dne 31. 10. m. j. projednalo
a schválilo:
• u
 zavření dodatku k nájemní smlouvě
mezi obcí a Agro družstvem Sebranice,
který se týká zvýšení nájemného na částku
5 500,– Kč s fixací na 10 let

Volby
do zastupitelstva obce

Poděkování

V říjnu se konaly volby do zastupitelstva
obce. Do volební místnosti přišlo volební
právo uplatnit 66 % voličů. Každý volič
měl k dispozici devět hlasů a možnost
volby ze čtrnácti kandidátů. Podle celkového počtu hlasů za každé sdružení je
dále stanoven počet mandátů za sdružení podle systému, který určuje volební
zákon. O volitelnosti nerozhoduje pouze
počet hlasů, ale i pořadí na kandidátce.
Za Nezávislí II byli zvoleni ing. Radek
Boštík (193 hlasů), Milena Hladíková (146),
Radovan Lněnička (125) a Blanka Pechancová (75), pořadí náhradníků za tuto volební stranu ing. Josef Boštík (54), František
Mokrejš (103) a Stanislav Vopařil (96).
Za Nezávislí I se členy zastupitelstva
stali Kamil Prokop (153), František
Krejsa (151), Jiří Svatoš (135), Václav
Žďára (138) a Dagmar Motyčková (114).
Pořadí náhradníků Oldřich Baťa (111)
a Miroslav Žďára (124).
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
se konalo posledního října. Po složení
slibu jednotlivých členů byl zvolen starosta – ing. Radek Boštík, dva místostarostové – František Krejsa a Jiří Svatoš.
Dále byl zvolen předseda finančního
výboru – Radovan Lněnička a členové výboru Blanka Pechancová a Václav Severa.
Předsedkyní kontrolního výboru se stala
Dagmar Motyčková a členové jsou Milena
Hladíková a Kamil Prokop.
Pavla Severová

Chtěl bych poděkovat všem kandidátům
za jejich ochotu ucházet se o mandát
v zastupitelstvu obce. Protože samozřejmě
mnohem jednodušší je třeba kritizovat,
nesouhlasit, říkat, jak bych to dělal já a podobně. Naproti tomu je mnohem složitější
nalézt tu odvahu, odpovědnost a říct, tak
já to zkusím, já se budu veřejně angažovat
a třeba se pokusím určité věci ovlivnit,
změnit. Proto všem těm, kteří tu odvahu
a chuť měli, moc děkuji a vážím si toho.
Zvlášť děkuji bývalým zastupitelům za jejich
obětavou a nezištnou práci pro naši obec a
speciálně bych chtěl touto cestou poděkovat
bývalému starostovi Františku Mokrejšovi,
se kterým jsem v zastupitelstvu prožil dvě
volební období. Byl mi velkou oporou, především v začátcích, kdy jsem na obec vstoupil
bez jakýchkoliv znalostí a zkušeností, které
mi postupně předával a jeho rad jsem si
vždy cenil. A i když jsme neměli na vše úplně
stejné názory, tak jsem Františka vždy respektoval a vážil si ho, protože jeho přehled
a zkušenosti z tak dlouholetého působení
na obci, jako má on, těžko někdo překoná.
Takže ještě jednou velké poděkování patří
Františkovi, Václavu Severovi, Václavu Lněničkovi, Oldovi Baťovi a Mirkovi Žďárovi, kteří
v zastupitelstvu dále již nepokračují.
A všem Vám občanům bych rád touto
cestou popřál krásné a požehnané Vánoce.
Prožijte je v klidu, v pohodě a pokud možno
se svými blízkými. A ať se Vám v příštím roce
splní všechna Vaše přání.
Ing. Radek Boštík — starosta

·

·

• s mlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí
a Pard. krajem ve výši 180 tis. Kč na
zhotovení PD historické části mlýnu čp. 10
• s mlouvu o provedení stavby mezi obcí
a firmou Česká telekomunikační na úpravu
telekomunikační sítě u KD
• u
 zavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
bytu mezi obcí a p. Zavoralovou
• p
 odání žádosti o dotaci na pořízení 2 ks
informativních měřičů rychlosti, které by
byly umístěny u autobusové zastávky u
KD, předpokládané náklady 234 348,– Kč
vč. DPH, spoluúčast obce 15 %, žádost se
podá společně s obcí Desná

Na dalším jednání dne 12. 12.
zastupitelstvo obce m. j.
projednalo a schválilo:
• d
 arovací smlouvu mezi obcí a městem
Litomyšl na podporu projektu „Cestou
vzájemného porozumění ve vzdělávání“
ve výši 18 tis. Kč (asistentka v MŠ)
• d
 odatek ke smlouvě o dílo mezi obcí
a Stavitelstvím Jokeš, na základě
změnového listu č. 3, v rámci kterého se
navyšuje cena díla o 140 tis. Kč
• n
 ominaci p. Fr. Mokrejše za naši obec
na pozici zástupce ředitele svazku obcí
Vodovody Poličsko
• s mlouvu mezi obcí a Technickými službami
Hlinsko na sběr, svoz a odstranění odpadu
• o
 becně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za odpad ve výši 660,– Kč
na poplatníka
• r ozpočtové provizorium na leden a únor
příštího roku
• r ozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtu 2019 až 2021 pro MŠ Horní Újezd

Úhrada
poplatků
Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou zastupitelstvo obce schválilo na prosincovém
zasedání se poplatek za komunální odpad stanovuje na částku 660,– Kč za trvale hlášenou osobu a rekreační objekt. Technické služby Hlinsko přistoupili ke zvýšení poplatku
z důvodu nárůstu mezd, cen pohonných hmot a problému s odběrem plastů a pneumatik k dalšímu zpracování. V naší obci se naposledy měnila výše poplatku v roce 2013.
Veškerá osvobození od úhrady poplatku nadále platí. Poplatek bude možné hradit
od 2. 1. do 31. 3. 2019 nebo ve stejnou dobu bezhotovostně na účet 1283417379/0800. K výpočtu poplatku dle počtu členů v domácnosti je třeba přičíst ještě sazbu poplatku za psa
100,- Kč. Jako variabilní symbol nezapomeňte uvést číslo popisné. Poslední svoz odpadů
v letošním roce bude v pátek 21. 12. a v příštím roce 4. ledna — lichý týden.

·

• p
 lán akcí na příští rok – dokončení
přestavby školy, řešení otázky nájemního
bydlení dle dotačních podmínek, opravy
místních komunikací (Spálenisko – nové
RD – asfaltový povrch, MŠ – přístupový
chodník, výtluky v obci), případná realizace
projektu „Instalace informativních
radarů v centru obce“, řešení otázky
odkanalizování obce, zhotovení projektu
na částečnou rekonstrukci KD, pokračování
v psaní kroniky (1997—1998), výsadby
v centru obce

·

• z
 řízení kontokorentu k běžnému účtu
u ČS pro rok 2019, nejvýše do částky
1 mil. Kč
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Přestavba školy
V přestavbě budovy základní školy na bydlení se aktuálně uzavřela jedna etapa – dne 13. 12. proběhlo kolaudační řízení za účasti
vedoucího odboru výstavby ing. Josefa Filipiho a dalších zástupců
státní správy. Samozřejmě, že nechyběli zástupci stavební firmy
v čele s jednatelem p. Josefem Jokešem, dále byli přítomni i zástupci firmy Profesionálové, kteří zakázku administrují a za zpracovatele projektové dokumentace se zúčastnil ing. arch. Jiříček.
Při posledním kontrolním dnu, který kolaudaci předcházel, jsme
společně s technickým dozorem investora a stavbyvedoucím zkontrolovali především všechny požadované doklady, které se při kolaudaci
předkládají, zda je vše v pořádku a kompletní, zda něco nechybí.
Prošli jsme samozřejmě i důkladně opět celou stavbu, ale tu již známe
nazpaměť a zde jsme si mohli být téměř jisti, že bude vše v pořádku.
I tak jsem byl, přiznám se, při kolaudaci nervózní, protože nikdy
nemáte jistotu, že jsme něco neopomenuli nebo nějaké stavební
řešení nebude striktně v souladu s příslušnými předpisy a normami a závada bude odhalena až při samotné kolaudaci. Nebudu ale
déle napínat, kolaudace dopadla v pořádku a tím jsme splnili první
krok a základní podmínku pro získání již přislíbené dotace ve výši
10,4 mil. Kč. Na jásání je ale ještě brzy, začátkem ledna příštího roku
nás čeká to nejdůležitější – odeslání všech požadovaných dokumentů
ke kontrole a k odsouhlasení dotačnímu orgánu IROP; až po té, co
nám bude dotace definitivně přiznána, bude důvod k oslavám. Nyní
jsme tedy stále téměř na začátku a před námi je ještě spousta práce.
Každopádně, to, že kolaudační řízení proběhlo téměř bez připomínek, je velkou zásluhou firmy Stavitelství Jokeš, že vše zvládli
takto rychle a kvalitně; vestavbu 8-mi bytových jednotek provedli prakticky během 10-ti měsíců. Zde pro jistotu připomínám,
že rekonstrukce objektu bývalé ZŠ měla dvě etapy. Ta první – vestavba

Nová bytová jednotka – vlevo mlynářské schody pro vstup na galerii.
vlastních bytů, je tímto již definitivně za námi. A v druhé etapě, kde
je termín provedení stanoven do 30. 6. 2019, zbývá zhotovit zateplení celého objektu, zbudovat parkoviště, provést terénní úpravy
dotčených ploch, oplocení a sadové úpravy okolí objektu.
To jak objekt bývalé školy nyní uvnitř vypadá, Vám popisovat
nebudu. Za prvé to moc nejde a za druhé bude jistě lepší, když se
o výsledku práce všech dotčených – jak projektantů, kteří přestavbu
navrhli, tak především firmy Jokeš, přesvědčíte sami. Již v minulém
vydání zpravodaje jsem se zmínil, že bychom mohli před zahájením užívání bytů (plánováno od února 2019) uskutečnit ve škole
něco jako „den otevřených dveří“. Toto stále platí a pravděpodobně
by se mohl konat poslední lednovou sobotu, ale to je pouze předběžná úvaha, o přesném datu Vás budeme včas informovat.
Ing. Radek Boštík — starosta

·

Společenská kronika
„Devět desetin moudrosti je být moudrý včas.“.
M. T. Cicerol

50 let	
Milena Hladíková
V měsících lednu až březnu
příštího roku oslaví významná
životní výročí tito spoluobčané:

Radek Boštík
František Motyčka

60 let	
Božena Kubešová
Marie Veselíková

65 let

Alena Chadimová

70 let

Marie Kučerová

75 let

Anežka Chadimová

85 let

Marie Jílková

Jubilantům přejeme hodně radosti, pevné zdraví, trvalé štěstí, málo starostí a dobré přátelé.

04

Těšíme se na Vánoce
Nastává období Vánoc, pro děti to nejkrásnější období v roce. Dříve,
než Ježíšek nadělí dárky u dětí doma, nadělí i plno krásných dárků
tady v mateřské škole. Netrpělivě ho vyhlížíme a čekáme, ale současně se pilně připravujeme na Vánoční besídku pro rodiče, prarodiče i sourozence našich dětí, která se koná 13. prosince s názvem
„Pohádkové mraveniště“.
Ve škole nás i letos navštívil Mikuláš, anděl a dva čerti. Děti zazpívaly čertovskou písničku a přislíbily Mikuláši, že se polepší a jako
důkaz slibu si podaly ruku s čerty. Od hodného anděla pak děti
dostaly mikulášskou nadílku.
V měsíci září k nám zavítalo několik exotických zvířátek. Děti
měly možnost se s nimi blíže seznámit, dozvěděly se o tom, kde žijí.
Dále k nám v měsíci září zavítali dravci.
V lednu se děti mohou těšit na divadelní představení u nás
ve škole. A dále bychom rádi navázali na tradici masopustního
průvodu v maskách.

Vánoce jsou bílé svátky,
dostanou vás do pohádky.
Přání se vám vyplní,
hned jak zvonek zazvoní.
Jménem školy chci poděkovat všem sponzorům – Taurus Trans,
Dolní Újezd , Drogerie – Klusoň Vladimír Dolní Újezd, Truhlářství
M. Žďára, M. Lipavský ml. a T. Ropková (dětský den), J. Sýkorová
– vánoční stromek a všem rodičům za sponzorské dary škole. Naše
poděkování a vánoční přání patří také našemu zřizovateli, Obci Horní Újezd a všem jeho pracovníkům. Děkujeme a přejeme Vám všem
klidné a spokojené prožití vánočních svátků a mnoho osobních, pracovních a podnikatelských úspěchů v nadcházejícím roce 2019.
Martina Janáčková — učitelka pověřená řízením školy

·

Jednota divadelních ochotníků
Protokol sepsaný při schůzi výboru a náhradníků jednoty div. ochotníků v Hor.
Újezdě konané dne 24. června o 8 hodině
večer v hostinci u Drábků.
Přítomni byli: Stráník, Hurych, Pohorský,
Kalibán Václav a Tomáš, Černý a Chaloupek.
Program: Schůze svolána byla za účelem divadla do přírody. Prvním bodem bylo usnesení dne kdy se bude hráti a to byl 10. červenec.
Dále byla řešena příprava divadla v přírodě
a to: natištění plakátů a vstupenek, určení
pomocných sil, dodání piva a limonády,
zajištění bufetu, vypůjčení prken a kolíků, zamaskování jeviště. Divadelní kus bude sehrán
v kopečku nad hostincem Jos. Drábka.
Další schůze jednoty se konala v červenci. Jednáno bylo o sehrané hře Kráska ze
Šumavy a po té následovalo vyúčtování z to-

hoto divadla. Hrubý příjem činil 5 175,05 Kč
a vydání bylo na první hru 902 Kč a na opakování, které pro nepřízeň počasí nebylo
130 Kč. Zisk tedy činil 4 143,05 Kč z čehož
usneseno vyrovnati dluhující položky, tedy
peníze které byly vypůjčeny na zbudování
jeviště a elektrického zařízení.
Jednota divadelních ochotníků se opět
sešla 28. října. Na programu bylo jednání o sehrání divadla v nejbližším čase.
Poněvadž se režisér Karel Černý nedostavil
a dle doslechu již nemíní režisérství vésti,
sjednáno svolati schůzi činných členů na
den 2. listopadu by se učinilo ujednání jak
se bude dále v jednotě pokračovati zdali
chtějí poslouchati jiného a hráti neb že by
se za těchto příčin vůbec nehrálo.

Na schůzi dne 2. listopadu bylo přítomno
16 členů jednoty a tato byla svolána za účelem sehrání nového divadla v nejbližší
době. Po delší debatě bylo usneseno, že
Černý nacvičí ještě jeden kus a to odloženo
na advent. Po tomto ujednáno bylo s hostinským J. Drábkem co bude požadovati
za půjčení sálu a komory k uložení divadelních věcí a jeviště. Hostinský si diktoval za
oboje 50 Kč což bylo přijmuto.
Poslední schůze výboru v roce 1927 se konala 28. prosince. Na programu bylo vyúčtování
divadla Románek na horách. Hrubý příjem
činil 545 Kč z čehož bylo vyúčtováno vše dosud
nevyrovnané režie ku hře. Zbylo tudíž 155 Kč
66 hal., což ponecháno v domácí pokladně.
Hurych Jan — jednatel,
František Stráník — předseda

·
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TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2019
V rámci Tříkrálové sbírky 2018 se nám, díky Vaší štědrosti a pomoci, podařilo celkově vybrat částku 260 142,- Kč.
Naší Farní charitě se vrátila částka 169 244,-Kč, což je cca 65 %
z celkové částky. Zbývajících 35 % jde na humanitární pomoc,
celodiecézní a celorepublikové projekty a na režii sbírky. Více
informací o tomto rozdělení najdete na našich webových stránkách: www.dolniujezd.charita.cz
V letošním roce byly z této částky zakoupeny nové zdravotní
pomůcky v hodnotě cca 47 000,- Kč. Zbývající částkou byly uhrazeny provozní náklady pečovatelské a ošetřovatelské služby.
V souvislosti s rokem 2019 jsme zažádali o změnu záměru, a to
o převedení částky 40 000,- Kč do následujícího roku, kdy bychom
chtěli zakoupit nové vozidlo pro naše zdravotní sestry v ošetřovatelské službě, které se dopravují za pacienty. Sestřičky zajišťují
odborné zdravotní úkony dle ordinované péče obvodním lékařem
pacienta. Se souhlasem parkují služební automobily u svých domovů, aby byly schopny zajistit návštěvu u pacienta i ve večerních
hodinách, o víkendech, u těžkých pacientů při náhlém zhoršení
zdravotního stavu, apod. Letos jsme se museli rozloučit s našim
nejstarším automobilem Škoda Felicia. Bohužel nám ještě jedno
z aut pro sestřičky neustále zlobí a opravy stoupají. Za poslední
roky jsme za jeho opravy vydali částku v řádu cca 50 tis. Kč, proto
jsme se rozhodli k zakoupení nového automobilu.

Přejeme Vám
i Vašim blízkým
příjemné prožití
vánočních svátků,
v novém roce zdraví,
mnoho štěstí a osobní
i pracovní spokojenosti.
Zastupitelstvo obce a redakční rada

FOTOkoutek

Tříkrálová sbírka 2019
se uskuteční v sobotu 5. ledna 2019
Prosíme děti, které s námi chtějí jít koledovat, aby vyplnily
„Přihlášku pro koledníky“. Přihláška bude k dispozici v tištěné
podobě v kanceláři Farní charity a v kostele sv. Martina nebo ke
stažení na www.dolniujezd.charita.cz. nebo půjde i vyplnit elektronická přihláška online.
Prosíme o účast i starší děti, abychom do případných mrazů
nemuseli vysílat jen přihlášené malé koledníčky.
Všem dětem a vedoucím skupinek děkujeme, že nám pomáháte tuto prospěšnou sbírku uskutečnit. A také děkujeme Vám
všem, že každoročně přijímáte a obdarováváte tři krále, kteří
Vás ve Vašich domovech navštěvují.
Protože nám konec roku klepe na dveře, chtěli bychom Vám
touto cestou popřát klidné a požehnané prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně Boží milosti.
Farní charita Dolní Újezd

V listopadu jsme uvítali do života Jáchyma Boštíka, Anastázii
Jílkovou a Antonína Kučeru.

·

První prosincovou sobotu jsme v kulturním domě oslavili Mikuláše
s Divadlem MoPeAdd, které sehrálo pohádku „Mikuláš na cestách“.
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H á da n ka
1. Dáváme na to o vánocích ozdoby.
2. Zářící betlémská hvězda.
3. Co pečeme na vánoce.
4. Co rozkrajujeme na štědrý den.
5. Zpívá se o vánočních časech.
6. bílý povlak na zemi.

Co nesmí chybět na žádnému vánočnímu stromečku?

Děts k ý koutek

Děts k ý koutek

P o čtá ř s k é lu št ě n í
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Ohlédnutí
za motokrosovým
rokem
Letošní motokrosovou sezónu jsme si na výroční schůzi, která se konala v lednu, rozdělili na tři části. Byly naplánovány tři
sportovní podniky. Prvním byl ORION TAURUS TRANS 2018,
druhým Přebor SMS Pardubice a třetím Mezinárodní mistrovství
ČR sajdkár a čtyřkolek.
Již od brzkého jara začaly přípravy na první závod, který měl
navázat na v minulosti tak populární Orion cupy. Po dlouhém
hledání nejvhodnějšího termínu byl dnem D určen 10. červen.
Trať jsme doplnili o nové prvky, aby byla schopna prověřit kvality jezdců. Vlastnímu závodu předcházela motoristická show na
litomyšlském Smetanově náměstí, kde firmy Orion a Taurus Trans
společně oslavily kulatá výročí svého založení. Po tomto prologu
již všichni netrpělivě očekávali, jak dopadnou boje kompletní české
motokrosové špičky se zahraniční konkurencí. Jezdci byli rozděleni
do čtyř kategorií – MX 1, MX 2, Hobby a Ženy. Ve třídě MX 1 se zde
očekával hon na téměř neporazitelného Martina Michka. V MX 2 se
všichni těšili na souboje Martina Krče s Jonášem Nedvědem a pro
všechny byl velkým otazníkem Rakušan Edelbacher a Polák Chetnicky. Třída Hobby byla vypsána pro začínající a amatérské jezdce,
kde startovali dva naši členové (Petr Fulík a Václav Severa ml.).
Ve třídě Žen byla jistě ozdobou čtyřnásobná mistryně světa Stephanie Laier z Německa. Na startovní listině mohli diváci nalézt další
naše dva členy – Františka Lustyka a Honzíka Nádvorníka. Po velice
pěkných závodech, kterým přihlížela tisícovka spokojených diváků
si poháry a ceny rozdělili jezdci takto. MX 1 – z dvacetidvou startujících se z vítězství po heroickém výkonu radoval Václav Kovář
(Orion racing) před Martinem Michkem (Buksa ADOS KTM), třetím
na stupních vítězů byl Rudolf Weschta (Hulho racing). V kategorii
MX 2 čeští závodníci nestačili na jezdce v barvách Orion racing.
Prvním byl Rakušan Ronald Edelbacher, druhým Polák Gabriel
Chetnicky a na třetím opět jezdec Orion racing Jonáš Nedvěd. Třídu žen podle očekávání opanovala Němka Stephanie Laier (Buksa
ADOS KTM) před druhou Barborou Laňkovou (Orion racing) a třetí
Krystýnou Vítkovou (Yamaha Čepelák racing). Ve třídě Hobby byl
nejrychlejší Pavel Křížek před domácím Petrem Fulíkem a třetím Jiřím Havelkou. Kdo se nemohl osobně zúčastnit tohoto prestižního
motokrosového podniku, mohl shlédnout záznam v televizi NOVA.
Po těchto velice vydařených závodech jsme připravili prezentaci na soutěž Vesnice roku a Setkání rodáků. Poté jsme již začali
chystat trať na Přebor SMS Pardubice. Bohužel letošní suché léto
nám nedovolilo uspořádat v srpnu tento podnik. Nedostatek vody
a zákaz kropení byl tím hlavním důvodem pro jeho zrušení, termínové kolize s jinými podniky nedovolily ani jeho přeložení na jiný
termín. Je to jistě škoda, vždyť tento typ podniků je pořádán hlavně pro místní jezdce, potažmo z blízkého okolí. V příštích letech
se budeme muset více zamyslet nad termíny závodů a z kalendáře
tyto srpnové podniky vynechat.
Posledním podnikem letošní sezóny bylo Mezinárodní mistrovství ČR sajdkár a čtyřkolek. Jednalo se finalový závod tohoto seriálu,
který měl velice dramatický náboj – ve třídách sajdkár i čtyřkolek
byla bodová shoda na čele tabulky, a proto se rozhodovalo o mistrech ČR až v posledních rozjížďkách. Před velice pěknou diváckou
kulisou za krásného podzimního počasí a za ideálních motokrosových podmínek se ve třídě sajdkár překvapivě, ale zcela zaslouženě
stali mezinárodními mistry ČR Petr Kolenčík s Matějem Hejhalem
(JD Gunex KTM racing) před favorizovanými bratry Čermákovými

Petr Kolenčík s Matějem Hejhalem

Čtyřnásobná mistryně světa Stephanie Laier
(BO motor – oil Autoprofi). Dramatická byla i koncovka třídy MMČR
čtyřkolek. Až vítězství v poslední rozjížďce zajistilo mistrovský titul
Zdeňku Poláčkovi (Six 3 SSW racing) před druhým Jiřím Kašparem
(Motosport side quad) a třetím Davidem Sůsou (BO motor – oil Autoprofi). Ve zbývajících kategoriích se stali vítězi – PČR sajdkár – Patrik
Šroler, Jan Zářecký, PČR sajdkár veterán – Radoslav Konečný, Martin
Dostál a PČR čtyřkolek junior – Adam Tuček. Když utichly motory
v Cikově, všichni se přesunuli do slavnostně připraveného kulturního
domu na vyhlášení mistrů ČR. Sál KD, který praskal ve švech aplaudoval novým mistrům ČR, poté se všichni bavili na závěrečné párty do
pozdních nočních hodin.
A jak se dařilo naším členům na závodní dráze? Všichni se
účastnili různých pohárových závodů, ale pro zhodnocení jsem
vybral Přebor SMS Pardubice, kde je nejpočetnější a nejkvalitnější
konkurence. V nejprestižnější třídě MX1 se na 11. místě umístil po
absolvování pouze dvou podniků Fanda Lustyk. Ve třídě 85 se na
devátém místě umístil Honzík Nádvorník, když také vynechal dva
závody. V současné době se již intenzivně připravuje na postup do
vyšší kategorie na novém motocyklu KTM 125. V kategorii Hobby
MX2 obsadil Václav Severa ml. celkově čtvrté místo. David Štancl
v letošní sezóně do seriálu nezasáhl, protože se po přestupu z 85
na čtyřtaktní 250 s novým motocyklem sžíval.
Závěrem děkuji všem členům a příznivcům motokrosu za podporu
a odvedenou práci a zároveň jim stejně jako Vám čtenářům chci popřát klidné a spokojené Vánoce a v novém roce mnoho úspěchů.
Václav Severa — předseda

·
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Fotbalový podzim

Mladší žáci

Muži
Do nové sezóny jsme sestoupili do soutěže okresního přeboru. I když
pro nás tato soutěž není neznámá, začátek nebyl vůbec jednoduchý.
Los nám na úvod určil soupeře ze špičky okresního přeboru. První
bod jsme si odvezli trochu překvapivě z opatovského hřiště po velice
vyrovnaném zápase. Toto odstartovalo naší vítěznou sérii. Mrzet nás
ovšem může ztráta tří bodů v Linharticích, kde jsme předvedli velice
dobrý výkon a inkasovali jsme gól až v závěru zápasu. Naprostým fiaskem pro nás skončil zápas na domácí půdě proti Morašicím. Zápas
byl naprosto odevzdaný a neodbojovaný, téměř jsme nevystřelili na
bránu. Morašicím jsme měli být minimálně vyrovnaným soupeřem,
nikoliv ne horší. Po podzimní části soutěže jsme v tabulce obsadili
slušné osmé místo se sedmnácti body. Což svědčí o tom, že tahle
soutěž nám momentálně více sedí. To se odrazilo i zvýšenou účastí
fanoušků na venkovních zápasech. Roman Chadima

·

Družstvo

Záp.

+

0

·

Tabulka okresního přeboru Chrudimska žáků 7+1:

Tabulka okresního přeboru mužů Svitavska:
Rk.

Před začátkem sezóny nebylo vůbec jisté, zda mladší žáky přihlásíme. Z H.Ú. bylo 8 hráčů a z Morašic jenom jeden. To při hře 7+1
znamenalo pouze jednoho náhradníka. Přesto jsme do toho šli i s vědomím, že pokud to bude možné, tak vypomůžou kluci ze starší přípravky. Z důvodu malého počtu týmů v okrese Svitavy (pouze čtyři)
jsme přihlásili soutěž na Chrudimsku. Hned první zápas ve Skutči
(pozdější vítěz podzimní části) ukázal, že na tom nebudeme vůbec
špatně. Ostatně 8 vítězství, 3 prohry a celkové 2.místo po podzimní
části mluví za vše. Během sezóny se k nám přidali ještě čtyři hráči
z Morašic, takže nedostatek hráčů tím byl vyřešen. Velkou slabinou
našeho mužstva bylo proměňování vyložených šancí, tak budeme
věřit, že na jaře to půjde o něco lépe. Také se v zimní přípravě zaměříme více na kombinační hru, tam máme stále co zlepšovat. Co bych
chtěl hlavně vyzdvihnout, je bojovnost, protože když to zrovna nešlo
fotbalově, tak to nahradili bojovným a obětavým výkonem (teda až
na jeden zápas s DÚ 3:8). Podzimní část hodnotím jednoznačně
pozitivně a zároveň tím děkuji hráčům za krásnou „podzimní jízdu“
a všem ostatním, kteří mi pomáhali… Jiří Kučera

–

Skóre

Body

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

–

Skóre

Body

1

Cerekvice

13

10

1

2

54:15

31

1

Skuteč / Bítovany

11

10

1

0

76:24

31

2

Opatov

13

10

1

2

37:18

31

2

H. Újezd / Morašice

11

8

0

3

57:32

24

3

Svitavy B

11

8

0

3

57:32

24

Dolní Újezd
Luže
Proseč
Bystré

11
11
11
11

7
3
3
2

0
2
1
2

4
6
7
7

45:38
36:49
37:57
35:47

21
11
10
8

Miřetice

11

0

0

11

17:81

0

3

Březová nad Svit.

13

9

2

2

27:13

29

4

Jevíčko

13

8

2

3

36:12

26

5

Mladějov na M.

13

8

0

5

33:32

24

6

Bystré

13

6

2

5

34:22

20

7

Jaroměřice

13

6

2

5

18:29

20

4
5
6
7

8

Horní Újezd

13

5

2

6

21:17

17

8

9

Kamenná Horka

13

5

2

6

26:31

17

10

Morašice

13

4

3

6

19:24

15

11

Dlouhá Loučka

13

2

4

7

23:36

10

12

Linhartice

13

2

4

7

15:32

10

13

M. Trnávka

13

1

2

10

11:43

5

14

Radiměř

13

1

1

11

8:38

4

Starší žáci
V kategorii starších žáků hrajeme druhým rokem společně s Morašicemi. Za tu dobu se děti sehrály a hrají docela pohledný fotbal.
Bohužel se nám úplně nedařilo naše akce zakončovat gólově a velké
množství šancí zůstalo nevyužito. Asi nejlepší hru jsme předvedli ve
druhém poločase s Dolním Újezdem, kdy jsme předvedli velký obrat
ve hře i ve skóre. Bohužel to na body nestačilo. Naopak nejhorší byl
s Opatovem, který jsme sice vyhráli, ale předvedená hra opravdu
nebyla ideální. Po první části soutěže přezimujeme na šestém místě
se ziskem třinácti bodů. Pavel Beneš

·

Tabulka okresního přeboru Svitavska žáků 8+1:
–

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

1
2

M. Trnávka
Březová nad Svit.

9
9

8
7

0
1

1
1

Skóre

43:11
41:17

Body

24
22

3

Dolní Újezd

9

6

0

3

70:23

18

4

Kunčice / Mladějov

9

6

0

3

22:15

18

5
6
7

Němčice
Morašice / H. Újezd
Hradec nad Svit.

9
9
9

5
4
4

1
1
1

3
4
4

21:19
25:24
41:42

16
13
13

8

Sebranice

9

2

0

7

18:54

6

9
10

Opatov
Křenov  Dl. Loučka

9
9

0
0

1
1

8
8

6:40
8:50

1
1

Starší přípravka
Po odchodu silného a fotbalového ročníku 2007 jsme trochu s obavami vzhlíželi k nadcházející sezóně, ve které jsme i nadále nastupovali
na turnajích pod hlavičkou souklubí Horní Újezd/Morašice, tréninky
probíhaly odděleně. Tréninků se na Horním Újezdě pravidelně
účastnilo 6—8 hráčů ročníků 2008 a 2009 a ve stejném počtu jsme
odjížděli i na víkendové turnaje. Ve spolupráci s kluky z Morašic
jsme tak měli k dispozici někdy i 13 hráčů, kteří chtěli všichni hrát,
což při systému 5+1 a dvou nebo třech utkání při turnaji nebylo
zrovna jednoduché. Každopádně to jsou příjemnější starosti než
řešit nedostatek hráčů. I přes počáteční obavy o výsledky a herní
projev můžeme být nakonec s podzimní částí relativně spokojeni.
Tým si na sebe postupně zvyká, hledáme vhodné posty pro jednotlivé kluky a rozhodně jsme v rámci turnajů nijak nepropadali.
Vesměs jsme odehrávali vyrovnaná utkání a největší problém jsme
měli s proměňováním šancí a individuálním postojem některých
hráčů, což se v závěru podzimu již vylepšovalo. Výsledkem tak bylo,
že jsme si v rámci konečných pořadí okusili všechna místa, počínaje prvním, přes druhá, třetí a nakonec jsme skončili i poslední.
Toto však není až tak úplně důležité, podstatnější je, že kluci mají
chuť do fotbalu a pokud se nám podaří vytvořit ještě lepší kolektiv,
který bude bojovat a potáhne za jeden provaz, tak by jarní sezóna
mohla být ještě lepší.
V kategorii přípravek se celkové tabulky nevedou, hodnotí se pouze
jednotlivé turnaje. František Bartoš

·
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Mladší přípravka

Poděkování

I v letošní sezóně pokračujeme v kvalitní a osvědčené spolupráci
s Morašicemi. Společně se účastníme okresní soutěže, která se hraje
turnajovým způsobem. Letos v ní působí celkem 7 mužstev — o dvě
méně než vloni. Po výsledkově velice vydařené jarní části loňské
sezóny jsme byli zvědaví, jak si náš tým v soutěži bude stát letos.
A výsledky předčily očekávání. Sezóna obsahovala osm turnajů a my
jsme jich šest vyhráli! Celkem jsme odehráli 21 mistrovských zápasů,
pouze dva z nich jsme prohráli, jednou jsme remizovali a na kontě
máme 17 vítězství. Mnohem důležitější než výsledky ale je, že fotbal
děti baví a zažívají při něm spoustu radosti. Našim hlavním cílem
je, aby měly děti fotbal rády a ten se stal součástí jejich životů. Proto
se snažíme s dětmi pracovat tak, aby se vždy těšily na každý další
trénink, aby se těšily na své kamarády, protože pak pro ně je proces
učení základních fotbalových dovedností příjemnější a jednodušší.
V kategorii přípravek se celkové tabulky nevedou, hodnotí se pouze
jednotlivé turnaje. Mgr. Zdeněk Beneš

Závěrem mi dovolte za celou TJ poděkovat za Vaši přízeň v uplynulém roce. Výkonný výbor v čele s předsedou Zdeňkem Benešem st.
udělal obrovský kus práce. Už jenom fakt, že máme ve spolupráci
s Morašicemi čtyři mládežnická mužstva, je obdivuhodný, ale stojí to
obrovské úsilí. K tomu intenzivně pracujeme na víceúčelovém hřišti,
což je velká zátěž po stránce administrativní, finanční i časové. Velký
dík patří trenérům, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu věnovali
desítky a stovky hodin místním dětem. Dále musím poděkovat všem
sponzorům a partnerským obcím a v neposlední řadě všem hráčům
a příznivcům. Pevně doufám, že i v roce 2019 se budeme společně
setkávat na akcích pořádaných Tělovýchovnou jednotou Horní Újezd.
Klidné svátky vánoční a všechno nejlepší do nového roku přeje
Mgr. Zdeněk Beneš  — sekretář TJ Horní Újezd

Letošní rok
v Tělovýchovné jednotě

z Pardubického kraje – znovu na činnost mládeže, příspěvky okolních
obcí a sponzorské peníze – hlavně Taurus Trans, ZD Dolní Újezd a dále
samozřejmě členské příspěvky.
Závěrem pár slov o největší akci posledních let v životě TJ – výstavbě hřiště s umělým povrchem. K dnešnímu dni, 2.12., je hřiště téměř
hotovo. Zbývá zasypat hřiště pískem (pravděpodobně až příští rok,
povrch musí být úplně suchý, aby se písek zapracoval do koberce).
Zbývá vyasfaltovat komunikaci a zbudovat dětské hřiště, což by
mělo být hotovo do 14 dnů, aby do konce roku mohla proběhnout
kolaudace. Říká se, že největší radost má člověk z toho, co si sám
udělá. V případě hřiště si myslím, že bychom mohli radost mít. Hřiště
staví Stavební sdružení Boštík, náš podíl začal již při žádosti o dotaci
(Beneš Z. st. + ml., Beneš J.). Sloupky na oplocení, branky, vše je práce
hlavně Mirka Chadimy, Honzy Chadimy a Jardy Kladivy. Všechny
nátěry provedl Jarda Chaun s obecními pracovníky, dřevěné fošny je
práce Franty Šimka, Franty Kárského a Jirky Kučery, úpravy terénu
měl na starosti hlavně Kamil Prokop. Z dalších lidí nesmím zapomenout na hráče současné a také bývalé a ještě na Martina Chadimu,
Miloše Kopeckého, Frantu Krejsu. Další poděkování je již zmíněné
stavební firmě v čele s Petrem Faltysem a Pavlem Boštíkem st. a zedníky Mírou Mlejnkem a Lubošem Bartošem. Také děkujeme ZD Dolní
Újezd za pomoc při realizaci této akce.
Jedno jméno v mém poděkování (jak jste jistě zjistili) chybí. Asi by
si zasloužilo (a možná ho někdo do těchto novin napsal) samostatný článek, ale za mě alespoň takhle. Za poslední roky se v Horním
Újezdě udělalo hodně krásných a nových věcí – právě dokončované
byty ve škole, nové kabiny, víceúčelové hřiště, nová silnice přes Horní
Újezd, přeložení kabelů nízkého napětí do země, retenční nádrž
u KD. Radku, děkujeme.
Hezké Vánoce
Zdeněk Beneš st.  — předseda TJ Horní Újezd
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S blížícím se koncem roku se zkusím poohlédnout za uplynulými 12 měsíci.
Letošní rok přinesl dvě smutné události. Nejprve jsem se rozloučili
s Láďou Chadimou, dlouholetým hráčem a funkcionářem. Po necelém půlroce zemřel jeden ze zakladatelů TJ, první předseda, trenér
a organizátor pan Adolf Vejrych. Bez těchto dvou lidí si nedokážeme
představit první desetiletí TJ.
Co se týče fotbalové stránky TJ, máme společně s Morašicemi již
čtyři mládežnické celky, které pravidelně nastupují v mistrovských
soutěžích. Mladší přípravka a mladší žáci patří ve svých soutěžích
k těm nejlepším. Nyní před námi stojí nejtěžší úkol, a to je od sezóny
2019/2020 založit mužstvo dorostu a pokusit se přihlásit soutěž alespoň 8+1. Logická by byla spolupráce s Morašicemi. Aby se to podařilo,
jsou k tomu potřeba dvě základní věci, a to hráči a trenéři. V dospělé
kategorii jsme před sezónou vážně uvažovali, zda muže přihlásit a
když, tak do jaké soutěže. Podzim jsme odehráli asi podle našich možností, na jaro bychom potřebovali získat alespoň 2—3 hráče, ale kde
je vzít. Kladem určitě je, že většina hráčů podle mě „dostala rozum“
a vidí, že fotbal je týmová hra, ke které je potřeba minimálně 11 lidí.
Tak ať vám to vydrží. Velké poděkování trenérovi Pavlovi Schejbalovi
ze Svitav a hlavně vedoucímu mužstva Romanu Chadimovi.
Letošní rok přinesl i krásné 70. narozeniny bývalému starostovi,
hráči a funkcionáři TJ Frantovi Mokrejšovi. Gratulujeme.
Ještě jedna změna se během podzimu u nás udála. V našem bufetu
už není bufeťák Jarda, ale pan starosta Desné Jarda Kladiva. Gratulujeme a pevné nervy.
Celkem standardně jsme letos prožili rok v oblasti kultury. Na jaře
dvě zábavy (Markant, Habal), dětský karneval, v létě venkovní akce
organizátora Franty Kárského – Havlíčkobrodská dvanáctka. Čerstvý
zážitek – návrat Rufusu a Machos Burritos na Horním Újezdě, pro
mě nádherná hudba. Na všech těchto akcích se letos ukázala jedna
společná věc – účast nebyla úplně špatná, ale výsledný efekt je v řádu
tisíců korun. Jako tradičně organizace tanečních zábav leží na bedrech Kamila Prokop – děkujeme.
I letos se nám podařilo uspořádat dětský sportovní den, zde bych
nás trochu pochválil a řekl bych, že to umíme dělat.
Když jsem se zmínil o penězích, v současně době je naše činnost
financována hlavně z MŠMT – dotace na sport mládeže, příspěvek
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Vážení přátelé,
dovolte, abych nyní ke konci roku opět
trochu zavzpomínala na naši letošní sezónu
a zabilancovala nad celým rokem 2018.
Rok jsme začali poměrně úspěšně a vesele
indiánským karnevalem a plesem v Horním
Újezdě. Obě akce se setkaly s nadšeným
ohlasem, což nás velmi těší. V březnu jsme
strávili příjemné odpoledne plné stolních
her v obecní posilovně, kde byly zároveň odměněny nejlepší výkony dětí. Poté už nastal
čas pravidelných tréninků a přípravy na jarní
závodní sezónu.
V letošním roce se nám už po druhé
za sebou podařilo sestavit dvě družstva
mladších žáků, jedno družstvo starších žáků
a rovněž družstvo dorostenek. První závody
jsme absolvovali ve Svatém Jiří jako přípravu
na okresní kolo Plamen. Umístili jsme se na
9. místě, čímž očekávání pěkného výsledku
na „dvoudence“ ještě vzrostla. Na okresním
kole hry Plamen v Dolním Újezdě nakonec
mladší Áčko vybojovalo krásné 5. místo,
jeden z nejlepších výsledků letošního roku.
Mladší B tým obsadil 17. příčku. Starším
žákům nevyšly disciplíny podle jejich
představ a celkově se umístili na 10. pozici.
Jako tradičně jsme absolvovali také pohárovou soutěž v Poličce, kde se naše mladší
družstva umístila na 9. a 15. místě a starší
brali 8. místo. Následovaly letní prázdniny
a náš tradiční pobyt v Borovnici. Letošní mafiánské téma si užili všichni, od nejmenších
až po nejstarší účastníky.
Koncem letních prázdnin jezdíme na závody do Dolní Dobrouče, které bereme jako
výbornou zkušenost a možnost se něčemu
přiučit, úroveň je zde úplně jiná, než v okrese Svitavy a hlavně zde můžeme závodit
s vlastní mašinou. Mladší žáci zde obsadili
jejich oblíbené 9. místo a starší s dvěma
neplatnými pokusy skončili úplně poslední.
Asi i proto si jeli další týden spravit chuť do
Zderaze, kde ale nakonec brali až 13. místo.

Starší nakonec uspěli alespoň na podzimním kole hry Plamen, kde vybojovali stříbrné
medaile. Mladším se zde moc nedařilo,
obsadili až 23. pozici. Na podzimku startovalo také družstvo dorostenek, které se
umístilo na 3. místě. A Katka Kusá startující
za jednotlivce na 2. místě.
Družstva sice během sezóny moc důvodů
k oslavě neměla, což se ale nedá říct o jednotlivcích, kteří nám dělali radost celý rok. Nyní si
dovolím jich pár jmenovat: v mladších žácích
je to Jonáš Krška – 4. místo na okrese v Dolním Újezdě a postup na kraj, vítězství poháru
v Poličce, 9. místo na pohárovce v Hlinsku;
Karolína Kuchtová – 3. místo na okrese
v Dolním Újezdě a postup na kraj, 3. místo
na poháru v Poličce; Tereza Faltysová – vítězství na soutěži ve Sv. Jiří, vítězství na poháru
v Poličce, 2. místo na poháru v Hlinsku.
Ze starších žáků pravidelně obráží všechny
možné závody na 60 m i 100 m s překážkami
Katka Kusá, která nechává na trénincích
opravdu vše a výsledky jí jsou odměnou:
2. místo na okrese v Dolním Újezdě a postup
na kraj, na kraji 10. místo, vítězství pohárovky v Poličce, 1. místo ve Zderazi, 5. místo
(s osobním rekordem 12,98 s.) v Hlinsku,
celkové 8. místo v Českém poháru na
100 m s překážkami (kde se účastnila pouze
poloviny závodů). Na posledních závodech
ve Skutči padla i vysněná devatenáctka, tak
uvidíme, co nám Káťa bude předvádět příští
rok. Nicméně držíme pěsti!
Rok se nám opět překulil do zimy a svého
závěru a my se už pomalu připravujeme
na velké akce v příštím roce. Dovolte mi
nyní, poděkovat všem za podporu, zejména
pak obci, výkonnému výboru, všem trenérům, rodičům a dalším pomocníkům.
Přeji Vám krásné Vánoce a mnoho elánu
do nového roku.
Věra Rosypalová

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na sousedské zpívání u jesliček
v Cikově.
Přijďte si v sobotu 22. prosince
2018 v 17.00 hodin zazpívat
společně koledy k jesličkám.
Rádi uvítáme i předškolní
a školní děti, které si mohou
u jesliček pro Ježíška zazpívat
nebo přednést básničku.

Těšíme se na setkání.
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a k c e v k u lt u r n í m d o m ě
25. 12.

29. 12.

26. 1.

26. 1.

2. 2.

hraje: Metaxa
TJ Horní Újezd

TJ Horní Újezd

SDH Desná

hraje: Fízl band
SDH Desná

hraje: Akcent Chrudim
Kult. komise HÚ

Štěpánská zábava

Turnaj ve stolním tenise

Dětský karneval

Hasičský ples

Obecní ples

Hornoújezdský zpravodaj
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