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Den otevřených dveří
vestavba bytů do bývalé školy na KrÁsňovsi

Poslední lednovou neděli místní část Krásňoves ožila nebývalým ruchem. Naskytla se
poslední možnost podívat se do prostor, kde
mnozí z nás započali svoji školní docházku.
Sešlo se nás opravdu hodně a mohli jsme si
nově zrekonstruovaný objekt školy prohlédnout od sklepa až po půdu, a to doslova.
Byla jsem mile překvapena, jak se podařilo
zachovat starý ráz budovy a přitom ho propojit s moderními prvky. Protože mám velice špatnou orientaci, zaskočilo mě posunutí
některých příček, ale i tak jsem se alespoň
na chvilku ocitla v dobách svého raného dětství a vybavily se mi různé historky. O jednu
z nich bych se s vámi ráda podělila.

Když jsem chodila do školy, v každé třídě byla kamna, o která se starala paní
Bartošová. Určitě to byla práce namáhavá. Třídy byly v prvním poschodí, uhlí
a dřevo ve sklepě. Když se ve škole začalo vytápět elektrickými akumulačními kamny,
tato dřina skončila a nám začalo dobrodružné období.
Paní učitelka sice všechny děti náležitě poučila, že se o kamna nesmíme opírat
a v žádném případě se na ně nesedá, ale bylo to příliš velké lákadlo. Kluci začali
soutěžit (samozřejmě na chodbě, aby paní učitelka neviděla), kdo na kamnech vydrží
sedět déle. Vidina vítězství v soutěži byla tak lákavá, že si jeden kluk doběhl k umyvadlu
kalhoty namočit. Nepočítal ale s tím, že látka je tak trochu umělá… Spekla se.
Jestli měl na kalhotách díru si už nepamatuju, ale každopádně nevyhrál.

·

Takhle si to pamatuju, ale možná to bylo trochu jinak. Pokud ano, omlouvám se svým
bývalým spolužákům.
Ludmila Krásná
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Plánované akce
v roce 2019

Kolik
nás tu žije?

Vážení čtenáři, pravidelně Vás seznamuji na začátku roku s tím, jaké plány, respektive
jaké akce nás v dalším období čekají.
Letošní rok nijak významný, co se týká rozsahu aktivit, nebude, tedy pokud nepočítám
dokončení rekonstrukce bývalé ZŠ, které je plánováno do konce června letošního roku
(zateplení, fasáda, parkoviště, čisté terénní úpravy). A právě tato rozsahem největší akce
z pohledu obecních financí nás logicky značně vyčerpala, musíme proto v rámci příštích
přebytkových rozpočtů vytvořit rezervy pro nové investice. Pro další období máme v plánu připravit částečnou rekonstrukci kulturního domu tak, aby byl lépe (po vzoru např.
obce Poříčí) využitelný pro různé společenské akce a oslavy. V letošním roce by měla být
zhotovena studie a následně též projektová dokumentace a do konce roku bychom měli
zvládnout podat na odbor výstavby žádost o stavební povolení.
Každopádně stejně jako každý rok, proběhne i letos rekonstrukce místních komunikací. Konečně se po mnoha letech dočkají občané v místní části Cikov na Spálenisku,
kde máme v plánu zhotovit asfaltový povrch k novým rodinným domům. Bude se jednat
rozsahem o větší akci – přibližně v objemu cca 580 tis. Kč, na kterou budou využity i dotační peníze z Pardubického kraje. Z tohoto důvodu budou ostatní opravy pouze menšího
rázu, v jednotlivých místních částech se bude jednat pouze o opravy výtluků. Do oprav
místních komunikací bychom mohli zařadit vlastně i zbudování nového asfaltového
chodníku k mateřské škole, který bude prakticky součástí celkových úprav okolí před
bývalou ZŠ a dětským hřištěm u školy mateřské. V rámci přestavby ZŠ na bydlení dojde
k rozšíření stávajícího parkoviště, které se nachází před dětským hřištěm. To znamená,
že bude posunuto, resp. zhotoveno nové oplocení ze strany hlavní silnice tak, aby zde bylo
možno zbudovat dalších deset stání pro osobní automobily. Uvnitř dětského hřiště bude
nutné přesunout dřevěné sezení a pískoviště a především přemístit malé fotbalové hřiště
na nový pozemek sousedící s hřištěm, který byl dosud využíván k jiným účelům. V dané
souvislosti bych chtěl touto cestou poprosit personál mateřské školy a především rodiče
dítek navštěvujících školku o trpělivost. Při vlastním provádění prací, které již brzy vypuknou, dojde jistě na čas ke snížení celkového komfortu daného místa. Ale pevně věřím,
že po dokončení díla a po zapojení nově vysazených keřů a stromů, bude hřiště a s ním
celý zrekonstruovaný prostor opět sloužit tak, jako dříve, ke spokojenosti nejenom dětem
z MŠ, ale i široké veřejnosti.
Ing. Radek Boštík — starosta

Počet obyvatel k 1. 1. 2018
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Počet obyvatel k 31. 12. 2018      406

Zastupitelstvo obce na svém
jednání dne 22. 2. mimo jiné
projednalo a schválilo:
•z
 ávěrečný účet obce za rok 2018 a zprávu
o přezkumu hospodaření Pk s výrokem
bez výhrad
• závěrečný účet MŠ Horní Újezd za rok 2018
•p
 oskytnutí neinvestičních dotací TJ,
Autoklubu, SDH, Rybářskému kroužku,
Českému svazu včelařů a Farní charitě
(viz rozpočet)
• rozpočet obce na rok 2019 (dle přílohy)
•p
 rodej obecního pozemku p. č. 968/2,
523/5, 523/4 za účelem výstavby RD
• nákup p. č. 246/2 a prodej p. č. 245
•d
 odatek č. 6 s firmou Stavitelství Jokeš,
kterým se opravují jednotkové ceny
ve fakturaci
• s mlouvu o spolupráci mezi obcí
a Oblastním spolkem červeného kříže
Svitavy, spolkem Náš domov Koclířov
a Farní charitou Litomyšl o spolupráci
v oblastí sociálního bydlení

·

•n
 avýšení vratné kauce, kterou je podmíněna
koupě parcel pro výstavbu RD na 70 tis. Kč

Aktuality
z webových stránek

Kontejnery
na rostlinný odpad

Nebezpečný
a velkoobjemový odpad

Vážení, pokud užíváte e-mail můžete si
na webových stránkách obce nastavit odběr
aktualit takto: www.horniujezd.cz, zvolíte
„obecní úřad“, dále „aktuality“ a vpravo
na obrazovce „přihlásit se k odběru novinek“, do kolonky e-mail povinné vyplňte
svoji adresu a klikněte na odkaz „přihlásit se
k odběru“. Na adresu, kterou jste uvedli dostanete ověřovací e-mail, registraci dokončíte
kliknutím na odkaz ve vašem e-mailu. Potom
vám budou automaticky doručovány všechny
zprávy, které se do aktualit zadávají.

V minulých dnech byly v obci rozmístěny
kontejnery na biologicky rozložitelný odpad.
Kontejnery jsou určeny pouze pro sběr
trávy, listí, mechu, shnilých jablek a zeleniny atd.
Do kontejnerů nepatří – větve, klestí ani
kamení. Je třeba, abychom toto všichni
důsledně dodržovali. Pokud budeme dbát
těchto pokynů lze odpad vozit ke kompostu
ZD. V opačném případě přestane družstvo
dohodu tolerovat a budeme nuceni kontejnery vyvážet na zpoplatněnou skládku do Litomyšle, na což doplatíme všichni zvýšením
poplatku za odpad.

Svoz se uskuteční v úterý 7. května a v úterý
8. října 2019. Každý si předá sběr osobně
osádce vozidla.
Harmonogram zůstává zachován:
Víska dole  —  16.00, Víska kopec  —  16.15,
Krásňoves u kaple  —  16.30, Podlubníček
dole  —  16.45, u KD  —  17.00, Cikov
u kříže  —  17.15 hod.
Odvoz a likvidace odpadů pouze za úplatu:
pneu od nákladních aut a traktorů, suť, eternit, asfaltová lepenka, asfalt, azbest. Pokud se
však se zaměstnanci svozové firmy dohodnete
lze tento odpad odvést, je třeba vědět množství odpadu, vaše jméno a na základě fakturace obci potom zaplatit částku za likvidaci.

·

·

·
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Velikonoce
jsou krásný den

Naše obce a města
jsou stále více slyšet.
I díky Hornímu Újezdu
Velká politika, ať už v Praze nebo v Bruselu, bývá mnohdy vzdálena problémům, se
kterými se potýkají naše menší obce a města.
Žijí v nich přitom miliony obyvatel, kteří si
zaslouží kvalitní život a na které se bohužel
často zapomíná. Je proto důležité, aby i oni
měli zastání, někoho, kdo bude prosazovat
jejich zájmy na celostátní i evropské úrovni.
Velmi mě těší, že i díky Hornímu Újezdu
takovou oporu naše obce mají. Sdružení
místních samospráv ČR, kterého je Horní
Újezd platným členem, je stále více slyšet
a máme i konkrétní výsledky.
V SMS ČR máme jeden společný cíl, aby
se lidem dobře žilo v celé České republice,
od velkoměst po nejmenší vesnici. Jen za
poslední tři roky se počet našich členů zdvojnásobil, SMS ČR nyní sdružuje na 1 800 měst
a obcí ze všech koutů naší země. Jsme respektovaným partnerem vlády, ministerstev,
krajů i dalších úřadů a organizací při jednáních o zákonech a opatřeních, která mají vliv
na miliony obyvatel České republiky.

Velikonoce jsou krásný den,
který bude víc než jen sen,
když je v kruhu rodinném oslavíte,

Společně a úspěšně prosazujeme spravedlivé rozdělování daní pro menší obce nebo
čerpání peněz z evropských fondů pro smysluplné projekty. Usilujeme také o zachování
dostupných a fungujících úřadů i kvalitních
veřejných služeb na venkově nebo trvale
udržitelný přístup ke krajině, abychom
našim dětem jednou předali zdravou zemi.
Navíc si vyměňujeme zkušenosti a prohlubujeme vzájemnou spolupráci. To vše se nám
krok za krokem daří, ale máme před sebou
ještě hodně práce.
Děkuji proto Hornímu Újezdu a všem
jeho obyvatelům, že i díky nim prosazujeme
naše společné zájmy – evropskou kvalitu
života pro všechny občany České republiky.
Chci Vás také ubezpečit, že i nadále bude
SMS ČR urputným zastáncem obcí a ochotně
Vám bude nabízet pomocnou ruku v boji se
všemi výzvami, se kterými se potýkáte.
Stanislav Polčák — předseda Sdružení
místních samospráv ČR

jak si je užít, jistě víte.
Přejeme Vám jen to nej,
ať je svět pořád báječnej.

Zastupitelstvo obce
a redakční rada

·

Společenská kronika
„Není vždy větším štěstím dávat než přijímat,
ale velice často se to vyplácí“.
J. Thurber

V měsících dubnu, květnu
a červnu oslaví významná
životní výročí naši spoluobčané:

50 let	
Jiří Veselík

75 let

60 let	
Marie Pokludová

87 let	
Anna Nováková

65 let

Ludmila Lněničková

70 let

Marie Prokopová

Jan Zerzán

Josef Tobek

88 let

Anna Vejrychová

93 let

Marie Pohorská

Jubilantům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost
a mnoho radosti při příležitosti krásných narozenin.
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Letošní Tříkrálová
sbírka
I přes nepříznivé počasí se v sobotu 5. ledna 2019 uskutečnila
v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka.
Devatenáctý ročník této sbírky přinesl výsledek 280.208,- Kč,
je to tedy opět více než v loňském roce, a to o 20.066,- Kč.

Inzerce

V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Budislav

23.100,- Kč

Desná

25.061,- Kč

Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky)

105.126,- Kč

Horní Újezd

39.765,- Kč

Osík

36.908,- Kč

Poříčí (Mladočov, Zrnětín)

31.176,- Kč

Vidlatá Seč

19.072,- Kč

Děkujeme všem z vás, kdo jste koledníky přijali do svých domovů a podarovali.
Poděkování patří vedoucím skupinek, rodičům i dětem, že nám
pomohli sbírku uskutečnit a také duchovním správcům našich
farností a starostům obcí za jejich ochotu a vstřícnost ohledně
organizace sbírky.
Farní charita Dolní Újezd

·

Jednota divadelních ochotníků
Zpráva jednatelská. Jednota divadelních
ochotníků v Horním Újezdě čítala počátkem
roku 1927 celkem 42 členů. Během roku
8 členů přistoupilo, nevystoupil nikdo, čítá
tudíž koncem roku 50 členů. V uplynulém
roce konala jednota 1 valnou hromadu,
6 schůzí výborových a schůze činných
členů. V tomto roce sehrány byly 4 divadelní
představení (Strakonický dudák, Otčina,
Kráska ze Šumavy a Románek na Horách).
Jednota zaplatila v roce 1927 za knihy
229,70 za poplatky autorské 301,88 za dávky úředních výkonů 60,- na dani obratové
83,36 na kolkovném 101 Kč. Knihovna čítá
koncem roku 91 svazků. Jmění činí 230 Kč.
Členové jednoty učinily zájezd na divadlo
v přírodě do Řetové, kde hrály divadelní kus
z naši vesnice „Lukáš Pakosta“. Jednatelská
zpráva končí slovy: „Dokud síla, hleďme
díla, by památka po nás byla“.
Třetí valná hromada Jednoty se konala 15. ledna 1928 v hostinci u Drábků.
Schůzi zahájil předseda František Stráník
o 3. hodině odpolední. Několika slovy uvítal
devatenáct přítomných osob. Byla přečtena
jednatelská a pokladní zpráva.

Volba funkcionářů. Za předsedu byl zvolen jednohlasně František Stráník. Do výboru usneseno bylo voliti lístky. Jelikož volba
lístky nedošla správného výsledku bylo
o tom rokováno a projednáno zvoliti výbor
dle zastoupení kopců a vyšlo zvoliti výbor
desetičlenný. Navrženi byli tito – František
Pohorský, Jan Hurych, Václav Kalibán, Karel
Černý, Tomáš Kalibán, František Chaloupka,
Jan Koníček, František Říha, František Kovář a Karel Žďára. Jelikož čas velmi pokročil
a na volbu funkcionářů nebylo času byla
schůze ukončena.
Další protokol je sepsán s datem 6. února.
Hlavním bodem jednání bylo malování proměny lesa. Jelikož se této schůze zúčastnil
osobně pan Kolda bylo vyjednáno zač by tuto
proměnu namaloval v barvách olejových.
Byla smluvena cena 650,- Kč přičemž slíbil
namalovati přitom na kulisu statek. Jednatel
Hurych se zmínil zda-li se míní svítit při
divadle „Dědečkovy housle“ elektrikou,
že zdarma půjčí k pohonu dynama benzinový motor a dynamo současně zdarma půjčí
od známého z Poličky.
Věc tato byla schválena.

Další schůze jednoty se konala 4. května.
Vyúčtování z divadla „Dědečkovy housle“ ze dne
29. 4. a 1. 5. Poněvadž byla na toto divadlo režie
veliká a malíř požadoval alespoň 500 Kč napřed,
usneseno vypůjčiti v domácí kampeličce 600 Kč
z kteréhož obnosu bylo panu Koldovi vyplaceno
500 Kč. Vše bylo bez námitek projednáno.
Následující protokol je datován 8. srpna.
Bodem jednání bylo zda-li se bude hráti na
den 28. října divadlo. Poněvadž bylo doslechnuto, že budou v ten den hráti na Desné,
navrženo divadlo u nás odložiti na dobu pozdější. Navržen byl sehráti kus od Al. Jiráska
„Vojnarka“. Kus tento byl schválen a usneseno objednati 5 výtisků a dle možnosti
rozepsati úlohy a kus nacvičit. Pan Fr. Kovář
přednesl, že doslechl se o stavbě památníku
padlým vojínům ve světové válce. Poněvadž
bylo snad mluveno o tom, že zbývající část
co by snad zůstalo po odhalení pomníku dluhem, že se uvalí k tíži Jednoty, byla o tomto
rozšířena širší debata a usneseno na projektovaný pomník padlým vojínům s figurou
legionáře, lva a orlice přispěti od divadelní
jednoty peněžitou částí dle možnosti.
Hurych Jan — jednatel,
František Stráník — předseda

·

Duben 2019
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Zprávičky z naší školičky
Stejně tak, jako jsme se těšili na Vánoce, nyní netrpělivě očekáváme
příchod jara se slunečními paprsky. Vánoce jsme prožili tradičně
s besídkou pro rodiče s názvem „Kouzelné mraveniště“, kde se děti
představily v rolích Ferdy Mravence, brouka Pytlíka, krásné Berušky
a dalších kamarádů mravenečků a hmyzích kamarádů. Snaha všech
dětí byla odměněna krásnou nadílkou pod vánočním stromečkem.
S posledním únorovým dnem jsme se s dětmi vydali do muzea v Litomyšli na masopustní tvoření, kde si děti poslechly krátké povídání
o vzniku a tradicích v období masopustním a nakonec si děti vyrobily
masopustního koníčka. Začátkem března jsme si pro děti v MŠ připravily karneval, kde si děti zasoutěžily a zatancovaly. Jelikož se blíží
zápis do základní školy, tak se skupinka našich sedmi předškoláků
vydala na prohlídku do základní školy v Dolním Újezdu. Navštívili
jsme naše kamarády v prvních třídách, předali jsme jim dárečky v podobě našich výrobků a spoustu věcí nám školáci na oplátku ukázali.

Samotný zápis děti teprve čeká a to 9. dubna. Hned prvního dubna
začínají děti jezdit plavat do bazénu v Poličce. V necelé polovině dubna
přichystáme „Velikonoční dílny“ pro děti a rodiče v prostorách mateřské školy. Máme připravené polotovary k dotvoření, a doufáme, že
tatínci nám vyrobí i nějakou pomlázku. Ještě než se rozejdeme před
Velkým pátkem, nás ve školce navštíví „Mini zoo“ – zvířátka, mláďátka
a společně si budeme vyprávět o tradičních Velikonocích a vyrobíme
si výrobek. V dubnu se vydáme autobusem do Smetanova domu na
pohádku „O pejskovi a kočičce“ a o týden později nás navštíví divadlo
JOJO s pohádkou „Trampoty čarodějky Čárymůry“.
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční 9.5. od 7.00 — do 12.00 hodin. V dubnu si již můžete vyzvednout potřebné formuláře u nás v MŠ.
Zaměstnanci školy přejí všem čtenářům krásné Velikonoční svátky plné sluníčka.
Martina Janáčková

·

Sbírka
ZŠ Dolní Újezd

na podporu deštných pralesů
a oceánů slaví nečekaný úspěch
ZŠ Dolní Újezd se tento školní rok zapojila do projektu NEPZ Green
Life a Blue Life - ochrana deštných pralesů a oceánů na indonéském
ostrově Sumatra. Sbírka, která probíhá od února do Velikonoc, slaví
nečekaný úspěch. Stav konta „Pralesy" byl začátkem března letošního
roku přes 12 000 Kč.
Pomocí vybraných peněz můžeme zakoupit fotopast, která bude
dokumentovat život ohrožených druhů v jejich přirozeném prostředí, a také odhalovat aktivity pytláků.
Díky štědrosti dárců podpoříme i čištění oceánů a pobřeží.
Ale nejen to. Vzhledem k výši vybrané částky můžeme také
odkoupit několik arů pralesní půdy a ochránit ji tak před devastací
způsobenou výsadbou palmy olejné a kaučuku.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci sbírky podíleli a podílejí – dívkám ze 7. A, které vedly informační kampaň ve škole, třídním
učitelům, žákyním a žákům z 5. A, kteří neúnavně obcházeli naši
školu s pokladničkami.
Největší dík ale patří všem, kteří přispěli jakýmkoliv obnosem.
Sbírka stále nekončí… Do sbírky můžete přispívat i nadále až

do Velikonoc ve škole u třídních učitelů, v 5. A, nebo na účet SRPŠ
(279401126/ 0300). Na duben také ve škole chystáme prodej velikonočních perníčků. Výtěžek z této sbírky připíšeme na konto „Pralesy“.
Vyvrcholením sbírky bude slavnostní křest zakoupené fotopasti
za účasti zástupců NEPZ a předání certifikátů na vlastnictví odkoupené pralesní půdy. Tyto certifikáty obdrží dárci částek 900 Kč a vyšších.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří neváhali obětovat čas a peníze,
aby podpořili snahu vést naše žáky a žákyně k pochopení významu
divoké přírody a nutnosti chránit ji.
Pokud se nám podaří vychovat jednu celou generaci lidí se zájmem
o přírodu, zvířata a jejich skutečnou ochranu, může se zde objevit
najednou velké množství mladých lidí s respektem vůči planetě
Zemi a životu vůbec.
Magdaléna Bulvová, Eliška Watrobová

·

Děts k ý koutek

Doplň
a v y lu št i ta j e n k u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

měsíc, ve kterém slaví svátek Martin
pruhovaný lichokopytník
jarní svátek
rodiště autora Prodané nevěsty
opak slova nízký
hrad nedaleko Berouna
lístek jinak

8. město, v němž se koná festival, který má v názvu číslovku 555
9. kynuté pečivo s rozinkami a mandlemi
10. na sv. .......... vylézají hadi a štíři
11. zdobené vajíčko
12. Dcera mojí matky, je moje
13. název vodní nádrže na jihu Čech
14. jarní obilí

Děts k ý koutek

ta j e n ka
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Má smysl,
aby Vaše dítě
sportovalo?
Tělovýchovná jednota Horní Újezd v současné době vede ke sportu děti ve čtyřech
věkových kategoriích. Ti nejmladší ve věku
5–9 let - mladší přípravka, 10–11 let – starší
přípravka, 12–13 let - mladší žáci, 14–15 let
– starší žáci. Všechny tyto kategorie trénují
a hrají mistrovské zápasy v soutěžích okresů
Svitavy a Chrudim. Nastupujeme pod hlavičkou Horní Újezd/Morašice, znamená to,
že společně hrají děti z obou těchto klubů.
Každý klub má děti zaregistrovány pod svým
jménem, každý klub trénuje na svém hřišti,
Horní Újezd tedy v Horním Újezdě. Zápasy
se hrají střídavě buď v Morašicích, nebo
v Horním Újezdě.
Jako předseda TJ bych mohl říct, že
práce s mládeží patří k tomu nejlepšímu,
co v současnosti děláme. Co mě tedy přivedlo
k tomu, abych napsal tento poměrně obsáhlý
článek? Dostala se mi do ruky příloha časopisu Hattrick – ligové jaro 2019. Je v něm
rozhovor s předsedou FAČR p. Malíkem
a vládním zmocněncem pro sport p. Hniličkou. I když po třiceti letech od sametové
revoluce nevěřím všemu, co se kde napíše,
několik postřehů Vám předkládám. Citace
z rozhovoru: „Doba se změnila, my jsme

Nový dětský
koutek
Součástí realizace víceúčelového hřiště
s umělým povrchem u šaten TJ byla výstavba
dalšího dětského koutku.
Na podzim se podařilo ve spolupráci
Stavebního sdružení Boštík a pracovníků
obce vytvořit bezpečnostní plochu z kačírku,
osadit herní prvky a prostor hřiště oplotit.
Záměrem obce bylo zakoupit do tohoto
dětského koutku některé tipy prvků, které
ještě v obci nejsou. V předešlých dnech
byla provedena instalace pískoviště, lavičky
a odpadkového koše, dětský koutek je tak
připraven k užívání.
Děti, přijďte se pohoupat na želvě, prolézt
na drakovi nebo zatočit na kolotoči, či otočném disku.
Pavla Severová

·

trávili volný čas na sídlišti na hřišti, naše
děti sedí doma u počítače. Je smutné řešit, že
české děti neumí ve čtvrté třídě kotoul. Velmi
důležité je, zda se nám podaří děti u sportu
udržet, když už je k němu dostaneme. Ale to
není jen na těch dětech, tu hlavní roli mají
především rodiče a jejich vnímání pohybových aktivit. I když si uvědomuji, že dnešní
rodiče mají mnohem méně času na to, aby
se věnovali svým potomkům, tak jak to dělali
naši rodiče. Zabezpečit ekonomicky rodinu je
dnes velmi náročné. Na druhou stranu, my
jsme chodili sami pěšky na trénink, to dnes
téměř neexistuje, všichni své děti na sportoviště z různých důvodů vozíme. Jinak neberme
dětem jejich mobily a tablety, to nezměníme,
doba je taková. Ale pokusme se zařadit do
jejich života dvě hodiny sportu denně. Naučme je sportovat, aby je to bavilo, a jednotlivé
sporty si je už rozeberou sami.“
V závěru článku je odstavec o sportu jako
prevenci proti kriminalitě či drogám. Poslední citace: Uvedu větu, kterou v zahraničním
článku zdůvodnil jeden kanadský otec, proč
platí za svého syna dvacet tisíc dolarů ročně
na lední hokej. „Neplatím za to, aby z kluka

vyrostl hráč do NHL, platím za to, aby se
naučil žít v kolektivu, aby se naučil v životě
disciplíně, hrál fair play, vyhrával i prohrával, aby poznal, že v životě není nic zadarmo
– a za to ty vynaložené peníze stojí.“
Těchto několik vět mne dost oslovilo
a z vlastní zkušenosti vím, že je v nich hodně
pravdy.
Pokud tedy máte dítě a přemýšlíte, že by
mohlo začít sportovat, zkuste to nejdříve co
nejblíže k svému bydlišti. Na Horním Újezdě
máme na vesnické poměry velice slušné zázemí a sportovní pomůcky. Máme vyškolené
trenéry, civilním povoláním učitel, starosta,
truhlář, malíř i traktorista. A máme snahu
i zájem.
Pokud Vás můj článek alespoň trochu
zaujal, přijďte se nezávazně podívat. Všechny
mládežnické kategorie trénují na hřišti
v Horním Újezdě vždy v pondělí a ve čtvrtek
od 16.30 do 18.00. Odradí nás jen velmi silný
a vytrvalý déšť.
Opakování je matka moudrosti: „Hlavní roli
mají především rodiče, to není jen fráze, to
potvrdí každý trenér na jakékoli úrovni.“
Zdeněk Beneš — předseda TJ Horní Újezd

·
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Co nás čeká v Cikově
Po zimním spánku se začínají probouzet i vyznavači motokrosu.
Ti hornoújezdští by si měli přivstat, protože první závody jsou naplánovány na neděli 12. května. Tentokrát se bude jednat o Přebor SMS
Pardubice. Tyto závody jsou rozděleny do několika kategorií podle
věku, výkonosti a síly strojů. Můžeme se těšit na nejlepší jezdce východních Čech, na ty nejmenší co se s motokrosem teprve seznamují
až po ty, pro které jsou závody zpestřením při důchodu. Na startu se
také představí všichni jezdci hájící barvy Autoklubu Horní Újezd.
Tento rok jsme se dohodli na uspořádání dvou motokrosových závodů. Tím druhým podnikem je závěrečný díl seriálu Mezinárodního
mistrovství ČR sajdkár a čtyřkolek, který je naplánován na 12. října.

Tento termín je ještě v nedohlednu, tak Vás budu o tomto podniku
informovat v některém dalším zpravodaji.
Abychom vyplnili dlouhou letní přestávku, tak jsme naplánovali
společně se ZD Dolní Újezd a firmou Agrotec Svitavy první ročník
setkání traktorů. Tato traktoriáda je určená nejen pro nové stroje,
ale především pro veterány a doma vyráběné samohyby, pro které
budou připraveny dovednostní soutěže (připravujeme jízdu zručnosti, couvání a doufám, že nebude chybět brodění vodou). Přijďte
se tedy podívat na motokrosovou trať do Cikova, která v sobotu
22. června ožije úplně jinými stroji.
Václav Severa — předseda

Turnaj
ve stolním tenise

Zimní příprava
mužstev

Po roce jsme si opět na Horňáku v kulturáku zahráli stolní tenis.
Tentokráte se nás sešlo přesně 30, staří známí i nové tváře. Poslední roky přijíždějí i hráči, kteří přes rok pravidelněji hrávají,
takže jsme mohli vidět mnoho zajímavých zápasů. Vzhledem
k počtu účastníků se tento rok rozdělili hráči po základní skupině do tří výkonnostních skupin a dohrávaly se zápasy každý
s každým, kdy konečné pořadí v tabulce znamenalo i konečné
umístění. Každý si tedy zahrál více vyrovnaných zápasů s hráči
na vlastní úrovni, což bylo ideální pro každého. Bylo tedy důležité každý zápas odehrát naplno a nikoho nepodcenit.
Převaha kvalitnějších přespolních hráčů znamenala, že kromě
vítězného Mirka Hápa se většina místních seřadila až ve druhé polovině konečné tabulky. Nejlépe se umístil na 19. místě
Mirek Chadima.
Ve skupině těch nejlepších se odehrálo množství vyrovnaných
zápasů a nikdo nezůstal neporažen. Nejlépe si vedl Mirek Háp
z Desné, který zapsal pouze dvě prohry a stal se po několika
umístěních na bedně opět vítězem turnaje.
Věřím, že si každý turnaj užil, dobře si zahrál a zase se
pobavil se starými známými. Budeme se zase na všechny těšit,
tak za rok na Horňáku.
Ing. Michal Motyčka

Jaro již netrpělivě přešlapuje přede dveřmi, což značí, že se fotbalové
soutěže pomalu začínají probouzet ze zimního spánku. Pojďme se ve
stručnosti podívat na to, jak zimní pauzu vyplnila naše mužstva.
Muži trénovali dvakrát týdně. V pátek může s tréninkovou účastí
panovat relativní spokojenost, středy jsou tradičně slabší. Kromě
domácího hřiště byli muži k vidění na hřištích s umělým povrchem v Poříčí, Osíku a Litomyšli. V době uzávěrky zpravodaje měli
za sebou tři přátelské zápasy – porazili jsme Sebranice a prohráli
s Morašicemi a Borovou.
Žáci trénovali na Horním Újezdě a v Poříčí, jednou týdně navštěvovali tělocvičnu v Osíku. Docházka v tomto období nebyla nijak
uspokojivá. Mladší žáci odehráli halový turnaj v Dolním Újezdě, kde
skončili na druhé místě, když v posledním zápase o vítězství na turnaji podlehli Březové. Starší žáci se také účastnili halového turnaje
v Dolním Újezdě, když skončili druzí za Dolním Újezdem a před
Opatovem. V přátelských zápasech porazili Dolní Újezd a o gól odešli
poraženi ze střetnutí se Semanínem.
Přípravka trénovala v tělocvičně na Lubné a při příznivém počasí
na hřišti v Poříčí. I v této kategorii jsme absolvovali dolnoújezdské
halové turnaje. Starší skončili jednou na posledním (čtvrtém) místě,
naopak mladší přípravka zanechala velice dobrý dojem, když skončila jednou čtvrtá a jednou druhá ze šesti účastníků.
Jestli se zimní příprava vydařila, to uvidíme v průběhu jarní části
mistrovských soutěží.
Mgr. Zdeněk Beneš

·

Nej 10:
1.

Háp Mirek—Desná

2.

Proper Mirek—Sádek

3.

Hnát Mirek—Pomezí

4.

Jána Lukáš—Dolní Újezd

5.

Proper Lukáš—Sádek

6.

Češka Rostislav—Sádek

7.

Zástěra Jaroslav—Proseč

8.

Tutko Marek—Polička

9.

Svatoš Petr—Budislav

10.

·

·

Horák Libor—Pardubice
Hráči mladší přípravky na halovém turnaji v Dolním Újezdu
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Valná hromada
Tělovýchovné jednoty

Zemřel
Mirek Chadima
* 15. 11. 1954   † 6. 3. 2019

Valná hromada TJ Horní Újezd se tradičně konala v místním pohostinství za účasti 46 členů a 3 hostů. Jako každý rok i letos jsme
přivítali i některé starosty okolních obcí – ing. Radek Boštík – Horní
Újezd a Jaroslav Kladivo – Desná.
Krátce po devatenácté hodině přivítal předseda TJ Zdeněk Beneš
všechny zúčastněné, kteří minutou ticha uctili památku dvou
zemřelých členů TJ, kteří nás v loňském roce opustili – p. Ladislav
Chadima a zakládající člen naší TJ p. Adolf Vejrych.
Po volbě orgánu valné hromady zhodnotil předseda TJ uplynulý rok 2018, kde zazněla po stránce sportovní chvála zejména na
výsledky mládeže a poděkování všem trenérům, kteří dělají činnost
zdarma a ve svém volném čase. Další částí bylo zhodnocení kulturních akcí a zejména popis cesty k získání dotace a realizaci největší
investiční akce v historii TJ – Modernizace sportovního areálu – vybudování hřiště s umělým povrchem. Předseda TJ následně přednesl
i finanční zprávu za rok 2018.
Zprávu revizní komise přednesl její předseda Václav Žďára.
Revizní komise v loňském roce nezaznamenala žádné nesrovnalosti v činnosti TJ.
K výsledkům jednotlivých mužstev se jako každoročně ve svých
zprávách vyjádřili tréneři, případně vedoucí mužstev. Hlavní trenér
mladší přípravky Zdeněk Beneš ml. zhodnotil velmi kladně výsledky
a přístup všech hráčů. Zprávu za starší přípravku připravil František Bartoš a přednesl Jiří Kučera – i zde zazněla chvála. Nový tým
mladších žáku hodnotil trenér Jiří Kučera, který kvitoval přihlášení
do přeboru Chrudimska a i zde zněla z jeho úst chvála. Poslední
mládežnický tým starší žáky zhodnotil trenér Pavel Beneš. Všichni
trenéři ocenili spolupráci v souklubí s Morašicemi. Výkony družstva
mužů hodnotil vedoucí mužstva Roman Chadima a i s ohledem na
sestup do okresního přeboru nebylo jeho hodnocení příiliš pozitivní.
I letos proběhla grataluce a předání dárkových balíčků členům,
kteří v letošním roce oslaví kulaté jubileum. Ke každému oslavenci
připravil krátký medailonek František Mokrejš.
V úvodu diskuze si vzal slovo starosta obce ing. Radek Boštík, který poděkoval p. Františku Mokrejšovi, který jako starosta v předchozích letech zajistil výkupy pozemků pod celým sportovním areálem
do vlastnictví obce. Dále poděkoval za činnost v rámci organizace
projektu, kde největší dík patřil p. Zdeňkovi Benešovi. Starosta obce
poděkoval i za fyzickou práci členů, kteří při budování přiložili
ruku k dílu. Dále p. Boštík podotkl, že bez TJ by nebylo možné akci
zrealizovat, neboť díky tomu, že žádost, kterou podala TJ svým jménem, bylo získáno v hodnocení o tři body více, které, jak se později
ukázalo, byly rozhodující.
Starosta obce pochválil výsledky mládeže a poděkoval i za kulturní stránku, kde je TJ nejaktivnějším spolkem. Svůj proslov zakončil poděkováním za pomoc při organizaci soutěže Vesnice roku
a Setkání rodáků.
Starosta obce Desné poděkoval zejména za činnost, kterou TJ organizuje pro děti a mládež. František Stružinský v diskuzi shrnul
činnost staré gardy, kdy však došlo pouze k jedné schůzce. Na závěr
se do diskuze zapojil Miloš Kopecký, který poděkoval TJ za jubilanty.
Po diskuzi valná hromada TJ schválila usnesení, které přednesl
Kamil Prokop.
Na závěr poděkoval předseda TJ starostům spřízněných obcí nejen
za finanční pomoc, sponzorům Taurus Trans, Stavebnímu sdružení
Boštík a ZD Dolní Újezd. Díky patřily i všem členům výboru TJ, trenérům, hráčům a všem, kteří se podílí na činnosti TJ.
Ing. Jan Beneš

·

„Zemřel Mirek Chadima“. Tato smutná zpráva zasáhla
jako blesk v podvečer 6. března nejen sousedy, přátele
a známé, ale i členy naší Tělovýchovné jednoty. Mirka
jsme všichni znali pod přezdívkou „Krankl“. Jak vlastně
k této přezdívce přišel? Jeho fotbalový styl se úspěšností střelby gólů podobal bývalému fotbalovému
reprezentantu Rakouska Hansi Kranklovi.
Odchod Mirka v pouhých 64 letech je pro naší TJ
velkou ztrátou a jen těžko se najde takový obětavý člen,
který dal hornoújezdskému fotbalu kus svého života.
Nejen jako hráč, ale hlavně jako tahoun všech akcí.
Ať už při zařizování původních šaten, tak i stávajících nových. Jeho zásluhou, kdy zhotovil zavlažování
hřiště, jsme měli stále zelený trávník, o který následně
pečoval tak, že nám soupeři záviděli. Svoji zručnost
prokázal zhotovením střídaček, zábradlí, vybavením
šaten zámečnickými výrobky. Byl platným dlouholetým členem výboru TJ, mnoho času strávil údržbou
a opravami dopravních prostředků TJ. Nikdy nechyběl
ani při pořádání kulturních akcí, zábav, organizoval
turnaje ve stolním tenise a nohejbalu. Byl dlouholetým
vedoucím fotbalového „A“ mužstva, o víkendech připravoval šatny pro hráče, byl často hlavním pořadatelem
fotbalových utkání, zkrátka byl u všeho.
Jeho příkladný přístup k zajišťování chodu TJ bude
nesmazatelně zapsán do její historie.
Mirku, za vše, co jsi pro naši TJ a hornoújezdský
fotbal vykonal, moc a moc děkujeme.
Budeš nám chybět—čest Tvé památce.

Zemřel
Josef Bobek
* 5. 6. 1941   † 18. 3. 2019
Po necelých dvou týdnech od smrti Mirka Chadimy
přišla další smutná zpráva – zemřel Josef Bobek.
Jeden z těch, kdo stáli v začátcích činnosti naší
Tělovýchovné jednoty Horní Újezd, byl právě Josef.
Byl vždy tam, kde bylo potřeba přiložit ruku k dílu.
Pokud se porouchal autobus „Robur“, vždy pomohl
s opravou, při fotbalových utkáních působil ve funkci
zdravotníka, pomáhal i při kulturních akcích atd.
Pro jeho kamarádský přístup byl všemi fotbalisty velmi oblíben. Pepo, moc a moc děkujeme za vše, co jsi
pro naši TJ vykonal.

Za TJ Horní Újezd sepsal František Mokrejš st.
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Fotbalová pozvánka
na Horní Újezd
Muži
7. 4.

15:30

HÚ – Opatov

21. 4.

16:00

HÚ – Kamenná Horka

28. 4.

16:30

HÚ – Linhartice

12. 5.

17:00

HÚ – Radiměř

26. 5.

17:00

HÚ – Jevíčko

9. 6.

17:00

HÚ – Bystré

neděle

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

Starší žáci
28. 4. 14:15

Morašice/HÚ – Dolní Újezd

9. 6.

Morašice/HÚ – Kunčina/Mladějov

neděle

neděle

1O:00

Mladší žáci
7. 4.
10:00

neděle

HÚ/Morašice – Miřetice

21. 4.

1O:00

HÚ/Morašice – Svitavy B

28. 4.

1O:00

HÚ/Morašice – Luže

12. 5.

1O:00

HÚ/Morašice – Dolní Újezd

2. 6.

1O:00

HÚ/Morašice – Proseč

neděle
neděle
neděle
neděle

FOTOkoutek

Starší přípravka
11. 5. 09:30 Turnaj Horní Újezd
sobota
Mladší přípravka
26. 5. 09:30 Turnaj Horní Újezd
neděle

Na obecním plese předvedl taneční pár Veronika Křížová a Tomáš
Bohdálek z Tanečního klubu Brno svoje umění a o něco později
nás rozveselily ženy – Pasačky krav s jednou černostrakatou
svěřenkyní.

Kompletní rozpis zápasů všech našich mužstev najdete
na www.tjhorniujezd.cz.

TJ Horní Újezd ve spolupráci s OÚ Horní Újezd
Vás zve na vystoupení k poslechu a k tanci

„Libkovanka“
16. června 2019

14.00 – 17.00 hodin před kulturním domem
Vstupné na místě 160,- Kč. Občerstvení zajištěno.

Třetí březnovou neděli ožil sál kulturního domu výskotem dětí,
které spolu s rodiči navštívily maškarní karneval pořádaný TJ.

Hornoújezdský zpravodaj
Noviny obce Horní Újezd u Litomyšle, periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 4× ročně, náklad 200 výtisků. Vydává Obecní úřad Horní Újezd, 570 01 Litomyšl,
IČ: 00579521, tel.: 461 631 166, e-mail: starosta@horniujezd.cz, web: www.horniujezd.cz. Redakční rada: Markéta Prokopová (vedoucí), Ing. Radek Boštík, Ludmila Krásná,
Pavla Severová. Evidováno ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 12058. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Grafická úprava: MgA. Kamila Severová,
Tisk: Tiskárna Osík, Petr Dvořák, tel. 461 618 111. Uzávěrka příštího čísla 3. 6. 2019.

