Hornoújezdský

zpravodaj
ročník XXI.

Divadelní
představení
„ČERT a KÁČA“
Už je tomu dvacet let? Co se v roce
1999 opět oprášilo a znovu založilo
Hornoújezdské ochotnické divadlo.
To, že je ochotničení časově velmi náročný koníček, nemusím asi nikomu
vykládat. A jak špatně se kvůli tomu
shánějí herci, nebo režisér a zvláště
ti mužští, také nemusím rozebírat.
Proto letos k oslavám dvacátého výročí divadelního spolku, byli přizváni
naši nejmenší. Premiéra pohádky
Čert a Káča se odehrála v sobotu
4. května v kulturním domě. Na to,
jaké mají zážitky a jak se jim hrálo,
jsem se zkusila zeptat, alespoň těch
ze svého okolí.

č e rv e n 2 0 1 9

číslo 2

Museli vás dlouho přemlouvat, aby jste se stali na chvíli herci?
Barča a Majda – Chtěly jsme si zase zahrát divadélko na srandahrách v létě.
Pak se nás taťka (Čůča) zeptal, jestli si nechceme raději zahrát zlobivé čertíky?
Zeptala jsem se Majdy a už to bylo.
Měli jste při představení trému?
Nela, Barča – Trošku ano.
Majda – Ne už jsem zvyklá z minulých představení, co jsem hrála s Barčou,
nebo ve škole se spolužačkami.
Máte nějaké vtipné zážitky z představení, nebo ze zkoušek?
Nela – Čůčovy básničky.
Majda – Jo. Největší sranda byla, když mi na premiéře při tancování spadla paruka.
Nebo jak si občas nemohl někdo vzpomenout na text a vzniklo z toho úplně něco jiného.
Co tomu říkali spolužáci a učitelé ve škole?
Nela a Barča – Dobrý.
Majda – Že to bylo hustý.
A co texty?
Barča a Majda – Bylo to v pohodě. Měly jsme se naučit jen tři věty... (smích)
Takže vás to bavilo.
Nela, Barča, Majda – Bylo to super.
Na otázky odpovídaly – Nela Briolová, Barča Kučerová, Majda Prokopová.
I za sebe musím říct, že celé divadelní představení bylo super a že se nám to moc líbilo.
Markéta Prokopová

·
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Oprava
komunikací
Každým rokem se v obci opravují místní komunikace, ani v letošním roce tomu není jinak.
Začátkem měsíce června byla provedena pokládka asfaltového povrchu v Cikově na Spálenisku. Po více než osmi letech se tak obyvatelé nových rodinných domů dočkali též nové komunikace. Komunikace s asfaltovým povrchem byla zbudována v úseku od vjezdu k čp. 45
(manželé Foglovi) až po část naproti rodinnému domu manželů Štanclových a parcele manželů Lněničkových. Byť se jedná o poměrně krátký úsek, finančně vyšla akce celkově na téměř
600 tis. Kč, Pardubický kraj přispěl částkou 110 tis. Kč. Práce provedla kvalitně firma DS Delta
z Lubné. Náklady jsou poměrně vysoké z toho důvodu, že ve slepé části komunikace vznikly
prakticky dva jízdní pruhy o celkové šíři 6 m. Je to proto, aby zde auta v případě návštěv
mohla podélně zaparkovat a stále zůstal volný pruh na projetí. Další menší akcí letošního
roku bude zbudování nového chodníku s asfaltovým povrchem k mateřské školce. Původní
chodník je již značně opotřebený, dlaždice popraskané. Díky asfaltovému povrchu pak budou
děti moci chodník lépe využívat i pro své jízdy na koloběžkách, či odrážedlech. Součástí
oprav našich místních komunikací bude na konec i vyspravení výtluků, pokud možno
po celé obci. Více toho bohužel náš rozpočet v tomto roce neumožní.
Ing. Radek Boštík — starosta

·

Přestavba
školy
Tak se nám konečně přestavba budovy bývalé ZŠ chýlí ke konci. Největší investiční akce
v novodobé historii obce za bezmála 18 mil. Kč by měla být dokončena do 30. 6. 2019.
Je tedy pravděpodobné, že až budete číst tento článek, budeme čekat na kolaudaci celé
stavby. Vnitřní část budovy, jak pravděpodobně víte, byla zkolaudována již v prosinci a od
února zde máme postupně nové nájemníky. O tom, jak dopadla rekonstrukce interiéru
školy, jste se mohli přesvědčit na vlastní oči v lednu a o tom, jak citlivě bylo přistoupeno
k rekonstrukci pláště budovy a jak byly zvládnuty úpravy bezprostředního okolí stavby
včetně parkoviště a přístupových cest, se můžete na vlastní oči přesvědčit vždy, když Vás
Vaše kroky zavedou na Krásňoves. Myslím, že firma Stavitelství Jokeš, stejně tak jako
projektanti - především ing. Kubeš a ing. arch. Jiříček a v neposlední řadě i firma Profesionálové, která dotaci připravila, ti všichni odvedli opravdu dobrou práci. Výsledek nechám
samozřejmě na posouzení každého z Vás. Každopádně nejpodstatnější a nejdůležitější je
fakt, že objekt bývalé ZŠ je po letech bez využití, kdy pouze postupně chátral, opět plně
funkční, zrekonstruovaný a připravený obci sloužit po dalších třeba i 100 let.
A nezbývá, než si přát, aby takto pěkně opravený vydržel co nejdéle a aby občané, kteří
zde našli bydlení, se s námi ostatními sžili a aby nové bydlení přinášelo více pozitivního,
než naopak.
Na závěr by ještě měla v souvislosti s blížícím se dokončením akce zaznít důležitá informace týkající se samotné dotace. Začátkem měsíce dubna jsme se konečně dočkali a dotaci
ve výši 10,4 mil. Kč jsme po určitých peripetiích, obdrželi na účet. A nyní již čekáme „pouze“ na kontrolu z ministerstva, zda jsme postupovali při čerpání dotace správně, zda jsme
něco neporušili, či nezanedbali. Pevně věřím, že i tento poslední krok zvládneme.
Ing. Radek Boštík — starosta

·
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Zastupitelstvo obce na svém jednání
dne 5. 4. mimo jiné projednalo a schválilo:
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Vážení občané,

• nákup p. č. 76/2 od sourozenců Dolečkových
• prodej p. č. 523/3 a 523/7 za účelem výstavby RD
• s mlouvu mezi obcí a firmou DS Delta na zhotovení komunikace
s živičným povrchem v Cikově na Spálenisku
v celkové částce 585 tis. Kč
•p
 říspěvek na činnost mladých hasičů pro SDH Desná
ve výši 2 tis. Kč

Na svém dalším zasedání dne 3. 6. členové
zastupitelstva mimo jiné projednali a schválili:
• s mlouvu mezi obcí a Pardubickým krajem na poskytnutí
dotace ve výši 110 tis. Kč na opravu komunikace na Spálenisku,
dále smlouvu na dotaci ve výši 53 tis. Kč na provoz prodejny
potravin Hruška
• s mlouvu mezi obcí a firmou Hruška na pronájem prodejny
potravin do roku 2024
• s mlouvu mezi obcí a ing. Jakubem Károu na zpracování žádosti
o dotaci na akci „Pořízení nového dopravního automobilu“ pro SDH
• objednání sypače pro zimní údržbu komunikací za částku cca 180 tis. Kč
• prodej obecního pozemku p. č. 523/1, 523/2
• rozpočtové opatření č. 1 a střednědobý rozpočtový výhled do roku 2022
• s mlouvu s ing. arch. Davidem Jiříčkem na zhotovení PD ve stupni
studie na akci „Rekonstrukce a dostavba kulturního zařízení“

mám pro Vás několik základních a zároveň zásadních informací
k připravovanému stavebnímu projektu v areálu „Čistá–Pohodlí“.
Možná, že už se k Vám informace týkající se možné výstavby linky
na zpracování drcené pryže z pneumatik dostaly, pokud ne, jedná se
o následující věc: investor – firma Lamione SE, Brno - hodlá v areálu
formou termické depolymerizace zpracovávat odpadové pneumatiky, ročně přibližně 8 tis. tun. Jde o to, že při tomto procesu vzniká
pyrolýzní plyn, který by byl následně v areálu spalován a tímto
procesem vyráběna elektřina. Výsledným produktem pyrolýzy pneumatik nebo plastů obecně chcete-li je pak pyrolýzní olej, který najde
uplatnění a další využití v petrochemickém průmyslu.
Jde o to, že projekt se zřejmě připravuje několik let, ale široká
veřejnost se s ním měla možnost seznámit teprve zhruba před
měsícem. Zároveň firma pro své povolení nepotřebuje mít zpracované posouzení z hlediska vlivu na ŽP (EIA), které se k těmto věcem
dle názoru odborníků požaduje. Současně se jedná o to, že kromě
spalování pyrolýzního plynu se v blízkosti zamýšlené stavby nachází
i ochranné pásmo podzemního vodního zdroje – „Vrt Čistá“. To celé
vrhá na popsaný záměr kritický pohled a okolní obce se snaží zapojit, stejně jako mikroregion Litomyšlsko a Svazek vodovodů Poličsko,
do schvalovacího procesu, který nyní za zvýšeného zájmu veřejnosti
probíhá v Litomyšli.
Více informací k záměru získáte na www.horniujezd.cz, zároveň
je na obci k dispozici petice, ve které občané požadují další odborné
posouzení záměru s ohledem na možné dopady na ŽP.
Ing. Radek Boštík — starosta

·

ZŠ Dolní Újezd pomáhá
chránit přírodu deštných pralesů
Ve středu 24. dubna se v tělocvičně ZŠ Dolní Újezd odehrálo slavnostní vyhlášení celoroční školní sbírky na podporu aktivit organizace
NEPZ, která se zabývá ochranou přírody v tropických oblastech.
Příroda deštných pralesů, její rozmanitost a potřeba ji chránit,
děti velice oslovila, a tak se s chutí pustily do pomáhání s organizací
sbírky. Mohu vyzdvihnout aktivity dívek ze 7. A, které se postaraly
o propagaci myšlenky sbírky ve škole mezi žáky. Dále bylo značnou
pomocí pečení, zdobení a prodej velikonočních perníčků dívkami z 9. třídy, které značně navýšily konečnou sumu. Poděkování si
zaslouží také žáci z 5. A, kteří neúnavně obcházeli školu s pokladničkami a shromažďovali finanční příspěvky. Díky společnému úsilí se
nám povedlo vybrat 20 572 Kč.
Výsledná suma byla rozdělena na tři části a zaslána na transparentní účty každého z vybraných projektů: financování výkupu pralesní
půdy pro rezervaci Green Life (projekt Prales dětem, 16 200 Kč,
transparentní účet 2000885303/2010), zakoupení fotopasti sloužící
k pozorování pralesní zvěře a odhalování aktivit pytláků (projekt
Oko tygra, 3 800 Kč, t. ú. 2600885307/2010), čištění pobřeží (projekt
Oceán dětem, 572 Kč, t. ú. 2601103872/2010).

Poselstvím sbírky je předat dětem úctu k přírodě
Ještě jednou chci srdečně poděkovat všem, kteří s organizací školní
sbírky pomáhali, žákům a žákyním, pedagogickému sboru, vedení
školy, ale především všem dárcům.
Velký dík na závěr patří Mgr. Magdaléně Bulvové, která byla duší
celého projektu a vložila do něj nejen spoustu práce a času, ale také
svoji touhu předat dětem úctu k přírodě. To je totiž hlavní smysl
této sbírky.
Důležitým poselstvím projektu je nutnost chránit přírodu deštných pralesů. Ještě důležitější ale je, aby si děti uvědomily, že životní
prostředí je třeba respektovat a chránit všude. Nejen přírodu vzdálenou, ale také tu, ve které žijeme my.
Mgr. Eliška Watrobová

·
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Zprávy
z mateřské školy
Už jen pár dní zbývá do hlavních letních
prázdnin a my všichni se na ně už moc
těšíme. Děti na krásné zážitky při společně
strávené dovolené se svými rodiči, prázdniny u babičky, tety či známými kamarády.
Společně se ještě ohlédneme na zážitky dětí.
Od začátku dubna do června jsme s 10 dětmi
absolvovali plavecký výcvik v Poličce, dále
pak jsme měli v mateřské škole „Velikonoční dílny“ pro děti a jejich rodiče. Společně
jsme si vyrobili krásné výrobky. O týden
později nás navštívila „Mini zoo“ s mláďátky.
V dubnu šlo našich sedm předškoláků na
zápis do ZŠ v Dolním Újezdě. Všech sedm
zápis zvládlo na výbornou a my jim přejeme
mnoho úspěchů ve škole. Koncem dubna
jsme s dětmi vyrazili na divadelní představení do Smetanova domu s názvem „O Pejskovi
a kočičce“. Některé děti byly v divadle poprvé
a tak měly velký zážitek. Začátkem měsíce května nás ve školce navštívilo divadlo
„JOJO“ s pohádkou „Čarodějnice Čárymůra“.
Také jsme využili nabídku návštěvy v Sebranicích na hřišti, kde se konalo sportovní
dopoledne pro okolní školky a školu. Ke
svátku všech maminek děti předvedly krátké
představení, které bylo plné jak básniček, tak
i společných tanečků, které si děti náramně
užívaly. Nejvíce se dětem vryla do paměti
písnička s názvem „berušky“, která roztanco-

vala úplně všechny děti, od těch nejmenších,
po ty největší. Maminky po skončení dostaly
od dětí ručně vyrobené keramické srdce
a papírovou krabičku se vzkazy pro maminku. Nezahálíme ani v měsíci červnu. Jakmile
jsme dokončili plavecký výcvik, následoval
dětmi očekávaný dětský den na zahradě.
Maminky upekly dobroty, děti společně
s rodiči absolvovali krátkou procházku s celkem čtyřmi stanovišti, kde děti měly plnit
různé úkoly. Úkoly byly od sportovních až
po výukové. Za každý splněný úkol byly děti
odměněny razítkem a následně pak diplomy,
balíčkem a sladkou tečkou v podobě nanuka.
O zábavný program v podobě skákacího hradu a mega bublifuku se nám opět postaral
pan Lipavský, kterému touto cestou moc
děkujeme. Na školní výlet pojedeme s dětmi
do Budislavi a projdeme se po Toulovcových
maštalích. S posledním týdnem se rozloučíme s našimi předškoláky v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horním Újezdě.
Přejeme všem dětem, jejich rodičům i Vám
všem, klidné, prosluněné, prázdninové a dovolenkové dny.
Martina Janáčková — učitelka pověřená
řízením školy

·

Jednota divadelních ochotníků
Další schůze výboru jednoty divadelních
ochotníků se konala 7. listopadu 1928
v sedm hodin večer v hostinci u Drábků.
Schůze byla svolána za příčinou sehrání divadla při přednášce pana řídícího uč. Beneše ze
Sebranic. Přednáška má býti pořádána v upomínku 10. výročí naší samostatnosti dne
25. listopadu. Bylo navrhnuto sehráti div.
hru „Návrat českého legionáře“. Poněvadž
bylo na nacvičení tohoto kusu dost nakrátko
a knížky nebyly objednány usneseno, že když
se vše vyřídí do 13. tohoto měsíce kus tento
bude sehrán.
Další schůze výboru se konala 14. prosince. Prvně bylo přistoupeno k vyúčtování
divadla „Návrat českého legionáře“. Hrubý
příjem činil 556 Kč. Malíři B. Koldovi dán doplatek 200 Kč. Na hotovosti zbylo 78,15 Kč.
Jednatel přečetl přípis od místní osvětové
komise která žádala jednotu o příspěvek na

zřízení skříně pro knihy. Žádost tato byla
vzána v úvahu a odhlasováno darovati 20 Kč.
Dále bylo mluveno zdali se objedná válec na
oponu. Poněvadž jest dosud jednota ve finanční tísni, ujednáno prozatím zůstati při
válci starém. Po tomto bylo jednáno o hlavním bodu schůze totiž o zařízení elektrického osvětlení jeviště. Poněvadž byli do schůze
pozváni elektrotechnici, kteří se nedostavili,
bylo domluveno, že věc bude projednána jindy. Montéři od elektriky také žádali by jsme
jim vypomohli při pořádání plesu montérů
a sehráli při tomto nějaké veselé kuplety. Věc
tato byla projednána a o kuplety postaráno.
Jednatelská zpráva za rok 1928. Jednota
ochotníků měla 50 členů. Byly sehrány tři
divadelní představení a na jedno představení
půjčeno jeviště k sehrání divadla školním
dítkám. Hrány byly tyto kusy: 19. února –
Falešná kočička od J. Skružného, 29. dubna

a 1. května – Dědečkovy housle od J. K. Tyla
a 9. prosince – Návrat českého legionáře
od K. Fořta. Jednota divadelních ochotníků
zaplatila v roce 1928: za knihy 233,75 Kč,
za právo autorské 241,10 za kolky 41,-, za
úřední výkon 20 Kč, za daň obratovou 33,80
Kč. Hrubý příjem činil 3 122,32 Kč a vydání činilo 3 073,80 Kč. Pokladní hotovost
koncem roku činí 48,50 Kč. Dluhy obnáší
600 Kč v domácí kampeličce. Knihovna čítá
119 svazků. Místní osvětové komisi darovala
jednota na zřízení skříně pro knihy 20 Kč.
Členové jednoty (Václav Kalibán, Hurych Jan,
Fr. Pohorský a Fr. Chaloupka) se zúčastnili
divadelního kusu pořádaného ve Smetanově
domě v Litomyšli.
Hurych Jan — jednatel
František Stráník — předseda

·
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Soutěž dětí
Letošní ročník soutěže dětí Mikroregionu Litomyšlsko–Desinka
se konal ve Vidlaté Seči.
Na třinácti stanovištích byly připraveny disciplíny, které soutěžící
prověřily ve všech směrech. Rozhodčí byli oblečeni ve stylu plněného
úkolu. U myslivců se střílelo ze vzduchovky a poznávala se zvířata, pak
následovala střelba na bránu u hokejistů. Zdravotní sestřičky vyžadovaly po dětech splnění praktické i písemné části zkoušky o zdravovědě. Mladá dvojice v kroji prověřila tým ve znalostech o mikroregionu.
U včelařů jsme nejdříve vyslechli krátkou přednášku o chovu včel
a potom byla pozornost dětí prověřena písemným testem. Děvčata
oblečená ve skautském stejnokroji zadala žákům úkol podle Kimovy hry (prohlédnout si v určený čas vystavené předměty a pak jich
co nejvíce vypsat na papír). A co byste čekali u popelářů? Ano, třídil
se odpad a to důkladně. Hasiči měli jedno stanoviště s teoretickým

testem a druhé praktické se stříkáním na terč za pomocí historické
stříkačky. U zahrádkářů byly vystaveny obrázky pro někoho naprosto
neznámých rostlin, bylo to těžké. O trochu výše byli v lese schováni
partyzáni a soutěžící na připravené dráze házeli granátem a plazili se,
vše na čas. Trasa vedla po celé obci a tak jsme si ji mohli prohlédnout.
Ještě před vyhodnocením nás čekal řízek s chlebem, který všem přišel
k chuti. Družstvu mladších žáků se moc nevedlo, obsadili totiž poslední třinácté místo. Starší žáci byli malinko lepší a součtem bodů dosáhli
na desáté místo. Dětem děkujeme za účast. Kdo byl na nejvyšších
stupních? Mladší žáci – první Osík, dále Vidlatá Seč a Široký Důl. Starší
žáci – první Desná, druzí Sebranice a třetí Osík.
Pořadatelskému týmu děkujeme za dokonalou organizaci a hezké
počasí. Příští ročník se bude konat v obci Makov.
Pavla Severová

·

Soutěžní družstvo: N. Jirečková, Z. Havlíková, D. Boček, O. Žďára,
V. Ševčíková, E. Chadimová, M. Prokopová, Š. Lněnička, K. Žďárová,
chybí – B. Kučerová.

Dětský den

·

Dětský den se v naší obci uskutečnil první červnovou neděli.
Po splnění soutěžních úkolů se mohly děti vydovádět ve studené
pěně, hřejivé sluníčko naháče hned osušilo.

Redakční rada
a zastupitelstvo obce přeje
dětem i dospělým
slunečné léto,
pohodu o prázdninách
a na dovolené.

Loutkové divadlo Julie a spol.
Vás zve na pohádku

O červené karkulce
aneb utekl nám vlk
středa 3. července
od 18.00 hodin — na louce před KD

D O P L Ň OVA Č KA N A L É TO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ta j e nka

1. opak nebojácný
2. měsíc máj jinak
3. otvory ve zdi
4. anglicky jeden
5. vinná …
6. stádium vývoje motýla
7. zakulacené
8. jednotka času

9. suchá tráva
10. sdružení
11. část rostliny
12. předmět na úpravu vlasů
13. obec ve východních Čechách
14. druh sýra
15. část motoru
16. číslovka
17. jehličnatý strom

18. kaz
19. bicykl
20. zeleninový pokrm
21. hudební značka
22. jeden ze symbolů Vánoc
23. škůdce zahrad
24. start
25. plody dubu
26. tropické ovoce

červen 2019
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Kočování se Švédy

NOVÉ AUTO
Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Mladí kočovníci vás v rámci oslav 200 let poličského ochotnického
Již před samotným uskutečněním Tříkrálové sbírky 2019 jsme Vás
informovali, že hlavním záměrem bude nákup nového automobilu
pro ošetřovatelskou službu – pro sestřičky, které vykonávají ve spádových obcích domácí zdravotní péči na základě ordinace praktického lékaře nebo lékaře při propuštění z nemocnice.
Jsme rádi, když naše služební vozidla slouží tak jak mají a můžeme být tak včas u našich uživatelů a pacientů. Ale nastávají časté
situace, kdy se musí řešit i opravy a podobně, proto jsme s vděčností
uvítali do našeho vozového parku nový vůz Renault Clio.
Velice Vám děkujeme za finanční podporu, sami bychom jeho koupi nebyli schopni ufinancovat vzhledem v současné finanční situaci
v domácí zdravotní péči.
Mohli jste zaznamenat, že zdravotní sestry poskytující domácí
zdravotní péči na sebe začátkem dubna upozornily tím, že si připnuly červenou mašli jako symbol svých požadavků – svázanost se svými
pacienty, ale i zároveň symbol svázaných rukou, které při tom mají.
Sestřičky provádějí lékařem předepsané výkony, ale až o rok později
zjistí, kolik z nich dostanou nebo nedostanou proplaceno od zdra-

divadla zvou na hru Bysterský primátor Václava Batíka. „Námětem
hry je skutečná událost z doby třicetileté války, která se odehrála
v roce 1646 v Bystrém. Již předtím Bystré několikrát navštívila
švédská vojska, ale roku 1646 do městečka vpadla naposledy.
Švédové ve městě vymáhali výpalné, vyhrožovali lidem a požadovali sirotčí peníze.“
Kočování proběhne na území vesnic poznamenaných švédským tažením na Bystré. Roli bysterského primátora ztvární skutečný občan
Bystrého David Janoušek.

Pátek 2. srpna — Horní Újezd Kulturní dům
Začátek představení ve 20.00 hodin
vstupné dobrovolné po představení

·

votních pojišťoven. Proto jsme vděční za každý finanční příspěvek.
Přejeme všem krásné prožití letních dnů plných sluníčka a odpočinku a děkujeme za Vaši přízeň.
Farní charita Dolní Újezd

Společenská kronika
„Nezáleží tolik na tom, co vás potká,
ale na tom, co s tím uděláte“.
J. Canfield

V měsících červenci, srpnu a září
oslaví životní jubilea někteří
naši spoluobčané:

60 let	
Marie Hurychová

85 let	
Anna Vopařilová

65 let	
Marie Hápová

86 let

Marie Veselíková

Ladislav Žďára

91 let

Marie Jánová

70 let	
Ivanka Barcalová
Lidmila Lněničková

Jubilantům přejeme hodně zdraví, spokojený život,
dobrou náladu a rodinnou pohodu.
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Fotbalové jaro
Mladší přípravka

Mladší žáci

Po kvalitní zimní přípravě jsme byli zvědaví, jestli naši hráči dokáží
navázat na výbornou podzimní část soutěže. To se bohužel úplně
nepodařilo, jaro neproběhlo z hlediska předváděné hry ani dosažených výsledků úplně podle představ trenérů. Ze sedmi turnajů okresní soutěže jsme třikrát brali první místo, dvakrát druhé a dvakrát
třetí. Turnaje se účastní čtyři družstva. Nejvíce nás potěšily turnaje
v Němčicích a v Čisté, naopak největším zklamáním skončilo naše
vystoupení na předposledním klání na domácím hřišti.
Všechno to ale přebil závěrečný Pohár Okresního fotbalového
svazu Svitavy, který se konal pro všechna mužstva v Jevíčku. Na něm
jsme nejprve porazili všechny soupeře v základní skupině, poté jsme
si ve finále poradili s Čistou a přivezli domů cennou trofej.
Do starší přípravky odchází Kryštof Tomšíček, Honza Kvapil, Matyáš
Bulva, Štěpán Řejha, Pepa Rosypal a Matouš Zach, všem jim patří
poděkování za předváděné výkony a doufám, že kluci budou úspěšně
pokračovat. O tým se v uplynulé sezóně staral Mgr. Zdeněk Beneš,
Zdeněk Beneš st. a Jarda Chaun. Tito trenéři zároveň zajišťují chod
fotbalové školičky, kde začínají s fotbalem naši nejmenší. Vzhledem
k tomu, že všichni tři trenéři jsou členy výkonného výboru a mají tak
kromě trénování v oddíle minimálně ještě jednu další funkci, jedná
se o desítky hodin měsíčně, které obětujeme bez nároku na jakoukoliv
odměnu. Pevně proto doufám, že naše úsilí nepřichází vniveč.
Mgr. Zdeněk Beneš

Sezóna 2018/2019 byla pro mladší žáky (ročník 2006, 2007)
velmi úspěšná.
Ještě před rokem jsme řešili otázku, zda mladší žáky přihlásit,
jelikož počet hráčů z našeho oddílu nebyl takový, jaký bychom si
představovali. Ve spojení s TJ Sokol Morašice se nám podařilo mužstvo sestavit a následně jsme se přihlásili na Chrudimsko, protože
na Svitavsku se nenašel dostatečný počet účastníků.
První zápasy pro nás byly velkou neznámou. Hned se čtyřmi týmy
jsme se utkali vůbec poprvé a taky jsme nevěděli, jak se naši hráči
popasují s větším hřištěm a větším počtem hráčů na hřišti, než jak
byli zvyklí v přípravce. Úvodní zápas jsme sice prohráli (s pozdějším
celkovým vítězem Skuteč/Bítovany), ale předvedený výkon nám
dával velkou naději, že se dobré výsledky dostaví. A taky že jo. V celé
sezóně jsme odehráli 21 zápasů, z nichž bylo 17 vítězných a pouhé
4 prohrané. Netvrdím, že všechny vyhrané zápasy byly oku lahodící,
ale o to víc bojovnější a s velkým nasazením. Ve většině případů však
mohu říct, a to včetně tří prohraných zápasů, že jsme hráli krásný
fotbal, který se musel líbit a také nám to v nejednom případě potvrzovali i trenéři, nebo fanoušci soupeřů.
Velké díky patří samozřejmě hráčům za jejich přístup a předvedené výkony, ale také bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří mi
po celou sezónu pomáhali s odvozem hráčů na tréninky i na zápasy
a za pomoc při praní dresů.
Nesmím také zapomenout na věrné fanoušky, kteří nás neúnavně po celou sezónu podporovali v domácích zápasech, takže i jim
patří velké dík.
Ještě bych chtěl touto cestou oslovit tatínky hráčů, nebo kohokoli, kdo by měl chuť se zapojit a pomoci mi s trénováním, aby se mi
ozval, bude vítán...na jednoho trenéra je toho někdy moc. :-)
Jirka Kučera

·

Starší přípravka
V jarní části této sezóny, kterou jsme opět odehráli společně s kluky
z Morašic, nás čekalo celkem 7 turnajů, které jsme postupně odehráli v Cerekvici, Němčicích, Morašicích, Opatově, doma na Horním Újezdě, Jaroměřicích a Janově. Sehráli jsme celkem 21 zápasů
s bilancí 12 výher, 7 porážek a 2 remízy. Vstřelili jsme celkem 104
branek, obdrželi 63. V žádném turnaji jsme neskončili na posledním čtvrtém místě, 1× jsme byli na místě třetím, 5× jsme obsadili
2. místo a turnaj v Morašicích jsme po výborném a bojovném výkonu
vyhráli. Z výsledků vyplývá, že jsme rozhodně nezklamali a patřili určitě do té lepší poloviny týmů, které nastupovali v této soutěži. Toto
se potvrdilo i na finálovém turnaji v Březové, kde jsme v konkurenci
11 týmů obsadili pěkné 5. místo.
Celou sezónu nás provázela hojná účast na trénincích a zápasech,
což je první předpoklad k výsledkům, kterými jsme se prezentovali.
Trochu jsme měli problém s kolektivním pojetím hry, většina kluků
chtěla hrát za sebe a prosazovat se individuálně, což se ne vždy podařilo. Na druhou stranu všichni vědí, že když začnou poslouchat pokyny
trenérů a začnou bojovat, tak je v jejich silách otáčet a vyhrávat zápasy.
Kluky fotbal baví a to je důležité pro jejich další fotbalový růst,
který u Ondry Žďáry, Matěje Kopeckého, Vojty Paťavy, Petra Řejhy,
Jindry Mičíka, Jana Flídra, Martina Flídra a Petra Boštíka bude
pokračovat v kategorii mladších žáků. Celému týmu děkuji za poctivou tréninkovou docházku a předvedené výkony a všem přeji
další úspěšnou fotbalovou sezónu, ať již v kategorii starší přípravky
nebo mladších žáků, a hlavně ať je provází radost z fotbalu. Velké
díky patří také rodičům za perfektní spolupráci a celému vedení
TJ Horní Újezd za vytváření podmínek, ve kterých jsme mohli trénovat a hrát. Mnohé týmy nám toto prostředí záviděly.
František Bartoš

·

·

Mladší žáci – okresní přebor Chrudimska, sk. B
Rk.

Družstvo

Záp.

+

–

0

Skóre

Body

1

Skuteč/Bítovany

21

20

1

0

161:38

61

2

H. Újezd / Morašice

21

17

0

4

123:55

51

3

Dolní Újezd

21

12

1

8

84:60

37

4

Svitavy B

21

11

1

9

92:70

34

5

Bystré

21

8

3

10

69:70

27

6

Luže

21

7

2

12

59:116

23

7

Proseč

21

3

2

16

54:114

11

8

Miřetice

21

1

0

20

39:158

3

Starší žáci
Další sezona společného souklubí s Morašicemi přinesla velké zlepšení ve hře, kde můžeme být opravdu spokojeni. Naopak jsme se velmi
trápili se zakončováním šancí. V mnoha zápasech jsme proto byli
lepším týmem a nakonec odešli poraženi. Soutěž ukončíme v polovině tabulky, ale podle předváděné hry je to trochu zklamání.
Do jarní části jsme nastupovali bez Elišky Chadimové, která přestoupila do Moravské Třebové. Po sezoně do dorostu přechází pět
kluků, naopak z mladších žáků přijdou tři kluci.
Pavel Beneš

·
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Starší žáci – okresní přebor 8 + 1
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

–

Skóre

Body

1

M. Trnávka

18

16

0

2

75:20

48

2

Březová nad Svit.

18

13

1

4

68:27

40

3

Kunčina/Mladějov

18

11

1

6

43:25

34

4

Němčice

18

10

2

6

54:34

32

5

Dolní Újezd

18

10

1

7

105:55

31

6

Morašice / H. Újezd

18

9

3

6

52:36

30

7

Hradec nad Svit.

18

8

1

9

56:69

25

8

Sebranice

18

6

0

12

36:76

18

9

Opatov

18

1

2

15

23:80

5

Křenov/Dl. Loučka

18

0

1

17

10:100

1

10

Mladší přípravka – vítěz poháru OFS Svitavy

Muži
Před začátkem jarní části soutěže se podařilo tým mužů posílit
o dva hráče. Jedná se o Michala Kysilku, který k nám přišel z Poličky,
a Ondřeje Hladíka, který se k nám po dlouhé době vrátil z Pomezí.
Bohužel s námi dále nemohl pokračovat Jan Kmošek, jelikož po
zranění v zápase musel podstoupit operaci kolene a nyní prodělává
rekonvalescenci. Realizační tým zůstal v nezměněné formě, trenér
Pavel Schejbal a vedoucí mužstva Roman Chadima.
V jarní sezóně prozatím mužstvo odehrálo dvanáct zápasů. Z toho
jsme pětkrát vyhráli, třikrát remizovali a čtyřikrát jsme prohráli.
Velmi milé překvapení nám přinesl první zápas jara, kdy muži
na domácím hřišti porazili 3:1 dosavadního lídra tabulky Cerekvici nad Loučnou. A ani v dalším zápase si nevedli špatně, na hřišti
v Březové nad Svitavou se podařilo vybojovat remízu 1:1. Za to
ze zápasu s Dlouhou Loučkou jsme si odnesli největší prohru 5:1.
Nejvíce nás ovšem může mrzet remíza 4:4 s Radiměří, kdy jsme
v 62. minutě vedli 4:2.
V tabulce aktuálně patří mužům osmé místo s pětatřiceti body.
Vzhledem k tomu, že zbývá odehrát poslední zápas, nelze již očekávat žádný posun v tabulce, ať zápas dopadne jakkoliv.
Roman Chadima

·

Muži – okresní přebor
Záp.

+

0

–

Skóre

1

Březová nad Svit.

26

17

5

4

45:22

56

2

Cerekvice

26

17

2

7

86:33

53

3

Bystré

26

15

6

5

67:35

51

4

Opatov

26

15

3

8

67:45

48

Mladějov na M.

26

14

3

9

64:57

45

26

13

3

10

45:56

42

Rk.

5

Družstvo

6

Jaroměřice

7

Jevíčko

Body

26

12

5

9

56:34

41

8

Horní Újezd

26

10

6

10

48:44

36

9

Dlouhá Loučka

26

8

6

12

48:60

30

Morašice

25

8

5

12

42:47

29

10
11

Dlouhá Loučka

13

2

4

7

23:36

10

12

Kamenná Horka

26

8

5

13

45:68

26

13

Radiměř

25

5

7

13

34:61

22

14

M. Trnávka

26

3

4

19

25:70

13

Létající trenéři – projekt Fotbalové asociace ČR

Víceúčelové hřiště
Členové TJ společně se zaměstnanci obce dokončili víceúčelové hřiště, kde je možné hrát tenis, nohejbal, volejbal, kopanou, případně
i florbal. V provozu je i nové dětské hřiště, které je volně přístupné.
Budeme rádi, když bude celý sportovní areál, který jsme společně
s obecním zastupitelstvem vybudovali, co nejvíce využíván. Informace o provozním řádu hřiště jsou vyvěšeny přímo u hřiště, na webových stránkách TJ – www.tjhorniujezd.cz nebo je rádi poskytnou
zástupci TJ i starosta obce.
Za TJ Horní Újezd Zdeněk Beneš st.

·

FOTOKOUTEK
Újezdský pohár 2019
Horní Újezd u Přerova
TJ Horní Újezd zve zájemce na zájezd na další ročník
Újezdského poháru v kopané, který se koná
v sobotu 20. července v Horním Újezdě u Přerova.

V neděli 16. června uspořádala před kulturním domem místní TJ
vystoupení jihočeské dechové hudby „Libkovanka“.

TJ Horní Újezd
pořádá v neděli 14. července od 14.00

Turnaje se zúčastní šest mužstev s názvem Újezd. Letošní rok bychom chtěli vzpomenout na Mirka Chadimu,
který nedávno zemřel a účastnil se většiny ročníků
tohoto turnaje.
TJ zajišťuje zdarma autobus, odjezd bude kolem 6.00
ráno, návrat ve večerních hodinách. Pojeďte s námi
poznat Horní Újezd v okrese Přerov.

·

Dětský sportovní den
fotbalové hřiště Horní Újezd

• jízda na kole
• stříkání vodou
• střelba ze vzduchovky
spousta dalších disciplin pro menší i větší děti
ceny pro každého účastníka – jízdní kola a přilby si každý zajišťuje sám
občerstvení zajištěno – v případě velmi nepříznivého počasí se akce nekoná
Bližší informace podá Zdeněk Beneš st. na tel. 724 362 408.

Toulovcovy prázdninové pátkY
Pořádá Město Litomyšl na Toulovcově náměstí od 18.00 pohádka a v 19.30 hodin koncert.
Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na konto Pomozte dětem.
V případě nepříznivého počasí se koná v Music Clubu Kotelna.

5. 7.

Ulhaná princezna

Divadlo ŠUS, koncert – Pavel Helan

9. 8.

Pirátská pohádka

Divadýlko Mrak, koncert – Oskar Petr & Band

12. 7.

O Smolíčkovi

16. 8.

Sněhurka a sedm trpajzlíků,

19. 7.

O kůzlátkách

23. 8.

Pohádka o skřítkovi
s kapelou Chytej ušima

26. 7.

Plaváček

2. 8.

Tři prasátka

Divadlo KK, koncert – Kantoři

Divadlo Kejkle, koncert – Pozdní sběr

Divadlo Elf, koncert – Ivo Jahelka

Divadelní spolek Pruhované panenky,
koncert – Žamboši.

koncert Mirek Kemel trio

Divadlo 100 opic, koncert – Roman Dragoun

30. 8.

Jak šel Pejsek do školy

Divadélko romaneto, koncert – Majerovy
brzdové tabulky

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,
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