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Oslava
státního svátku
V de n s tátn íh o svát k u
v  n e d ěli 17. lis to pa d u js me
se se šli v ku ltu r ní m d o mě ,
abych o m si p ř ip o me nul i
třice t le t o d s a me t ov é
revo lu ce .
Přítomní návštěvníci si mohli na informačních panelech prohlédnout fotografie a dokumenty, které tyto události zachycují. Vše
bylo doplněno ještě dobovým motocyklem
a uniformou tehdejší VB, které zapůjčil pan
Josef Flídr. Nástěnky zhotovil pan starosta
ing. Radek Boštík ve spolupráci s panem
Flídrem. Radek se všech událostí kolem
revoluce účastnil, protože v té době studoval
a bydlel v centru veškerého dění tedy v Praze.
Jeho zážitky a vzpomínky jsou velmi osobní.
Po té co jsme vyslechli úvodní projev
a ochutnali občerstvení, které upekly ženy
zastupitelky nebo manželky zastupitelů, se již
ozval zvonek, aby nás upozornil na začátek
divadelního představení.
Divadlo Květ Života uvedlo představení „Pohádka mládí“. Jednalo se o autorskou vese-

lohru, kterou sehráli pouze tři herci v pěti obrazech. Jak již název napovídá vrátili jsme se
s Růženkou Hejkalovou a Bélou Kropáčkem
do roku 1957, kdy navštěvovali základní školu
a prošli jejich životem až do současnosti.
Na jevišti jsme sledovali životní úspěchy,
ale i trampoty obou hlavních postav. Určitě si
mnozí z nás takto vzpomněli i na svoje mládí.
Ochotníci byli odměněni bouřlivým potleskem a několikrát se na jeviště vrátili.
Pro malé účastníky a jejich rodiče byl

po divadle naplánován lampiónový průvod
směrem na Podlubníček. U studánky nebyl
poklad schován a tak se děti prošly zpět
ke kulturnímu domu s nadějí, že už poklad
objeví a podařilo se. Bonbónků bylo dost,
takže se na každého dostalo.

·

Všem, kteří se na přípravě akce podíleli,
moc děkujeme.
Pavla Severová

Přejeme všem ať vánoční čas naplní
Vaše srdce radostným očekáváním, štědrostí
a prostou lidskou dobrotou a nový rok ať přinese
do Vašich domovů pokoj, hodně šťastných dnů
a pevného zdraví.
Zastupitelstvo obce a redakční rada
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Zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 18. 10. mimo jiné
projednalo a schválilo:

Další jednání zastupitelstva
se uskutečnilo 29. 11. a bylo
projednáno a schváleno:

•p
 oskytnutí příspěvku SDH na pořádání
kulturní akce na Podlubníčku v částce
8 000,- Kč

•p
 rodej obecního pozemku p. č. 1127
o celkové výměře 324 m2 za cenu
20,- Kč/m2 p. Friedlovi

•p
 rovedení akce – nový vodovodní řad pro
výstavbu RD na Podlubníčku (od čp. 49
k pozemku č. 523/5), současně schvaluje
finanční spoluúčast obce ve výši 50 %
celkových nákladů (mimo zhotovení PD),
odhadované náklady 400 tis. Kč

•d
 odatek č. 1 ke smlouvě mezi obcí a TS
Hlinsko na svoz odpadu, cena se navyšuje
na cenu 670,70 Kč na poplatníka

•p
 oskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč
manželům Kučerovým na zřízení ČOV

• postup ve věci možného odkupu části ob.
pozemků p. č. 221/1 a 221/2 na základě
žádosti manželů Horákových takto: obec
by žadatelům prodala část p. č. 221/1 před
čp. 129, který Horákovi užívají a obec by
od nich koupila část p. č. 220/1, který
slouží jako přístup do čp. 131 (Hájkovi),
veškeré náklady na GP atd. by byly hrazeny
50 % obec, 50 % Horákovi, pokud bude
toto realizováno lze jednat o možném
prodeji části obecního pozemku p. č. 221/1
manželům Horákovým

• s mlouvu o dílo mezi obcí a firmou VHOS
na zhotovení PD pro zbudování dvou
nových vodovodních řadů na Podlubníčku
za 54 450,- Kč vč. DPH
•p
 rodej obecních pozemků p. č. 966, st. 98,
965/1 a 965/2 o výměře 848 m2 za cenu
20,- Kč/m2 p. Friedlovi
•p
 rodej obecního pozemku p. č. 967/1
o výměře 1 003 m2 za cenu 1,- Kč p.
Zbrojovi a p. Lněničkové

•n
 ávrh GP na rozdělení obecních pozemků
p. č. 73/29, 76/2 a 75 a tím vzniknou
3 parcely pro možnou výstavbu RD

•p
 odání žádosti o dotaci v rámci POV 2020
na opravu komunikace mezi č.p. 119,120
a 128 na Vísce

•p
 odání žádosti o dotaci z programu „Podpory
obnovy a rozvoje venkova“ na obnovu místní
komunikace v Cikově na Spálenisku

• jmenování letopisecké komise ve složení:
ing. R. Boštík, Fr. Mokrejš, J. Boštík,
ing. M. Pokludová, D. Motyčková
a kronikářka Bc. A. Veselíková

• v yhlášení výběrového řízení na zhotovitele
výše uvedené akce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky proběhne v sobotu 11. ledna
2020. Záměr na využití prostředků z této sbírky bychom chtěli
použít na nákup kompenzačních pomůcek a úhradu nákladů
spojených s provozem našich služeb. Část finančních prostředků
(cca 40.000,- Kč) převedeme do roku 2021, kdy bychom chtěli touto
částkou dofinancovat projekt na nákup nového automobilu pro
pečovatelskou službu.
Prosíme opět o Vaši podporu, služební auta stárnou, velice často
řešíme jejich opravy, náklady stoupají. A bez aut bychom nezajistili
pomoc našim pacientům a uživatelům v terénu. Naše automobily můžete vidět ve službě i ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích.
Při organizaci sbírky se neobejdeme bez pomoci dětí i dospělých,
kteří chtějí jít koledovat. Prosíme o účast i děti starší patnácti let
a dospělé, kteří jsou ochotni dělat vedoucího skupinky, zejména při
nepříznivém počasí, ať nemusí být vysíláni jen malí koledníci.
Tímto děkujeme všem, kteří jsou do této prospěšné akce zapojeni (koledníci, vedoucí skupinek, rodiče koledníků, koordinátoři v jednotlivých obcích, starostové obcí, kněží a mnoho a mnoho
dalších…) a také Vám všem, kteří otevřete dveře svých domovů
a přijmete tuto vzácnou návštěvu.
Dovolte nám také popřát za celý kolektiv pracovníků Farní charity Dolní Újezd klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
především hodně zdraví a Božího požehnání.
Farní charita Dolní Újezd

·

•o
 bjednání GP pro zaměření místní
komunikace na p. č. 1278/1 u čp. 8
•p
 oskytnutí dotace TJ na akce uspořádané
v kulturním domě v topném období
v částce 4 500,- Kč

Úhrada
poplatků
Poplatek za svoz komunálního odpadu
zůstává pro příští rok zachován ve výši
660,- Kč za trvale hlášenou osobu a rekreační objekt. Poplatek bude možné hradit
v hotovosti od 6. 1. do 30. 3., dodržujte
prosím úřední hodiny Po 8 – 12, 15 – 17 hod,
St 8 – 12 hod. Bezhotovostní platba na účet
1283417379/0800, VS číslo popisné. Sazba
poplatku za psa 100,- Kč. Poslední svoz
odpadů v letošním roce bude v pátek 20. 12.
a v příštím roce 3. ledna – lichý týden.

·

Normální debil
v Pardubicích
V sobotu 19. října zájemci z řad místních i přespolních obyvatel
navštívili Východočeské divadlo Pardubice, kde shlédli divadelní hru
s rozporuplným, ale naprosto výstižným názvem „Normální debil“.
Hra plná humoru, nadsázky a nostalgie, která vznikla na motivy
knihy Roberta Bellana Deník puberťáka aneb Mé dětství v socialismu, líčí osudy známého průšviháře Norberta Intribuse. Během
večera jsme se tak ocitli v socialistické domácnosti, ve škole, na
fotbalovém hřišti ale třeba i na hřbitově. Vrátili jsme se do časů,
kdy byl ještě rodič absolutní autoritou a snažil se z dítěte vychovat
sociálně zařaditelného a přizpůsobivého člověka.
Autoři inscenace umožnili publiku podniknout humorně laděný
návrat do doby před více jak 30 lety, když retrokomedii podbarvili
dobovou „pop music“ a vysíláním Československé televize.
Podle reakcí diváků hra všechny skvěle pobavila, ale zároveň snad
dala i prostor k zamyšlení, zda není přílišná demokracie a liberální
výchova kontraproduktivní v tom smyslu, že někteří rodiče svým
benevolentním přístupem bez mantinelů vychovávají malé či velké drzouny.
Ať tak či tak, pevně věřím, že to nebyla poslední návštěva divadla,
kterou naše obec zprostředkovala, a že se v brzké době opět někam
vypravíme.
Mgr. Ludmila Krásná

·
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Akce, která musela pohladit

Pozvánka

Dru h o u z ář i j ovo u s o b ot u se v  Ho r ní m Új ez d ě uskut eč nil a
n a P o d lu bn íč ku mi l á a kce u p ř í l e ži t o s t i výr o č í pivní st ud á nky
a H o r n o ú j e z d s k ých och ot ní k ů.

Srdečně Vás zveme na sousedské zpívání u jesliček
v Cikově.

Divadelníci zahráli pohádku Čert a Káča. Hrálo se na krásném místě před chalupou naší
babičky, která je v současnosti naším přechodným domovem. Dvě představení v sobě měla
vše, co dobré vystoupení má mít. Nechyběl humor, výborné herecké výkony, krásné kulisy
zasazené do místní přírody malebné vesničky. Celé představení bylo doprovázeno vtipem
a kouzelnou atmosférou, která pro mě byla umocněna ještě tím, že si v představení mohly
zahrát naše děti Julinka s Matýskem. Tímto bych divadelníkům chtěla moc poděkovat, že bez
jakékoliv bázně a obav, umožnili Julince a Matýskovi, aby si s nimi zahráli. Děti byly naprosto
nadšené a večer mi líčily, jak to byl krásný den. Ta radost se nedá ničím zaplatit!
Už nyní děti plánují, kdy by si zase v něčem mohly zahrát.
Moc si vážím vstřícnosti a otevřenosti všech lidí, kterou ve vesnici cítím na každém kroku.
Bylo to vskutku vynikající vystoupení, na které je radost pohledět a klobouk dolů před všemi,
kteří se na jeho tvorbě a přípravě podíleli. Veliký dík patří Honzikovi Vostřelovi, který na
zorganizování celé akce, jehož součástí bylo zmíněné divadlo, měl hlavní podíl. Houževnatost
a nasazení, se kterým se pustil do příprav celé akce, je obdivuhodná. A především smekám
před všemi lidmi, kteří se sebemenší pomocí podíleli na organizaci kouzelné akce.
Všem obyvatelům Horního Újezdu přeji další takto vydařené akce a znovu musím vyzdvihnout pospolitost obyvatel, kterou neustále ve vesnici cítím. Jsem hrdá, že ji i já se svými
dětmi mohu zažívat.
Markéta Vodehnalová

Přijďte si v sobotu 22. prosince
2019 v 16.30 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.

·

pozvánky do kulturního domu
25. 12.

28. 12.

25. 1.

Štěpánská zábava

Turnaj ve stolním tenise

Dětský karneval

hraje: Metaxa
TJ Horní Újezd

TJ Horní Újezd

SDH Desná

25. 1.

1. 2.

2. 2.

Hasičský ples

Obecní ples

Dětský karneval

hraje: Fízl band
SDH Desná

hraje: Akcent Chrudim
Kult. komise HÚ

TJ Horní Újezd

Společenská kronika
„Nadšením se práce nejlépe urychlí, nadšení dělá těžkou práci lehkou“.
J. H. Lorimer

V měsících lednu, únoru a březnu příštího roku oslaví
významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

60 let	
Jana Vodehnalová

80 let	
Marie Pohorská

65 let	
Věra Žďárová

85 let

Jan Vostřel

70 let	
Eva Boštíková

86 let

Marie Jílková

Josef Boštík
Václav Háp

Jubilantům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, dobré nálady a životní pohody.
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VÁ N O Č N Í O S M I S M Ě R KA

VÁ N O Č N Í O S M I S M Ě R KA
W

ADVENT
Adventní čas jsme zahájili v neděli 1. prosince Mikulášskou besídkou v kulturním domě,
čtyřicet dětí v doprovodu rodičů zaujal
a pobavil svým vystoupením kouzelník pan
Jiří Krejčí. Veselá zábava pak dále pokračovala, protože přišla na jeviště Káča a uvedla
slovem Uriáše s Petronelem, ti pak zabavili
děti dokud nepřišel Mikuláš s nadílkou.
Když se venku setmělo mohli jsme všichni
společně rozsvítit stromeček a zazpívat si
v doprovodu kytary několik koled. Všem,
kteří pomohli toto odpoledne zrealizovat
mnohokrát děkujeme.

·
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Těšíme se na Vánoce
Už nám zbývá jen pár dní do nejkrásnějších
svátků v roce. Období, které je pro nás i pro
naše děti nejkouzelnější, kdy jsou děti v očekávání a to v pravém slova smyslu, protože
ještě dříve než zazvoní zvoneček u nás doma,
naděluje nám Ježíšek i v mateřské škole. Děti
se už teď mohou těšit na krásné dárky, ale
„pssst“, ať to zůstane tajemstvím.
Čekání na nadílku si zpříjemňujeme
pečením perníčků, posloucháním a zpěvem
vánočních koled a zimních písniček. Zároveň se
pilně připravujeme na vánoční besídku spojenou s vánoční dílnou pro rodiče a děti, kterou
budeme mít už 11. prosince. Dnes nás také
v mateřské škole navštívil Mikuláš, anděl a dva
čertíci. Žádná slzička ale neukápla. Mikuláš
dětem z hříšné knihy připomněl jejich dobré
skutky a trochu pokáral za ty špatné. Děti byly
překvapené, že to tak všechno dobře věděl,
jakoby s námi byl neustále ve třídě. Některé
menší děti samozřejmě hledaly pocit bezpečí
v našich náručích, ale ti starší, byly srdnatější
a dokonce zvládly zazpívat naučenou mikulášskou písničku. Ještě před odchodem nám
andílek společně s čertíky rozdal balíčky plné
zdravého mlsání.
Ale pojďte se s námi ohlédnout a zavzpomínat na podzim u nás v mateřské škole.
Hned na začátku školního roku nás navštívilo divadlo JOJO s pohádkou „Mášenka a medvědi“. Poučný příběh nás naučil a některým
připomněl, jak rozpoznávat dobré a špatné
chování. A co se všechno může stát, když se
neumíme správně chovat. Říjen byl bohatý
na krásné počasí i na spoustu vydařených

akcí. Během prvních dnů nás navštívil muzikant pan Václav Boštík a děti zapojil do hudebního programu, který spojuje zpěv, hru
na rytmické nástroje a pohyb. Nezapomněl
využít i akordeon, piano a ozvučné předměty
běžného života. A už se nám přiblížil ovocný
a zeleninový den. Děti mají tyto dny velice
v oblibě. Mohou potraviny zkoumat všemi
smysly, experimentovat s nimi a zároveň si
připravovat svoji vlastní ovocnou nebo zeleninovou dobrotu. S dětmi v tomto období
dramatizujeme pohádky na dané téma a také
poprvé cvičíme v nové víceúčelové třídě,
která slouží jako tělocvična.
Měli bychom si připomenout nezapomenutelný zážitek s hady, pavouky, křečky
a dalšími exotickými zvířaty, které nám přijel
ukázat pan Tomáš Vodička. Podzimní dílnu,
kdy jsme společně s rodiči vyráběli lampiony a moc jsme si to užili. Také ještě jednou
divadlo JOJO s Rampouchovou pohádkou
a „Zdravou 5“. Kdy si děti formou her, rozcvičky, ochutnávky a zajímavého povídání
prožily krásné dopoledne. Cílem aktivity je
motivovat dětí k automatickému přijetí zásad
zdravé výživy a jejich přirozené implementaci
do životního stylu.
A jsme u pečení perníčků, chystání se na
besídku a kouzelné Vánoce… Dovolte mi,
abych se s Vámi rozloučila krátkým veršem:
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
Až ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku…
a popřála Vám krásné prožití blížících se

vánočních svátků. Aby Vám Vánoce přinesly
klid, pohodu, radost a zdraví. Nový rok, ať je
plný úspěchů v pracovním i osobním životě,
ať se Vám splní sny, přání a naděje. Jménem
školy chci poděkovat všem sponzorům a mé
poděkování patří také našemu zřizovateli
a všem zaměstnancům obecního úřadu. Především chci poděkovat všem zaměstnancům
mateřské školy. Těším se na Vás v nadcházejícím roce 2020.
Ludmila Juzová — ředitelka MŠ

·

Vítání občánků
V neděli 24. listopadu se konalo vítání občánků. I my, přesto že zde ještě
nemáme trvalý pobyt, jsme byli pozvání se svým miminkem Johankou.
Moc nás to potěšilo a vážíme si toho! Přišli jsme společně se svými dvěma staršími dětmi, babičkami, dědou a dalšími několika příbuznými.
Spolu s Johankou byli do obce uvítáni ještě tři miminka – dvě holčičky
a jeden chlapeček. Pan starosta Boštík a paní Severová nás potěšili milým slovem a děti z mateřské a základní školy si pod vedením paní učitelek připravily milé vystoupení v podobě přednesu. Pro miminka byla
připravena kolébka, do které se ten s větším, ten s menším úspěchem,
mohl položit. Maminkám byla předána kytička a miminkům pamětní
knížečka, plyšáček a dětská kniha. Celá akce byla milým předadventním
zpestřením a všichni zúčastnění snad odcházeli s úsměvem na tváři až
na našeho čtyřletého Matýska, který se rozbrečel, protože nedostal čokoládu, která byla připravena pro přednášející děti. Nakonec i pro něho
vše dopadlo dobře. Paní Severové se ho zželelo a čokoládku, kterou
měla navíc, mu věnovala. Děkujeme a všem přejeme kouzelný adventní
čas naplněný tajemstvím a dětským smíchem.
Markéta Vodehnalová

·

Přivítané děti – Lucinka, Adéla Mia, Johanka a Jonášek
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Podzim v Tělovýchovné
jednotě
Sobotní rozlučkou dorostu, až na malé výjimky, skončila podzimní
fotbalová sezóna, která byla v několika ohledech výjimečná. Poprvé
jsme společně s Morašicemi obsadili soutěže ve všech kategoriích
— mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost
a muži. Poprvé a pravděpodobně také naposledy jsme odehráli všechny domácí zápasy na našem hřišti (Morašice přestavují kabiny a ty by
na jaře měly být již v provozu). Mladší přípravka, mladší žáci a starší
žáci všechny své mistrovské zápasy vyhráli, starší přípravka odehrála
také výborný podzim, muži s 20 body také uhráli své, snad jen několik vysokých porážek dorostu nám kazilo náladu. Za všechny tyto
výsledky patří velké poděkování všem hráčům, trenérům, vedoucím
mužstev, pořadatelům a rodičům.
Na našem hřišti se na podzim odehrálo 25 mistrovských zápasů,
4 turnaje přípravek a ještě několik přátelských zápasů. Znamená to
mnohokrát posekat hřiště, mnohokrát nalajnovat hřiště, mnohokrát
uklidit kabiny, mnohokrát nakoupit zboží do bufetu a ten bufet provozovat. Na 25 mistrovských zápasů je třeba 25 hlavních pořadatelů.
To všechno ve svém volném čase, zadarmo a ještě za to někdy dostat
vynadáno od nespokojených jedinců. Každý z nás, kdo si tento článek
přečte, se v něm asi najde, takže nám všem mnohokrát děkuji.
Díky štědrým sponzorům — Taurus Trans, Stavební sdružení Boštík,
ZD Dolní Újezd, obecním úřadům obcí Horní Újezd, Poříčí, Desná
a Budislav, díky dotaci z MŠMT a Pardubického kraje, díky našemu
bufetu a divákům, kteří ho hojně navštěvují, jsme vše zvládli i finančně a i na příští rok snad nějaké peníze zbudou.
Abych na někoho nezapomněl, neuvedl jsem záměrně žádné jméno,
ale myslím, že všichni víme, o kom tento článek je.
Článek píšu 18. listopadu, den po 30. výročí změny režimu v naší
republice. Jsem rád, že my se nemusíme bát vyjít ven, jít na hřiště,
jít do kulturáku na zábavu, na divadlo. Je však také naší ostudou,
že máme takovou vládu a takového prezidenta, kteří mají strach vyjít
mezi normální lidi a kytice k pomníkům pokládají raději brzy ráno
nebo vůbec, aby nemuseli slyšet pravdu.
Chovejme se tak a příště volme tak, ať se nemusíme stydět.
Zdeněk Beneš st.

·

Mladší přípravka
Po odchodu hráčů ročníku 2010 do starší přípravky se staly nejstaršími hráči děti narozené v roce 2011. Tento ročník máme velice kvalitní, a tak už třetí sezónu v řadě patříme k absolutní špičce v okresní
soutěži. Letošní podzim byl výjimečný. Všech sedm turnajů jsme
vyhráli a díky velkému počtu dětí jsme mohli na některé turnaje brát
i dva týmy. Nezřídka jsme dávali dvojciferný počet gólů a některé
naše zápasy snesly opravdu přísné měřítko. Osu týmu tvoří naši
Šimon Flídr a Fanda Flídr a morašičtí Marťa Famfulíková, Dáda Válek
a Vojta Huryta.
Kromě výsledků nás těší i dobrá tréninková účast a hlavně zápal,
s kterým většina dětí na fotbal chodí. To vše je zásluha několika faktorů, díky vedení TJ v čele se Zdeňkem Benešem st. máme moderní
zázemí a kvalitní materiální vybavení, můžeme se opírat o podporu
a důvěru rodičů a to nejdůležitější — máme trenéry, kteří dětem bez
nároku na jakoukoliv odměnu věnují stovky hodin svého času. Jedná
se o Mgr. Zdeňka Beneše, Pavlu Kyselovou, která vede fotbalovou
školičku, Zdeňka Beneše st. a Jaroslava Chauna.
Podzimní část jsme si prodloužili tréninky v tělocvičně v Lubné
a na plánu máme také dva halové turnaje.
Mgr. Zdeněk Beneš

·

Starší přípravka
V této části letošní sezóny jsme opět pokračovali ve spojení s kluky
z Morašic, což se ukazuje jako dlouhodobě výhodné pro oba týmy.
O prázdninách přešlo do kategorie mladších žáků 7 hráčů ročníku
2008, které nahradili kluci z mladší přípravky ročníku 2010. Nastalo
tak období sehrávání týmu a hledání vhodných postů pro jednotlivé
hráče. Všichni měli chuť do fotbalu, výbornou tréninkovou a zápasovou docházku, a tak se, dle mého názoru, podařilo vytvořit dobrý
pospolitý tým, a to jak na hřišti, tak i v kabině a výsledky tak odpovídaly snažení a momentální výkonnosti jednotlivých hráčů.
Odehráli jsme 7 turnajů s bilancí 3× první místo, 3× druhé místo
a 1× třetí místo. Nastoupili jsme k 19 zápasům, z toho 12× vyhráli,
4× remizovali a 3× jsme odešli poraženi. I když nás čeká ještě hodně
práce a stále bude co zlepšovat, patří klukům pochvala a poděkování
za výkony a přístup k fotbalu.
Poděkování také patří všem trenérům a vedení TJ Horní Újezd a také
všem rodičům za dovážení kluků na tréninky a zápasy, za praní
dresů a za pečení bábovek, které se nakonec ukázaly jako rozhodující
faktor při vyrovnaných zápasech .
František Bartoš

·

Mladší žáci
Mladší žáci v souklubí HÚ/Morašice na podzim sehráli 10 soutěžních
zápasů. Všech deset bylo vítězných s celkovým skóre 55:6. Mohlo
by se zdát, že to byla jasná záležitost, ale opak je pravdou. Začátek
sezóny jsme pálili ostrými a v pěti odehraných zápasech jsme vstřelili
38 branek a pouhé 3 jsme obdrželi. Šestý zápas jsme sehráli s naším
největším rivalem ze Skutče a byla to opravdu bitva. Po osmi minutách jsme prohrávali už 0:2, ale ani to naše kluky a holky nepoložilo
a v deštivém počasí předvedli nádherný obrat, a tak jsme si ze Skutče
odvezli těsnou výhru 3:2 a osamostatnili se na čele tabulky právě
před Skutčí. Zbylé 4 zápasy nás zastihli tak trochu v „krizi“ (vyjma
dvou povedených poločasů). Nedařila se nám kombinace, navíc „došel
střelný prach“ a tak se víc bojovalo, než hrálo. A možná právě proto
si těch výher moc cením. Když to nešlo fotbalově, tak to tam vždy ti
naši kabrňáci tak nějak „dotlačili“ Je to prostě dobrá parta a musím říct, že nás, nebo tedy mě určitě, asi nikdy nepřestanou překvapovat Velké dík patří starším hráčům za to, jak „přijali“ ty mladší,
nově příchozí. A těm mladším za velký přínos pro celý tým… Moc
děkuji také rodičům za praní dresů, za pomoc s dopravováním hráčů
na zápasy a na tréninky…Děkuji, bez Vás by to nešlo.
A s Vámi, kteří zavítáte na jarní zápasy, se těším na viděnou a zároveň děkuji za podporu…
Jirka Kučera

·

Tabulka okresního přeboru Chrudimska žáků:
Rk.

→

Družstvo

Záp.

+

0

–

Skóre

Body

1

H. Újezd / Morašice

10

10

0

0

55:6

30

2

Skuteč / Bítovany

9

8

0

1

66:11

24

3

Borová

4

4

0

5

28:29

12

4
5

Bystré
Němčice

10
10

4
4

0
0

6
6

23:30
33:49

12
10

6

Luže

8

2

0

6

29:36

6

7

Vítanov

8

0

0

8

3:76

0
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Starší žáci
Do letošní podzimní části jsme nastoupili se soupiskou čítající
11 hráčů. Počet slibný, ale téměř každý zápas byl doplňován hráči
z mladších žáků, největší problém jsme měli na pozici brankáře,
kterou ve většině případů zastal brankář mladších, Lukáš Němec.
Tréninky probíhaly odděleně dvakrát týdně, povětšinou s hojnou
či plnou účastí. V soutěži jsme odehráli 9 utkání, ve kterých jsme
neztratili ani bod a díky tomu nám právem náleží první místo tabulky se skórem 49:6, jednoduše řečeno to znamená 5,4 vstřelených
a 0,6 obdržených branek na zápas. Na střeleckou listinu se zapsalo
10 hráčů. Nejvíce branek vsítil Jána (25), což ho řadí na dělené první
místo střelecké tabulky soutěže. V brance se celkem vystřídalo 5 hráčů (Jána, Kučera, Němec, Odehnal, Žďára), ze kterých nejvíce odchytáno má Němec, který v 6 utkáních za svá záda pustil pouze dva góly.
Poděkování patří všem hráčům, rodičům a všem ostatním pomocníkům. Těšíme se na Vás opět na jaře.
David Severa

·

Tabulka okresního přeboru Svitavska žáků:
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

–

0

1

H. Újezd / Morašice

9

9

0

2

M. Trnávka

9

8

0

3

Březová

9

6

1

4
5

Kunčina / Mladějov
Sebranice

9
9

6
5

0
1

6

Hradec n. S.

9

3

7

Bystré

9

3

8

Opatov

9

1

9

Koclířov

9

Křenov/Dlouhá Loučka

9

10

Skóre

Body

49:6

27

1

62:5

24

2

36:15

19

3
3

40:22
51:15

18
16

1

5

28:23

10

0

6

17:30

9

1

7

6:72

4

1

0

8

9:44

3

1

0

8

8:74

3

Dorost
Po několikaletém půstu se družstvo dorostu dalo znovu dohromady
a během podzimního tažení se ho zúčastnilo 22 hráčů, včetně čtyř
žákovských posil, které nám několikrát vytrhly trn z paty. Tréninky
probíhaly společně každý pátek v Horním Újezdě a účast na nich se
s horšujícím počasím postupně snižovala.
V hlavní soutěži jsme odehráli 11 zápasů, ve kterých nám osud
přidělil 10 bodů a posadil nás celkově na 9. místo. Na domácím hřišti
jsme neodehráli vyloženě špatný zápas. I za nepříznivého stavu mohl
těžko někdo něco namítat proti bojovnosti a snaze s výsledkem něco
udělat. Body nás stálo hlavně neproměňování šancí. Ale vzhledem
k tomu, že několik hráčů doposud nehrálo velký fotbal, lze nad drobnými individuálními a charakterními vadami přimhouřit oko.
Co se nám dařilo doma, tak jsme cestou ven jaksi poztráceli. Z ekonomického hlediska byly naše venkovní zájedy dost nevýhodné. Až na
výborně zvládnutý zápas ve Vraclavi a úvodní nezdar v Králíkách
jsme si odevšad přivezli dardu. Přitom, až na pár výjimek, se s většinou ze soupeřů dal hrát vyrovnaný fotbal. Můžeme však hovořit
o velikém štěstí, že nám los tyto zápasy přiřkl venku. Během zimy je
jen na nás, aby naši diváci byli během jara svědkem lepšího fotbalu,
než podzimní kopané venku.
Z individuálních statistik lze uvést několik jmen, i když je fotbal
kolektivní sport:
• 100% účast na zápasech (včetně dvou přáteláků): Pavel Beneš,
Radovan Flídr, Jan Pechanec, Martin Tmej
• Střelci (včetně přáteláků): 8× Jan Pechanec, 7× Vojtěch Opletal,
6× František Bartoš, 4× Jiří Šturc, 2× Radovan Flídr, Tomáš Briol,
1× Emanuel Hanyk, František Lněnička, Jakub Nádvorník,
• Zlí muži (žluté karty): 2× František Bartoš, 1× Tomáš Briol,

Radovan Flídr, Emanuel Hanyk, František Lněnička, Jakub Nádvorník, Vojtěch Opletal, Jan Pechanec, Pavel Beneš (trenér) a Luděk
Bureš, který v ten den vůbec nebyl na zápase.
• Emanuel Hanyk a Jaromír Loskot si svoji porci gólů rozdělili spravedlivě, každý tahal míč ze sítě 28×.
Všem hráčům, rodičům, fotbalovým nadšencům a ostatním pomocníkům děkujeme za podzimní část sezóny. Užijte si Vánoce, zbytek
roku a v tom novém zase na fotbale..
Pavel Beneš a Martin Štancl

·

Tabulka I. třídy dorostu, sk. B
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

–

Skóre

Body

1

Jaroměřice

11

10

0

1

63:7

2

Kameničky

11

9

0

2

40:13

27

3

Chrast / Zaječice

11

9

0

2

40:24

25

4
5

Nasavrky / Miřetice
Němčice / Sloupnice

11
11

8
7

0
0

3
4

63:19
37:23

24
20

6

Proseč

11

5

0

6

37:24

18

7

Žamberk / Jiskra

11

6

0

5

26:28

17

8

Trh. Kamenice   / Vítanov

11

4

0

7

27:31

12

9

H. Újezd / Morašice

11

3

0

8

20:56

10

Luže / Rosice u Chrasti

11

3

0

8

15:46

9

11

Vraclav / Zámrsk

11

1

0

10

18:42

4

12

Sruby

11

1

0

10

4:77

2

10

30

Muži
Muži v rámci podzimní sezóny okresního přeboru ročníku
2019 / 2020 odehráli 13 zápasů. Z toho 8 se odehrálo na domácím
hřišti. Důvodem byla rekonstrukce kabin v Morašicích a rekonstrukce hřiště v Opatově. V domácích zápasech se mužům celkem dařilo.
Zápasy nebyly rozhodně na góly skoupé. Největší gólový příděl si
od nás odvezl Opatov 5:1. Velice překvapivé bylo vítězství 3:1 nad
Bystrým, které je aktuálním lídrem tabulky. Ovšem ne všechno se dařilo, prohra s Borovou 4:1 mezi to rozhodně patří. Tím se dostávám
k venkovním zápasům. Účast hráčů na těchto zápasech byla mizerná,
leckdy sehnat 11 hráčů byl velký problém. V Jevíčku to muže stálo
minimálně remízu. Podzimek zakončili v Boršově remízou 1:1.
Roman Chadima

·

Tabulka okresního přeboru mužů Svitavska:
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

–

Skóre

Body

1

Bystré

13

9

2

2

44:15

2

Jaroměřice

13

9

0

4

43:30

29
27

3

Morašice

13

6

4

3

22:12

22

4
5

Jevíčko
Dlouhá Loučka

13
13

6
6

4
4

3
3

21:14
20:17

22
22

6

Kamenná Horka

13

6

3

4

27:25

21

7

Mladějov

13

5

5

3

32:22

20

8

Horní Újezd

13

6

2

5

26:20

20

9

Radiměř

13

5

2

6

35:33

17

10

Opatov

13

4

3

6

29:32

15

11

Borová

13

4

2

7

30:37

14

12

Janov

13

4

2

7

20:33

14

13

Boršov

13

2

3

8

13:36

9

14

TJ Hradec n. S.

13

1

0

12

11:47

3
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Motokrosová sezóna 2019
Sezóna le to šn íh o r ok u je ,
j a k si m y s lím úsp ěš ně za ná mi .
Dovolte m i , abych v k r át kos t i
na ši čin n o s t v C i kov ě
zhodno ti l.
Prvním podnikem byl Přebor Střediska
motocyklového sportu Pardubice. Abychom
předešli loňským problémům s nedostatkem
vody, tak jsme letos zvolili květnový termín
a to neděli 12. května. Na sucho jsme se
připravili svědomitě – pořídili jsme novou
nádrž na vodu, zakoupili další výkonné
čerpadlo a hadice na kropení. Díky tomu,
že jsme byli dobře připraveni tak nám
v předvečer závodu a celou noc pršelo. Toto
se projevilo na počtu jak závodníků, tak diváků. Všichni, kteří se přišli v neděli odpoledne
do Cikova podívat, tak viděli velice pěkné
závody na ideální trati. S dopoledním blátem
a odpoledními kolejemi se nejlépe vypořádali
tito jezdci. Třídu MX1 vyhrál Petr Michalec,
MX2 Dušan Drdaj, Veterány Petr Dokoupil,
85 David Šťastný. Třídu Amatér opanoval
Ladislav Eliáš, náš člen Honza Nádvorník
obsadil třetí místo. V kategorii Hobby MX1
a MX2 se postavili na nejvyšší stupínek Ondra Halbich a Martin Pácha. V této třídě jsme
měli naše zástupce - Davida Štancla a Václava
Severu, kteří se umístili celkově na šestém
a sedmém místě. Škoda, že někteří jezdci

3 Traktoriáda v Cikově

i když v sobotu přijeli, tak se zalekli počasí
a na start nedělních závodů se nepostavili.
Červen byl pro náš Autoklub mimořádný
v tom, že jsme společně ze ZD Dolní Újezd
a firmou Agrotec Svitavy premiérově uspořádali TRAKTORIÁDU. Této akce se zúčastnilo 80
přihlášených traktorů, které pořadatelé rozdělili do tří kategorií (domácí výroba, traktory
do 100 hp a nad 100 hp) a připravili pro ně tři
divácky atraktivní soutěže. Po zahajovacím
defilé mohla více než tisícovka diváků sledovat traktorkros včetně brodu sprint dvojic do
vrchu a nakonec soutěž o hornoújezdského
siláka, kdy zúčastnění tahali břemeno v podobě traverzy či naložené Tatry 815. Tento první
ročník traktoriády se velice vydařil a v současné době se jedná o jejím dalším pokračování.
Po letní přestávce jsme již tradičně v říjnu
zakončili sezónu Mezinárodním mistrovstvím ČR sajdkár a čtyřkolek. Den před

diváků, kteří mohli sledovat dramatické
souboje jezdců, kteří až do posledních kol
bojovali o titul mistra republiky, či medailové
umístění v celkovém hodnocení. Ve třídě
sajdkár poznali letos poprvé, jak chutná porážka již jistí mistři republiky (zároveň mistři
Německa a čtvrtí z MS sajdkár družstev)
Kolenčík s Hejhalem, když je porazili Černý
s Musilem. Až poslední rozjížďka seriálu
rozhodla o titulu ve třídě čtyřkolek, kdy
se mistrem republiky stal Zdeněk Poláček.
Po velice dramatickém odpoledni se všichni
přesunuli do místního kulturního domu, kde
se za účasti pana senátora Michala Kortyše a starostů Horního Újezdu Ing. Radka
Boštíka, Dolního Újezdu Miloše Vrabce,
Desné Jaroslava Kladivy a předsedy Komise
motokrosu AČR Přemysla Hájka uskutečnilo
slavnostní vyhlášení mistrů republiky. Mnohým se zakončení líbilo natolik, že odjížděli

závodem v pátek odpoledne jsme společně
s SDH Dolní Újezd uspořádali na parkovišti
před obchodním domem v Dolním Újezdě
autogramiádu jezdců doplněnou o vystoupení motokaskadéra Jakuba Kykala, kterému
tleskala stovka diváků. Na start sobotních
závodů se postavilo sedmdesát jezdců, či posádek nejen z ČR, ale i z Rakouska, Slovenska,
Polska, Německa či Belgie. Krásné sobotní
dopoledne přilákalo do Cikova velký počet

domů až v nedělních odpoledních hodinách.
Toto by bylo krátké zhodnocení sezóny
2019. Závěrem bych rád poděkoval všem,
kteří se na této úspěšné sezóně podíleli a naši
činnost nějakým způsobem podporovali
a všem chci popřát úspěšný start do nového
roku 2020 a do celého roku mnoho štěstí
a zdraví a to vše bez kolizí, defektů nejen
na sportovní dráze, ale i v osobním životě.
Václav Severa

·

FOTO:
1 Třída MX 1, Petr Michalec, 1. místo. 2 Třída Amatér, Honza Nádvorník, 3. místo.
4 Traktorkros s brodem 5 Motokaskadér Jakub Kykal 6 První místo v sajdkárách Černý, Musil
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