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JARO V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE...
netrpělivě jsme ho očekávali
a těšili se na něj. Je tady a bohužel
ho nemůžeme v naší školce
společně oslavit. Ale i přesto, že
tu teď nezní dětský ruch a smích,
uvnitř a v okolí školy je neustálý
pohyb a aktivita.
Snažíme se společně využít času karantény a provést nejdůležitější rekonstrukce
a úpravy, které jsme plánovali na letní
měsíce. Na děti bude čekat nově dovybavená víceúčelová třída, mírné úpravy interiéru
a zařízení třídy. Z venku můžete vidět
dokončené odvlhčení zdiva a nové oplocení
mini fotbalového hřiště. Z druhé strany,
pod budovou školy jste si mohli všimnout,
že zmizel starý nestabilní plot. Pomaloučku, polehoučku chystáme… „KRÁSŇOVESKOU PŘÍRODNÍ ZAHRADU“. Naše mateřská
škola byla úspěšná s žádostí o dotaci ze
Státního fondu životního prostředí ČR ve
výzvě Přírodní zahrady. Dosáhli jsme na
dotaci ve výši 372 658,70 Kč.
Projekt „Krásňoveská přírodní zahrada“
je zaměřen na vybudování venkovních
výukových prvků, které budou sloužit
především k environmentálnímu vzdělávání
a k realizaci aktivit zaměřených na rozvoj
dětí předškolního věku dle Rámcově vzdělá-

vacího programu pro předškolní vzdělávání
a Školního vzdělávacího programu mateřské školy. Tento projekt má za cíl vytvořit
pro děti zázemí, kde se bude u dětí rozvíjet
kladný vztah k přírodě a bude se budovat
pocit odpovědnosti za její ochranu. Naší
prioritou je prostřednictvím environmentální výchovy děti vést k odpovědnému
zacházení s přírodou a životním prostředím. Vhodnými podněty, vlastními zážitky
a zkušenostmi je připravit a dát jim co
nejlepší základ do dalšího života. Záměrem
je vytvořit v podvědomí dítěte sounáležitost s přírodou a okolním světem a vědomí
o možnosti vlastního vlivu na životní prostředí. Díky realizaci projektu dojde k revitalizaci zahrady, která prozatím z pohledu
životního prostředí nemá vysokou hodnotu.
Na zahradě budou realizována opatření,
která povedou ke zvýšení biodiverzity. Zahrada bude sloužit jako útočiště drobného
hmyzu a ptactva. Stávající dřeviny budou
z části zachované a jalovec bude prořezaný
tak, aby pod jeho korunou vznikla skrýš pro
děti. Po úpravě terénu bude plocha rozdělena na část užitkovou (výsadby s bylinkami
a trvalkami, jedlé rostliny, bobuloviny), relaxační (mobiliář, houpací síť, kameny, kme-

ny) i naučnou (interaktivní tabule, smyslová
stezka, badatelské stoly…). Jednotlivé prvky
se dají využívat s dětmi v průběhu celého
roku, lze si na nich ukazovat působení počasí, zvuky, pracovat se smyslovými vjemy,
ale i trénovat schopnost komunikovat mezi
dětmi vzájemně, budovat zdravé vztahy
a chápat přírodu jako součást běžného
života. Zahrada bude mít svého maskota
skřítka „KRÁSŇOVÍSKA“.
V proběhlých aktivitách s dětmi se i nadále snažíme využívat ideálních podmínek
mateřské školy rodinného typu a dětem
poskytovat individuální péči a vzdělávání.
V rámci školního vzdělávacího programu
mimo jiné využíváme moderní interaktivní
výukové metody, pravidelnou logopedickou
péči, souvislou přípravu předškoláků a další
individuální formy a metody vzdělávání dětí
s ohledem na jejich věk, zájmy a potřeby.
V květnu proběhne netradiční forma zápisu
bez přítomnosti dětí. A proto bych Vás, pokud
to okolnosti dovolí, ráda pozvala individuálně
k návštěvě školy i během letních prázdnin.
Věřím, že se brzy ve zdraví sejdeme. Celý
kolektiv školy Vám přeje krásné a slunečné
jarní dny a těšíme se na Vás.
Ludmila Juzová — ředitelka školy
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Min is terstvo školstv í , m lá d e ž e a t ě lových ovy v y d ává v s ou v i s l os t i
s m im o řá dnými opatř ení m i vlá dy k o ch ra ně o by vat e l s tva
v s o u v islosti s koro navi re m a o ne m o cnění m COV I D - 1 9 opatř e n í
k o r ganiza ci zá pisů k před š ko lní m u vzd ě lává ní p r o š kol n í r ok
2020/2021. Zá pisy bud o u pro b í h at v k vět nu, a t o b e z p ř í tom n os t i d ě t í
a záko nných zá stupc ů.

Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy oznamuje,
že se dne 13. 5. 2020 bude konat Zápis dětí do MŠ
pro školní rok 2020/2021.
Rodiče, kteří mají zájem přihlásit dítě do naší Mateřské školy, si musí stáhnout přihlášku
k zápisu do MŠ a čestné prohlášení k očkování dítěte. Vše odeslat nebo donést do školky
řádně vyplněné a podepsané. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz
příloha na stránkách MŠ) a doloží kopii očkovacího průkazu.
Dokumenty potřebné k zápisu si vytiskněte ze stránek Mateřské školy Horní Újezd
http://ms.horniujezd.cz/ anebo pište na adresu MŠ: ms.hu@seznam.cz.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
• 1. do datové schránky školy: 55xxd32
• 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
• 3. poštou na adresu Mateřská škola Horní Újezd, Horní Újezd 143, 57001 Litomyšl
• 4. osobním podáním dne 13. 5. 2020. Je nezbytné předem si domluvit termín na tel.
721 561 406. Zápis proběhne dle časového harmonogramu tak, aby nedocházelo k vyšší
koncentraci a vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Zápis proběhne bez osobní
účasti dětí.

Pov inn ost předškoln í h o vz d ělává ní :
Novela školského zákona 561/2004 Sb., ukládá rodičům předškolních dětí od školního roku
2017/2018 povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky.
Při tomto zápisu je nutné zapsat i děti, u kterých předpokládaný nástup do Mateřské školy
plánujete až později v průběhu školního roku 2020/21.

Zastupitelstvo obce 28. 2. na svém
zasedání mimo jiné projednalo
a schválilo:
• závěrečný účet obce Horní Újezd za
rok 2019 včetně zprávy Krajského úřadu
Pardubického kraje a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením a to bez výhrad
• závěrečný účet MŠ
• rozpočet obce (viz příloha)
• prodej obecního pozemku p. č. 605/9
o výměře 43 m2 manželům Vomáčkovým,
Polička
• podání žádosti na Úřad práce Svitavy na
zajištění společensky účelných pracovních míst
• text odpovědi na žádost p. Krejsy
a p. Zavorala o zřízení nové obecní cesty
přes pozemky p. č. 1354, 231/3 a 231/2 a to
z důvodu zpřístupnění pozemků žadatelů
• uzavření smlouvy s Městskou knihovnou
ve Svitavách ohledně poskytnutí příspěvku
na nákup knih výměnného fondu
• uzavření rámcové kupní smlouvy mezi obcí
a firmou Marek Křesťan – Makroils CZ na
zpětný odběr jedlých olejů a tuku za cenu
3,- Kč/kg
• prodej obecního pozemku p. č. 76/2 – ttp
o výměře 1003 m2 manž. Bendovým, kupní
smlouva s kaucí 70 tis. Kč
• prodej obecního pozemku p. č. 75 – ttp
o výměře 1135 m2 manž. Kocourkovým,
kupní smlouva s kaucí 70 tis. Kč
• smlouvu mezi obcí a obcí Desná
o spolupráci na projektu „Výměna
vodovodního řadu Horní Újezd – Desná“,
veškeré náklady související s akcí budou
rozděleny na polovinu
• dodatek ke smlouvě o zhotovení PD pro
akci „Rekonstrukce a dostavba KD“ mezi obcí
a ing. arch. Davidem Jiříčkem

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se uskutečnila v sobotu 11. ledna 2020 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích.
Dvacátý ročník této sbírky přinesl výsledek 319.920,- Kč, je to tedy opět více než v loňském
roce, a to téměř o 40.000,- Kč.

V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Budislav

25.780,- Kč

Desná

27.808,- Kč

Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky)

120.200,- Kč

Horní Újezd
Osík

45.626,- Kč
44.944,- Kč

Poříčí (Mladočov, Zrnětín)

34.684,- Kč

Vidlatá Seč

20.878,- Kč

• smlouvu o centralizovaném zadávání
mezi obcí a Mikroregionem Desná, jedná se
o zprostředkování podání centrální poptávky
po elektřině a plynu na Českomoravskou
komoditní burzu Kladno
• smlouvu o vzájemném pronájmu
pozemku mezi obcí Horní Újezd a manželi
Horákovými, část p. č. 221/1 a 220/1
• nabídnout k prodeji obecní pozemek
p. č. 995/1 a část p. č. 995/3 (Cikov) o celkové
výměře cca 1 000 m2 za účelem výstavby RD

Kolik nás tu žije?
Informace o letošní Tříkrálové sbírce, výnosu, přehledu jednotlivých pokladniček, záměru a fotografie ze sbírky najdete na webu Farní charity Dolní Újezd na tomto odkaze:
https://dolniujezd.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2020/
Na našich webových stránkách můžete nalézt i výsledky koledování za celou diecézi.
Veliké poděkování patří všem, bez nichž by se sbírka nemohla uskutečnit – vedoucím skupinek, rodičům a dětem, duchovním správcům našich farností, starostům obcí. A také vám,
kdo jste koledníky přijali do svých domovů a podarovali.
Farní charita Dolní Újezd

·

Počet obyvatel k 1. 1. 2019

406

narození

2

úmrtí

4

přihlášení
odhlášení

4
7
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Vážení čtenáři,
pravidelně Vás informuji o investičních akcích, které jsme
v zastupitelstvu obce připravili pro daný rok, v letošním
roce máme v plánu provést dvě větší opravy obecního majetku, jedna se týká objektu MŠ a druhá místní komunikace.
Někteří z Vás již možná zaznamenali určitý zvýšený pohyb v prostoru MŠ a to přes fakt, že je nyní mateřská škola mimo provoz.
Ale právě proto, že jsme byli nuceni provoz z důvodu pandemie
přerušit, využili jsme nyní daného stavu a začali v předstihu s plánovanou akcí, v tomto případě s odvlhčením celého objektu. Práce
provedla firma Prins – sanace zdiva z Přerova. Celá severní strana
školky byla odvlhčena podřezáním lanovou pilou, na zbylé části
stavby pak byla provedena chemická injektáž. Následovat bude ještě
odizolování zdiva z venkovní strany, pokládka nového obvodového chodníku z betonových dlaždic a uvnitř severní části objektu
nové omítky; a pokud vše dobře dopadne, tak i nové podlahové
krytiny do herny a dvou přilehlých místností, ve kterých proběhlo
podřezání. A když už jsme u školky, měl bych zmínit i aktuálně
dokončené nové fotbalové hřiště, které vzniklo v zadní části zahrady
jako náhrada za hřiště, které muselo ustoupit novému parkovišti
zbudovanému před MŠ v rámci přestavby bývalé základní školy.
Současně má nová paní ředitelka MŠ v plánu zbudovat v západní
části území (pokud bychom byli v MŠ, tak v prostoru za kuchyní) v místě nevyužívané zahrady, zahradu novou, přírodní, tzv. venkovní
učebnu, což obnáší opět kompletní úpravu celé plochy. Začali jsme
likvidací starého zděného a již nebezpečného oplocení. Já už ale více
neprozradím, podrobnosti se dozvíte v příspěvku paní ředitelky.
Druhou plánovanou aktivitou bude v letních měsících zbudování
nové asfaltové komunikace na Vísce poblíž trafostanice mezi čp. 128
(p. Martin Sopoušek), čp. 120 (p. Jan Láznický) a čp. 119 (p. Václav
Háp). V daném prostoru chybí pořádná komunikace již řadu let,
v loňském roce zde proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce
vodovodního řadu, zhotovení nového povrchu tedy již nic nebrání.
Dvouvrstvý asfaltový povrch bude zhotoven od křižovatky směrem
k bývalému „Koníčkovu mlýnu“ v délce cca 50 m. Komunikace bude
na dvou místech rozšířena, tak aby se zde mohla auta vyhnout, či při
kraji zaparkovat, aniž by bránila v průjezdu.
A do třetice, kromě těchto plánovaných oprav se v současné době
právě dokončuje výstavba nového vodovodního řadu na Podlubníčku,
resp. jeho prodloužení od čp. 49 (p. Anna Tašnerová) přes Lubenský

potok a dále směrem ke studánce Barborka pro tři rodinné domy,
které budou postaveny v prostoru mezi studánkou a čp. 70 (p. Stanislav Vopařil). Práce provádí firma VHOS a.s., a aby zde byla plocha co
nejvíce ušetřena výkopových prací, byl částečně využit protlak potrubí.
Zbývá ještě doplnit informace týkající se finanční stránky letošních
akcí, má se takto: opravy objektu a okolí MŠ si vyžádají investici ve výši
celkem cca 300 tis. Kč, zbudování nové komunikace na Vísce přibližně
600 tis. Kč (+ 100 tis. Kč dotace z Pardubického kraje) a vodovodní řad
250 tis. Kč (+ 200 tis. Kč Svazek obcí Vodovody Poličsko). Dohromady
tedy obec vynaloží prostředky ve výši přes 1 mil. Kč. Můžeme si to dovolit i z toho důvodu, že loňské hospodaření obce skončilo v poměrně
slušném přebytku ve výši přibližně 2,5 mil. Kč.
Ing. Radek Boštík — starosta

·

Společenská kronika
„Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš zdát“.
J. W. Goethe

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

50 let	
Petr Kladiva
75 let	
Lidmila Kladivová
80 let	
Jan Čihák

88 let	
Anna Nováková
Josef Tobek

89 let

Marie Jánová

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, lásku, štěstí, zdraví,
radost ze života a hojnost všeho dobrého.
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Doba virová, doba roušková...
Nikdo z nás si asi nedokázal ještě na začátku
letošního roku představit, jaké věci nás o pár
týdnů potkají, s čím se budeme nuceni potýkat, jaká omezení budeme nuceni dodržovat,
že budou zavřeny školy, školky, obchody,
podniky, kostely, že se po prvé nebudou
moci konat velikonoční svátky... Situace,
ve které jsme se nyní ocitli, zde ještě v historii lidstva takto nebyla. A všichni se určitě
shodneme, že bychom se bez této zkušenosti
jistě rádi obešli.
Bohužel, vyšší moc tomu chtěla jinak a my
se musíme s touto situací vypořádat. Chtěl
bych Vám moc poděkovat, za to jak všichni

příkladně dodržujete všechna nařízení, jak
se staráme o naše starší spoluobčany, jak na
veřejnosti všichni nosíme roušky, zbytečně
se nestýkáme ve větších skupinách... Jistě
bychom již všichni chtěli zase normálně
fungovat, vyrazit do společnosti, cestovat,
chtěli oslavit příchod jara, chtěli si popovídat
v širším kruhu rodiny, s přáteli atd.; prostě
chtěli dělat vše tak, jako dřív...
Ale musíme bohužel omezení ještě nějakou dobu snést, abychom ten ošklivý a zákeřný vir porazili. Prosím Vás, je důležité ani
teď nepolevovat, i když se nám tato doba zdá
již příliš dlouhá. Ještě vydržme a nařízená

opatření dodržujme, o to víc si budeme vážit
návratu do normálního života.
Společně to určitě zvládneme!
A myslím spolu s Vámi na všechny, kteří
v našem okolí onemocněli, a přeji jim brzké
a úplné uzdravení.
Ing. Radek Boštík — starosta

·

PS: Na obecním úřadě zbývá ještě několik
roušek, v případě potřeby se pro ně zastavte.

Jednota divadelních ochotníků
Ochotníci se v roce 1929 sešli ještě 20. listopadu v hostinci u Drábků.
Na programu bylo vyúčtování ze sehraného divadla „Dobří lidé“
dne 3. listopadu a téhož opakovaní dne 10. listopadu. Vybráno bylo
z obou představení celkem 7 183 Kč. Z toho bylo splaceno p. Neuhausrovi z Poličky za dodané reostaty 200 Kč čímž účet jeho vyrovnán. Dále placeno svazu 1. splátka za kolaudaci 60,40 Kč. Jednáno
o sehrání divadla a vybrán kus „Pepička z malé hospůdky“. Požádán
o nacvičení hry pan učitel Jan Crha. Objednány knížky a usneseno
hru nacvičiti ku dni 26. prosince t. j. na Štěpána. Hurych se zmínil
že je potřeba poříditi nový válec k oponě. Předseda Stráník navrhl
dotyčnou věc prozkoumati a o jeho pořízení se postarati.
Další schůze jednoty se konala 30. prosince. Prvním bodem jednání bylo vyúčtování z divadla „Pepička z malé hospůdky“. Vybráno bylo
787 Kč z tohoto placeno bylo Václavu Půlkrábkovi za skříň na desku
170 Kč čímž účet jeho úplně vyrovnán. Dále splaceno panu Budínovi
na účet 200 Kč. Pořízen byl nový válec k oponě, který zhotovil Alois
Vomočil z Vísky za 260 Kč. Obnos tento má mu být splacen podle
bližšího ujednání. Navrženo sehrati v masopustě divadla ale kdy
ujednáno nebylo neb se musel bráti zřetel na hasičský ples a také na
okolní vesnice. Ujednáno vypůjčiti divadel. knihy od Lidového umění
z Prahy. Vybrán kus „Ferda šéfem“ a „Zámecké strašidlo“. Na nacvičení hry opět požádán p. učitel Crha který se hru nacvičiti uvolil.
Ochotníci se dále sešli v hostinci u Drábků 11. února 1930. Nejprve
byl čten protokol ze schůze minulé bez námitky schválen. Vyúčtování
divadla „Ferda šéfem“: vybráno 680 Kč za lístky 67 Kč při koncertě.
Koupena blůza vojenská od Prokopa z Vísky, cena nesjednána. Žďára
nabídl ušíti nové kalhoty kostkované za 15 Kč a klobouk za 30 Kč, koupeno. Čtení přípisu od knihovní rady. Darováno 20 Kč. Usneseno svolati
16. února valnou hromadu. Na ostatky pořádati zábavný večírek.
Zpráva jednatelská za rok 1929. Jednota divadelních ochotníků
v Horním Újezdě čítala počátkem roku 1929 … 49 členů. Během
roku vystoupilo 8 členů a přistoupili 4 členové. Čítá tudíž koncem
roku 1929 … 45 členů z nichž jsou 32 činní a 13 příspívajících.
V uplynulém roce konala jednota jednu valnou hromadu a 6 schůzí
výborových. V roce 1929 byly sehrány tyto představení: 1. května –
Kandidáti ženitby, 3. listopadu – Dobří lidé, 10. listopadu opakováno
a 26. prosince – Pepička z malé hospůdky.
Jednota měla hrubý příjem 1 986,50 Kč, vydání 1 966,90 Kč, hotovost 19,60 Kč. Dluhy v kampeličce 600 Kč, na osvětlení 400 Kč a za
válec k oponě 260 Kč.

Zaplaceno bylo: za knížky 135,70 Kč, 2 % obratová 49,60, provozní
práva 139,10, za kolky 17,- a úřední výkon 30,- Kč. Divadelní knihovna
čítá 126 svazků. Pořízen byl nový válec k opravě a elektrické osvětlení.
Členové jednoty se zúčastnili divadelního sjezdu v Litomyšli.
Valná hromada se konala 16. února.V úvodu byla přečtena jednatelská a pokladní zpráva. Za předsedu byl zvolen Frant. Stráník. Do
výboru usneseno voliti aklamací. Zvoleni byli. Místopředseda Chadima
Jan. Jednatel Hurych Jan, pokladník Pohorský Frant., režisér Crha Jan,
správce jeviště Kalibán Václav. Za výbor Černý, Kalibán Tomáš, Žďára
Karel, Chaloupka Fr. a Kovář Fr. Navrženo bylo voliti také stálého nápovědu. Zvolen byl Žďára Karel, který volbu přijal, ujednáno mu platiti
za 1 zkoušku 4 Kč.
Přijímání členů. Do jednoty se přihlásili: Vít a Josef Drábkovi
a Josef Kladivo čp. 62. Volné návrhy: Jednáno bylo jakou odměnu
dáti pořádníkovi, ustanoveno 60 Kč na 1 rok. Dále bylo připomenuto
zda-li se bude hráti v přírodě divadlo „Lukáš Pakosta“. Byla o tomto
vedena delší debata a ujednáno divadlo sehráti, ale na kdy neurčeno
až jak se věc utváří na jaře.
Další schůze byla svolána na 20. dubna za příčinou divadla v přírodě „Lukáš Pakosta“. Poněvadž jsme byli pozváni do schůze do
Dolního Újezda kde míní pořádati k 250. výročí vzpoury na Litomyšlsku oslavu bylo o tom rokováno a ujednáno jíti do Újezda do schůze
a tam sděliti že budeme hráti divadlo také aby tudíž na naši pomoc
nespolehali. Na středu 29. dubna svolati výborovou schůzi a učiniti
přípravy k divadlu. Obědnati 8 knih hry Lukáš Pakosta.
Jednota ochotníků se opětovné sešla 23. dubna a bylo jednáno
opět o sehrání divadla „Lukáš Pakosta“. Ujednáno sehrati na svatodušní svátky t. j. 8. a 9. června. Učiněn byl seznam účinkujících lidí
ve hře. Zapotřebí asi 70 osob. Rozepsati úlohy a udělati na 27. dubna
schůzí účinkujících které svolá starosta Chadima Jan.
Následující protokol je datován 7. května. Schůze byla svolána
za příčinou příprav k divadlu „Lukáš Pakosta“. Byl dán návrh aby
u příležitosti 250. výročí Lukáše Pakosty byla na jeho počest jednota
jmenovana. Jednota divadelních ochotníků „Lukáš Pakosta“ v Horním Újezdě. Poněvadž změna stanov musí býti schválena valnou
hromadou usneseno svolati na den 11. května mimořádnou valnou
hromadu kde se návrh má schváliti. Dále dáti natisknout příští týden
plakáty a zajistit kroje.
Hurych Jan — jednatel, František Stráník — předseda

·
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Valná hromada
TJ Horní Újezd
Letošní valná hromada se konala dne 17. 1. 2020 v pohostinství
v Horním Újezdě za účasti 54 členů a starostů obcí Horní Újezd,
Desná, Poříčí a Budislav. V úvodu jsme minutou ticha uctili památku
členů, kteří nás v roce 2019 opustili – Josef Bobek a Mirek Chadima.
Po volbě předsedajícího schůze, zapisovatele a návrhové komise následovala Zpráva o činnosti TJ v roce 2019, kterou přednesl předseda
TJ pan Zdeněk Beneš.
V loňském roce jsme dokončili terénní úpravy kolem víceúčelového hřiště, a vedení TJ provedlo i vyúčtování dotace na zbudování
této nejnákladnější akce v historii TJ. Důležité je i to, že hřiště neleží
ladem, ale často je na něm vidět pohyb sportovců ze širokého okolí.
Kladně byla zhodnocena instalace ochranných sítí za branky na
fotbalovém hřišti. Ani po kulturní stránce jsme nezaháleli, pořádali
jsme koncerty Dua Sonet, Libkovanky, podzimní taneční zábavu
a klasickou Štěpánskou. Vzhledem k tomu, že všechna utkání mládežnických mužstev proběhla na našem hřišti, tak byl velmi pěkný
zisk z bufetu. V roce 2019 se velmi povedl Dětský sportovní den,
kde sportovalo více než 50 dětí. Povedl se i zájezd na Újezdský pohár,
který jsme letos pojali jako vzpomínku na Mirka Chadimu. Na jeho
počest byl uspořádán tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise nově
nazvaný jako „Kranklův memoriál“.
I po sportovní stránce se nám vedlo. Všichni trenéři či vedoucí
mužstev zhodnotili výkony svých svěřenců. Mladší přípravka na podzim nepoznala v mistrovských utkáních hořkost porážky, pracujeme
i s nejmenšími dětmi – fotbalovou školičkou. Dobré jarní výkony
zopakovali na podzim i starší elévové. Mladší žáci obsadili druhé
místo v přeboru Chrudimska a to je jistě pěkný výsledek. I starší žáci
podávali výborné výkony. V nové sezoně jsme v souklubí Horní Újezd/
Morašice (stejně jako v ostatních mládežnických mužstvech) přihlásili
i dorost, který si na první sezonu nevedl špatně. Mužstvo mužů se
podařilo vhodně doplnit a i oni svými výkony bavili početné publikum.
Vyhlášeni byli i tři nejlepší hráči v kategorii dorost a muži. Nejlepší
dorostencem se stal Vojta Opletal, druhý byl vyhlášen Pavel Beneš
a třetí Tomáš Briol. Mezi muži zvítězil před třetím Markem Kusým
a druhým Jakubem Faltysem, Vojta Lněnička.
V roce 2020 nás čeká dětský karneval, další koncert Dua Volínová –
Žákovec a samozřejmě tradiční Štěpánská zábava, určitě uspořádáme
dětský sportovní den a zájezd na Újezdský pohár. Dále bychom rádi
podali žádost do několika dotačních programů a i letos by neměl
chybět Kranklův memoriál. A samozřejmě nebude chybět to hlavní
– fotbal.

Zima v TJ Horní Újezd
Zatímco celá řada organizací se na podzim ukládá k zimnímu spánku,
my jsme si ani přes toto období neodpočinuli.

Následovala zpráva o hospodaření TJ, které letos skončilo drobnou
ztrátou, nicméně vzhledem k proběhlým investicím je to pochopitelné. Vašek Žďára, předseda revizní komise, neshledal žádnou závadu
v hospodaření.
Vzhledem k úmrtí Mirka Chadimy bylo nutné doplnit výbor TJ.
Jednohlasně byl do výboru TJ zvolen Miloš Kopecký. Jako každý rok
i letos obdrželi drobný dar oslavenci, kteří v roce 2020 oslaví kulatiny
– letos šlo o padesátníky Luďka Renzu a Pavla Prokopa a sedmdesátníky Josefa Němce, Standu Šinkoru a Josefa Flídra – všem přejeme
hlavně zdraví.
V diskuzi jako první vystoupil starosta Poříčí (a zároveň trenér
starší přípravky) Fanda Bartoš, který poděkoval za sportovní i kulturní
činnost TJ. Chválil i činnost výboru a poděkoval všem trenérům. V diskuzi pokračoval starosta Budislavi Luboš Šplíchal a i on chválil práci
s mládeží. Na stejné téma mluvil i starosta Desné Jarda Kladivo, který
děkoval za činnost mládežnických trenérů. Starosta Horního Újezda
ing. Radek Boštík poděkoval vedení TJ, trenérům a vedoucím. Stejně
jako předchozí „kolegové“ chválil práci s mládeží a kulturní činnost
v obci a konstatoval, že příspěvek obce na naši činnost je vynaložen
dobře. Poděkování patřilo i starostům ostatních obcí za vynikající
spolupráci. Všichni starostové potvrdili spolupráci v roce 2020.
Předseda TJ Zdeněk Beneš poděkoval za spolupráci všem zastupitelům obcí nejen za pomoc finanční, ale i materiální v různých
oblastech. Diskuzi ukončil p. Josef Flídr, který chválil a děkoval TJ,
že myslí na jubilanty.
Závěrem předseda TJ nastínil nové fungování bufetu, a poděkoval
Jardovi Kladivovi za provozování. Jarda bude v bufetu působit i nadále, ač ne tak výrazně. Poděkování patřilo obcím Horní Újezd, Desná,
Poříčí a Budislav, všem sponzorům – Taurus Trans, Stavební sdružení
Boštík, BAVO Poříčí, ZD Dolní Újezd. Díky patřily i rodičům všech
mladých fotbalistů, trenérům, vedoucím mužstev, pořadatelům, obsluze bufetu, obecním pracovníkům a v neposlední řadě manželkám
a partnerkám všech členů.
Ing. Jan Beneš

·

• mladší žáci – trénovali v domácích podmínkách a v tělocvičně
v Osíku, v lednu se na turnaji v Litomyšli utkali s ligovými týmy
v čele s Pardubicemi, na halovém turnaji v Dolním Újezdě skončili
po výborném výkonu na 2. místě za domácím výběrem

Fotbalová činnost

• starší žáci – v této kategorii máme letos nejméně hráčů, trénovali
společně s mladšími žáky

• fotbalová školička – zimní období strávila v tělocvičně v Lubné,
kde naši nejmenší sportovci trénovali dvakrát týdně

• dorost – tréninky v domácích podmínkách, v přátelském utkání na
litomyšlské umělce remizovali se souklubím Němčice/Sloupnice 5:5

• mladší přípravka – trénovala společně s fotbalovou školičkou
v Lubné, úspěšně se účastnila halových turnajů v Libchavách
(2. místo za Ústím nad Orlicí) a Dolním Újezdě (2. místo za domácím
týmem a 1. místo)

• muži – tréninky v domácích podmínkách, přátelská utkání na
umělce v Litomyšli (Sebranice prohra 1:5, Jehnědí prohra 3:5,
Morašice remíza 1:1), mrzí zrušené soustředění v Boskovicích
z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR

• starší přípravka – tréninky jednou týdně v Lubné, účast na velice
kvalitně obsazeném halovém turnaji v Dolním Újezdě

• zimní příprava sečteno a podtrženo – ve většině kategorií
panuje spokojenost s docházkou, vzhledem k velkému množství

→
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mládežnických kategorií je citelně znát absence tělocvičny,
kdy musíme dojíždět do okolních obcí, naopak hojně využíváme
nově vybudované víceúčelové hřiště

Chadimy, v sobotu 28. 12. se turnaje zúčastnilo 26 hráčů, vítězem
se stal dolnoújezdský Lukáš Jána před Petrem Svatošem z Litomyšle
a Mirkem Hápem z Desné

• budoucnost soutěží – v době vzniku tohoto textu (polovina
března 2020) jsou veškeré fotbalové soutěže zastavené, nastalá
situace na našem území a nařízení Vlády České republiky ze
dne 12. 3. 2020 neumožňuje jejich konání, aktuální informace
ohledně termínů našich fotbalových zápasů a turnajů naleznete
na www.tjhorniujezd.cz

• valná hromada – v pátek 17. 1. se členové TJ Horní Újezd jako každý
rok sešli v hornoújezdském pohostinství, aby zhodnotili uplynulý rok,
účast 54 členů + starostové obcí Horní Újezd, Desná, Poříčí a Budislav

Nefotbalová činnost
• taneční zábava s kapelou Plazma rock – v předvečer oslav třiceti
let svobody jsme uspořádali taneční zábavu s kapelou z Králík, mrzí
málo návštěvníků
• Štěpánská zábava – tradiční akce, jako obvykle termín 25. 12., hrála
kapela Metaxa z Ústí nad Orlicí, o něco méně návštěvníků než vloni,
ale i tak slušně navštívená akce
• Kranklův memoriál – tradiční turnaj ve stolním tenise dospělých
nese od letoška jméno dlouholetého hráče a organizátora Mirka

• dětský karneval – letos jsme prohloubili spolupráci s obcí Horní
Újezd a uspořádali karneval v neděli 2. 2. po obecním plese, oproti
loňskému roku více návštěvníků, karneval opětovně uváděl Mirek
Lipavský a jeho tým
Výčet akcí a aktivit za proběhlou zimu je stejně jako v posledních
letech nesmírně bohatý. Děkujeme všem dobrovolníkům nejen z řad
TJ Horní Újezd, kteří věnují stovky hodin svého volného času bez
nároku na odměnu svému okolí. V této době, kdy si připomínáme
rok od úmrtí Mirka Chadimy, je dobré si uvědomit, že takových lidí
je kolem nás čím dál tím méně, protože je pohodlnější si po práci
sednout k televizi než jít udělat něco pro své okolí.
Mgr. Zdeněk Beneš — sekretář TJ Horní Újezd

·

Poděkování a pozvání
Již sedm a půl roku uběhlo od chvíle, kdy
jsme se v TJ Horní Újezd rozhodli obnovit
mládežnický fotbal. Během této doby se na
hřišti vystřídalo kolem 60 dětí a snad dobrá
polovička v kopané zůstala, a to buď u nás,
nebo v jiných klubech. Po možná dvou letech
samých porážek v kategorii smíšených
přípravek jsme ve spolupráci se Sokolem
Morašice dokázali dát dohromady a účastnit
se soutěží v mladších přípravkách, starších
přípravkách, mladších žácích, starších žácích
a od podzimu 2019 i kategorii dorostu.
Z 5-6ti letých kluků a holek, kteří v srpnu
2012 začínali, jsou dnes 13-14ti letí mladíci
a slečny, kteří se přes dlouhou sérii porážek
naučili trochu hrát fotbal a poslední dobou se
nám občas stává, že i někdy vyhrajeme. Ale více
než fotbalové úspěchy mě těší dvě věci.

U většiny dětí jsme ve spolupráci rodina
– škola – fotbal dosáhli toho, že děti umí
zdravit a také zdravení používají. A druhá
věc, ve které jsme snad dosáhli nějakého
pokroku, je schopnost udržet partu, pomoci
kamarádovi, a to v dnešní době není vůbec
samozřejmá věc.
My jako TJ se můžeme snažit sebevíc, ale
pokud nebude fungovat trojúhelník dítě –
rodič – trenér, tak nezmůžeme nic.
Teď se již dostávám k nadpisu tohoto článku a děkuji rodičům Tomáše Briola, Šimona
Lněničky, Vlasty Hladíka, Jirky Kučery, Ondry
Žďáry, Martina Flídra, Václava Hápa, Davida
Bočka, Štěpánky Gábrlíkové, Elišky a Radka
Nespěšných a Lukáše Macha za podporu
a pomoc, kterou věnují svým dětem a také
mládežnickému fotbalu TJ Horní Újezd.

Druhé slovo v titulku článku je pozvání.
Tím bych chtěl pozvat ostatní rodiče a děti,
kteří by chtěli zkusit sportovat s námi. Naše
tréninky se konají vždy v pondělí a ve čtvrtek
od 16:30 do 18 hodin na fotbalovém hřišti
v Horním Újezdě. Přivítáme kluky a holky
od pěti do patnácti let. Je třeba jen sportovní
oblečení a obuv, pití a chuť k pohybu. U těch
nejmenších je ideální, když při prvních
trénincích asistuje někdo z rodičů nebo
prarodičů. Zkuste se přijít třeba jen podívat,
stojí to jen chvilku času, který svému dítěti
věnujete.
Veškeré informace o dění v TJ Horní
Újezd najdete na internetových stránkách
www.tjhorniujezd.cz.
Zdeněk Beneš st. — předseda TJ Horní Újezd

·

Rok od úmrtí Mirka Chadimy
V pátek 6. března 2020 to byl přesně rok, kdy nás zasáhla smutná zpráva, že navždy odešel Mirek Chadima – člověk, který dal naší tělovýchovné jednotě kus svého života. Vyjmenovat všechno, o co se za dlouhé roky zasloužil, není jednoduché – střídačky, zavlažování
hřiště, zábradlí, světla na tréninkovém hřišti, sítě za brankami, plot na hřišti, hodně času
strávil údržbou veškerého majetku naší TJ, nechyběl na kulturních akcích, dělal vedoucího mužstva, organizoval turnaje ve stolním tenise. A to všechno ve svém volném čase,
po práci a zadarmo.
Nikdy za to nic nechtěl. Jenom mu nebylo lhostejné, že uprostřed Horňáku je místo, které lidi spojuje, kde se lidé scházejí a kde se cítí dobře. Snažíme se pokračovat v tom, co pro
něj bylo důležité. Snažíme se, aby jeho práce nepřišla vniveč a aby naše tělovýchovná jednota i nadále fungovala tak, jak jsme se o to snažili v době, kdy to tady Mirek táhl s námi.
Nedokážu spočítat, kolikrát jsem za ten rok slyšel větu Kdyby tady byl Mirek… A to je
právě ono. To je důkaz toho, jak tady teď chybí a kolik toho pro své okolí udělal. A za to
Ti, Mirku, ještě jednou moc děkujeme…
Za výkonný výbor TJ Horní Újezd
Mgr. Zdeněk Beneš

·

Inzerce

Řez ovocných dřevin

David Skala
Borová 354
www.sdgarden.webnode.cz
+420 605 937 759
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Kranklův memoriál 28. 12. 2019
Opět po roce jsme se sešli v kulturáku při tradičním turnaji ve stolním tenise. Po úvodním pozdravení všech účastníků jsme si všichni
krátce v duchu vzpomněli na Mirka Chadimu, zvaného Krankl, podle
kterého bude tento turnaj od letošního roku nést své jméno. Mirek
byl u začátku turnaje, který se začal hrát na přelomu 60. a 70. let,
nejprve pravděpodobně jako hráč, později i jako organizátor. Kromě
turnaje dospělých se jeho zásluhou hrál několik let i turnaj dětí do
15 let. Pro jeho zápal nejen pro hru, píli a dobrosrdečnost hrajeme
od letoška na jeho památku.
Letošního ročníku se zúčastnilo 26 hráčů. V loňských na účast početnějších ročnících k nám přijeli kvalitní hráči z okolních vesnic, kteří
se umísťovali na předních pozicích. O vítězství v letošním ročníku
bojovali již dlouholetí účastníci turnaje.
Už v základních skupinách svedl los do boje favority turnaje, kdy
Jána prohrál se Zawadskim. Zápasy v ostatních základních skupinách
nepřineslo na úkor nasazených hráčů žádné překvapení. Po bojích ve
4 základních skupinách se dohrávaly skupiny o umístění, tak aby se
ti lepší hráči utkali s těmi lepšími, a o celkové vítězství se tak svedlo
co nejvíce vyrovnaných bitev. Po prohře se Zawadskim dokázal Jána
ve vyrovnané bitvě porazit Svatoše a také Hápa. Jeho jediný přemožitel Zawadski pak s oběma jmenovanými prohrál, a tak se s jedinou
prohrou v turnaji stál vítězem letošního ročníku turnaje – ještě
jednou gratulace do DÚ u mostu.
V dolní polovině pavouka se odehrály také zajímavé zápasy. Každý
si zde postupně zahrál s hráči na stejné úrovni, takže zápasy byly
vyrovnanější. Také zde bylo stále o co bojovat. Poslední nechce být
nikdo, ale někdo přece musí. O motivaci pro příští rok má Roman
Cupal postaráno.
Celkové třinácté místo – nejlepší v druhém sledu, obsadil Dominik
Jána, který v loňském roce, pokud si dobře pamatuji, skončil třetí
nebo čtvrtý od konce – asi přes rok potrénoval.
Závěrem patří poděkovat Jardovi Kladivovi (Taurus) za organizaci
turnaje a sehnání cen pro hráče. Zdeňku Bednářovi za dohled a organizaci v průběhu turnaje a paní hostinské za pivo a výborný guláš.
Tak přes rok občas vemte pálku do ruky, ať ten míček napříště zase
lépe létá na stůl, ne za stůl. Těšíme se zase za rok.
Ing. Michal Motyčka

Nová sběrná nádoba a svoz
nebezpečného odpadu
U potravin Hruška byla umístěna sběrná nádoba na upotřebený jedlý
olej a tuk. Olej vkládejte do nádoby v uzavřených pet lahvích.
Jarní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se nebude
konat. S ohledem na dosavadní opatření omezující volný pohyb osob
k zamezení šíření koronaviru a omezení přímého fyzického kontaktu se zákazníky, byly Technické služby Hlinsko nuceny dočasně
zrušit mobilní svoz odpadu, při kterých dochází k soustřeďování
osob na jednom místě, k přímému kontaktu pracovníků s občany.
Zrušené mobilní svozy nebude možné ani nahradit s ohledem na
možnosti společnosti – počet zaměstnanců, povinné přestávky dle
ZP a počet dostupné techniky. Odpad si tedy musí občané uložit
a budeme doufat, že podzimní svozy budou probíhat dle harmonogramu. Věříme, že všichni pochopí důvody tohoto opatření.

Fotokoutek
Obecní ples zpestřily svým vystoupením ženy ze Sebranic a o něco
později také činorodé „téměř“ místní ženy. Oběma seskupením
děkujeme. Hlavní cena letošní tomboly – LCD televize dělá radost
v době karantény návštěvníkům z Litomyšle.

·

Výsledky turnaje:
1. Lukáš Jána
2. Petr Svatoš
3. Mirek Háp
4. Michal Zawadski
5. Jiří Háp
6. Marek Tutko
7. Leoš Háp
8. Libor Horák
9. Matyáš Pulkrábek

10. Jakub Večeře

19. Tomáš Briol

11. Kamil Kárský

20. František Pulkrábek

12. Jakub Kladiva

21. Bohumil Šplíchal

13. Dominik Jána

22. Ivo Zawadski

14. Michal Motyčka

23. Jan Láznický ml.

15. Ladislav Jána

24. Mirek Kladiva

16. Pavel Jána

25. Jan Láznický st.

17. Martin Chadima

26. Roman Cupal

18. Lukáš Láznický
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