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Voda, voda, voda...
V druhé polovině června jsme se konečně
dočkali takových dešťových srážek,
že se zvedly hladiny obou vodních
toků, které naší obcí protékají. Zvláště
Lubenský potok měl po dlouhou dobu

suché koryto. I když jsme příděl vody rádi přivítali, přeci
jenom někomu z nás způsobil vrásky na čele a to pokud
záplava ohrožovala obydlí a blízké pozemky. Teď se již
řeky vrátily do svých koryt a život jde dál...
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FOTO:
1 Nově zbudovaný most se dočkal většího průtoku
2 Hřiště pod vodou
3 Zatopená louka u č. p. 10
4 Rozvodněná řeka Desná v Cikově
5 Splav pod soutokem řeky Desná s Lubenským potokem
6 Lávka nad rybníkem za KD
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Zemřel
František Mokrejš
* 7. 3. 1948   † 22. 5. 2020
V pátek 22. května nás všechny zarmoutila zpráva, že po těžké nemoci
zemřel František Mokrejš, bývalý starosta naší obce, který svou funkci
vykonával dlouhých dvacet let.
František se začal veřejně angažovat hned po revoluci, v roce 1990 se stal
prvním starostou naší obce po obnovení její samostatnosti. Byl to on, kdo
stál v jejím těžkém začátku samostatného fungování, kdy byl obci zpět navracen majetek, budovy, pozemky, pole, lesy.  V roce 2001 došlo k události,
která se významně zapsala do novodobých dějin obce, František z rukou
předsedy poslanecké sněmovny p. Václava Klause za obec přebral dekret
o udělení znaku a vlajky, tedy základních atributů obce. Za dobu Františkova starostování se obec  postupně opravovala, obnovovaly se cesty a lesní
pozemky. Proběhla plynofikace, byla provedena rekonstrukce kulturního
domu, jeho nástavbou vznikl nový obecní úřad.  Provoz mateřské školky se
přesunul do zrekonstruované budovy staré školy.  Obec se rozvíjela i v kulturní rovině, tradičním se stalo jednou za pět let setkání rodáků, František
stál i u zavedení tradice „jezerní mše“ v Cikově u kapličky Panny Marie, kde
se pravidelně v srpnu konají poutě věřících. Společenský život byl následně
oceněn modrou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku v roce 2002.
Na závěr Františkovy starostovské kariéry vyšla v roce 2010 kniha o obci
Horní Újezd, pod Františkovým vedením se podařilo kolektivu autorů
sepsat první podrobnou historickou knihu o obci, kde se František narodil
a prožil tak naplněný život.
Ale jeho působení se neomezovalo pouze na naši obec, František byl
činný i jinde, stal se místopředsedou Mikroregionu Desinka, po dlouhá
léta působil jako zástupce ředitele Svazku Vodovody Poličsko, ale ani tím
výčet jeho aktivit nekončí, činný byl i v politice. Podílel se na vzniku STANu
v Pardubickém kraji a na čtyři roky se stal přímo krajským tajemníkem
hnutí STAN.
Neúprosná smrt ukončila jeho životní pouť, aby nám všem připomněla
cenu života. Aby připomněla lidské hodnoty, pro které žijeme. Těžce se
smiřujeme s jeho odchodem, utěšuje nás jen víra, že žádný odchod není
úplný. Žije dál v práci, kterou po sobě zanechal
Za veškerou vykonanou práci pro obec a celou společnost Vám Františku
mnohokrát děkujeme! Zůstanete nadále v našich vzpomínkách!.

Zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 7. 5. mimo jiné
projednalo a schválilo:
• kupní smlouvu na prodej obecních pozemků
p. č. 1323/1 a 1278/3 p. Mgr. Marii Horváthové
Janouškové a současně nákup pozemků p.č. 81/6
a 85/8 do vlastnictví obce
• prodej obecních pozemků p.č. 560/1, 560/2,
561, 562/1, 562/2, 1173, 1174, st. 57 a st. 58 p.
Petru Hartmanovi pro výstavbu RD
• prodej obecních pozemků p. č. 73/29 p. Tomáši
Malochovi a Andree Kladivové na výstavbu RD
• smlouvu o finančním vyrovnání mezi obcí
a ing. M. Friedlem, Ph. D. v souvislosti s jeho
odstoupením od kupní smlouvy na nákup
pozemků pro výstavbu RD
• prodej pozemku p. č. 747/18 a 1190/13 p.
Radovanu Flídrovi
• smlouvu mezi obcí a firmou DS Delta na
opravu místní komunikace na p. č. 1239/1
• návrh hodnotící komise a jako vítěznou firmu,
která předložila nejvýhodnější nabídku v rámci
výběrového řízení: „Horní Újezd – Dopravní
automobil“, potvrzuje firmu MotoTrade s. r. o.,
Vysoké Mýto
• uzavření smlouvy mezi obcí a firmou
MotoTrade Vysoké Mýto na akci „Horní Újezd –
Dopravní automobil“, po uplynutí lhůty dané
účastníkům pro možné odvolání
• střednědobý rozpočtový výhled obce na roky
2021–2023

Autoklub
Činnost Autoklubu v letošním roce, stejně jako
asi každému z nás, značně ovlivnila pandemie
COVID 19. V době, kdy čtete tento článek by
měli členové Autoklubu Horní Újezd za sebou
již ¾ svojí na letošní rok naplánované činnosti. V květnu jsme měli uspořádat dva závody
v motokrosu. Mezinárodní mistrovství ČR
v motokrosu juniorů je bez náhrady zrušeno,
protože se po uvolnění opatření již nepodařilo
najít náhradní termín pro pořádání. Druhým
zrušeným závodem je Přebor SMS Pardubice.
V tomto případě se podařilo dojednat náhradní termín a to neděli 27. září. Třetím podnikem měla být vloni tak úspěšná traktoriáda.
Po dohodě s firmami Agrotec Svitavy a ZD Dolní
Újezd, kteří jsou spolupořadatelé této akce byl
stanoven termín na 29. srpna.
Závěr sezóny by měly tradičně obstarat sajdkáry
a čtyřkolky. Závěrečný podnik seriálu Mezinárodního mistrovství se uskuteční 10. října.
Doufejme, že se situace v ČR nijak vážně nezhorší a budeme moci tyto podniky uspořádat.
Tímto vás, všechny fanoušky motorismu zvu
do Cikova na Traktorkros a poté na Přebor SMS
a sajdkáry.
Václav Severa — předseda

·
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V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE
Farn í c h ar ita D o l ní Úje zd v up ly nulýc h
týd n ec h své p ř át e l e op r av d u p oz na l a.
Chtěli bychom VŠEM ze srdce vyjádřit velké poděkování za veškerou
podporu a pomoc, které se nám – našim klientům i zaměstnancům
– v obtížném období dostalo. A to ať ve formě materiální (zajištění
dovážky nákupů a obědů, dezinfikování, šití roušek), finanční nebo
i formou rady, povzbuzení, vzpomínek či modlitby…
Nákaza koronavirem a karanténa pro nás byla noční můrou,
u které jsme všichni doufali, že nikdy nenastane. Život nám ale dává
různé překážky a jak se říká, zkušenostmi se člověk učí. Nám vzniklá situace připomněla, jak je každý z našeho týmu důležitý
a už víme, že existuje hodně dobrých lidí, kteří v těžké situaci dokáží okamžitě pomoci.
Proto, i když je to málo, posíláme veliké DĚKUJI především starostům obcí (podpora a pomoc, někde nákup zajišťovali i přímo sami
starostové), kněžím, dobrovolníkům z řad hasičů, skautů, sokolů,
zaměstnancům obce, rodinám zaměstnanců a klientů, okolním charitám a všem, kteří nás jakkoli podpořili. Moc si Vaší pomoci vážíme!

Děkujeme též všem obyvatelům DPS za spolupráci. Víme, že tyto
týdny pro ně byly velkou psychickou zátěží, když nemohli ze svého
bytu ani do parku, do obchodu, na procházku. Ani se nemohli navzájem navštívit a odlehčit tak svým starostem.
Nechceme také zapomenout na charitní zaměstnankyně a jejich
rodiny. Všem sestřičkám a pečovatelkám děkuji, že riskují své zdraví
i zdraví svých rodin při zajišťování péče. Nikdo za vzniklou situaci
nemůže a je zbytečné hledat někde vinu. V období domácí karantény ale naštěstí převažovala podpora našich pracovnic, která pro
ně byla určitě tím nejdůležitějším. Dobré duše nejednou donesly
k jejich domovům něco dobrého na zub i na zlepšení psychické
pohody… Děkuji i za to.
Nyní se snažíme o navrácení situace do zajetých kolejí. Přejeme vám
i sobě hlavně pevné zdraví, životní optimismus a Boží požehnání.
S úctou a poděkováním Jana Kalibánová a Iveta Sobotová
— FCH Dolní Újezd

·

Poděkování
Děkuji všem trenérům a lidem, kteří se podílejí na vedení
fotbalu v Horním Újezdu. Naše dvě děti vřele přijali mezi sebe.
Fotbalové tréninky se u nás staly radostnou událostí, na kterou
se vždy velmi těší.  I mně se líbí pozorovat děti na hřišti, jak si
tréninky užívají a mají spontánní radost ze hry. Je hezké, že na
fotbale v Horním Újezdu jde především o tu radost ze hry a milý
a vstřícný přístup všech trenérů. Jen tak dál! Veliké díky!
Markéta Vodehnalová

·

Společenská kronika
„Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a rozum“.
Tomáš Baťa

V měsících červenci, srpnu a září oslaví významná životní výročí
tito naši spoluobčané:

50 let	
Miroslav Zerzán
70 let	
Marie Lněničková
Stanislav Šinkora

80 let	
Marie Krejsová
Jan Chadima

87 let

Marie Veselíková

75 let	
Marie Vomočilová
Jan Břeň
Jan Lněnička

Jubilantům přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví
a stále dobrou náladu.

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. Děti, přijďte v kostýmu pohádkové
postavičky a pomozte nám vykouzlit Litomyšl pohádkovou! Prosíme o dodržení všech aktuálních
hygienických doporučení! V případě nepříznivého počasí se akce koná v Music Clubu Kotelna.

3. 7.
10. 7.
17. 7.

O chytré kmotře lišce
Divadlo Andromeda
koncert – Michal Horák
Pohádka krysáka Matěje
Divadýlko Mrak
koncert – Poutníci
O princezně s dlouhým nosem
Divadlo Koráb
koncert – Thom Artway s kapelou

24. 7.

Vodnická pohádka
Divadélko Romaneto
koncert – AG Flek

14. 8.

O křišťálovém srdci
CziDivadlo
koncert – Hashberry

31. 7.

Ezopovy bajky
Liduščino divadlo
koncert – Hromosvod

21. 8.

Prasečí slečinky
Divadýlko z pytlíčku
koncert – Tara Fuki

7. 8.

O Aničce ze mlejna
Divadlo „M“
koncert – Lucie Redlová & Garde

28. 8.

Jak se Kuba přepočítal
Divadlo Pohádka
koncert – Epydemye

22.00 – 3.00 Toulovcova afterparty, každý pátek
o prázdninách v MC Kotelna

l e t n Í k ř í ž ov ka

V ta j e n c e n a l e z n e š n á z e v z n á m é p o h á d k y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

K
K
K
K
K
K
K
K
K

Fotbal
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Ti, co vaří

Hlodavec, který si dělá zásoby zrní
středověké námořnické lodě
Kovové mřížky u chodníků
Lepit klihem
Druh papouška s parádou na hlavě
Batoh s kovovou konstrukcí
Vyrobené z kovu
ušatý obyvatel králikárny

Piáno
Kostky jsou hranaté a míče...
V bouřce prší nebo padají
Křupavá pochoutka
Hudební skupina
mít vadu řeči
domov kraviček

ta j e n ka

(ledové kuličky)
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Jednota divadelních
ochotníků
Mimořádná valná hromada jednoty se konala 11. května 1930 v hostinci
u Drábků za přítomnosti 17 členů.
Bodem jednání bylo schválení návrhů jmenovati jednotu – Jednota divadelních ochotníků „Lukáš Pakosta“ v Horním Újezdě. Návrh tento byl přednesen
a jednohlasně schválen. Dále byla zavedena debata o přípravách k divadlu
„Lukáš Pakosta“. Více na programu nebylo a schůze skončena.
Další jednání jednoty se konalo 22. června odpoledne ve staré škole.
Na programu bylo vyúčtování ze sehraného divadla v přírodě dne
8. a 9.  června Lukáš Pakosta. Hlavně bylo jednáno o rozdělení darů. Bylo o tomto šíře jednáno a dary rozděleny takto: Sboru dobrovolných hasičů 300 Kč.
Obecní knihovně 400 Kč. Na školu 300 Kč a na chudé v obci 200 Kč. Úhrnem
rozděleno 1 200 Kč. Dále byl dán návrh abychom se odměnili p. Tomáši
Hubenému za porady při divadle, hlavně při zkouškách. Usneseno jej jmenovati čestným členem a dáti mu čestný diplom. Jednatel měl již od p. Dudycha
z Litomyšle návrh na diplom zpracován, byl přečten, schválen a dán udělati.
Dále byl dán návrh od p. Jana Chadimy, který právě pracoval v oboru pojišťovny
„Slavie“, aby se provedlo pojištění na účinkující členy jednoty. Přednesl příklady, dal rozpočet a pojistka povinného ručení na členy a věci s ním uzavřena
ode dne 1. října 1930 – 1. října 1940. Roční pojistné bude činit 150 Kč.
Další schůze se konala 6. listopadu a byla svolána za příčinou sehrání divadla.
Dostali jsme nabídku sehráti pokračování hry Ferda šéfem t. j. Ferda detektivem. Ujednáno objednati knížky, hru pročísti a bude-li se moci hráti, sehráti ji
na Štěpána. V případě, že by hra neodpovídala našemu prostředí, objednati hru
„Zámecké strašidlo“ a ku Štěpánu ji nacvičiti.
Zpráva jednatelská za rok 1930 – Jednota divadelních ochotníků „Lukáš
Pakosta“ čítala počátkem roku 45 členů. Během roku přistoupili tři členové
a vystoupili tři členové. V tomto roce se konala jedna řádná valná hromada,
jedna mimořádná hromada a pět schůzí výborových. V uplynulém roce byla
sehrána tato představení: 2. února – Ferda šéfem, 2. března – Tři aktovky,
8. a 9.  června – Lukáš Pakosta, rychtář hornoújezdský, 26. prosince –
Zámecké strašidlo.
V roce 1930 bylo zaplaceno: na daních a kolcích 656,20 Kč, autorských
poplatcích 854,90, za divadelní knihy 266, na dobročinné účely bylo dáno
1 200,- Kč. Knihovna čítá 142 svazků.
Někteří členové jednoty doprovodili na poslední cestě života člena Jana
Jirušeho z Cikova. Vzpomínka na něho budiž projevena laskavým povstanutím.
Následně se ochotníci sešli 22. února 1931 v hostinci u Drábků za účasti 15 členů.
Program: Schůzi zahájil předseda František Stráník  uvítav několika slovy
přítomné. Čten byl zápis z valné hromady minulé, byl bez námitky schválen.
Pokladník Fr. Pohorský po té přečetl zprávu pokladní. Nebylo proti ní námitek
a zvolenými revisory účtů Janem Chadimou a Karlem Žďárou byly prohlédnuty shledány za správné a podepsány. Po tomto následovaly volby: Byl dán
návrh, aby veškeré funkce zůstaly při starém. Bylo o tom hlasováno a jednotně voleni funkcionáři z roku minulého. Poněvadž správce jeviště Václav
Kalibán z Horního Újezda odešel byl na místě jeho zvolen Drábek Josef. Volné
návrhy – poněvadž funkci pořádníka zastával také částečně Víšek Václav byla
mu udělena odměna 20 Kč a zvolen byl pro příští rok pořádníkem stálým.
Po tomto byla schůze předsedou skončena a provoláno jednotě zdar.
V tomto roce se členové jednoty sešli ještě 19. prosince. Na programu bylo vyúčtování ze sehraného divadla Hřích lesního Křikavy ve dni 8. a 13. prosince.
Vybráno bylo celkem 678 Kč. Dále bylo projednáno sehráti na ostatky nějakou
veselohru. Dán návrh sehrati Na manželské frontě klid, knížka má býti pročtena a úlohy dle schopnosti hercům rozděleny. Dále bylo ujednáno zakoupiti
od Pepy Mácy akademického malíře potřebnou dekoraci pro tento kus
t. j. návesní domky bude-li cena přiměřená. Dovoleno bylo by jednatel a pokladník se k Mácovi podívali osobně.
Hurych Jan — jednatel, František Stráník — předseda

·

Všem malým i velkým čtenářům
našeho zpravodaje přejeme
hezké prožití prázdnin
a dovolené.
Redakčn í r ad a
a za s tu pitel s tvo ob c e

Dění v tělovýchovné
jednotě
Úplné zastavení veřejného života se samozřejmě zcela
zásadně dotklo i nás. Na dva měsíce jsme museli přerušit
veškerou sportovní činnost, zrušili jsme i vystoupení dua
Žákovec-Volínová. Trávníky zely prázdnotou, míče a další
pomůcky zůstaly zavřené v kabinách. Po dlouhé době nás
tak v aktivitě dohnaly ostatní místní spolky.
Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky rozhodl 7. dubna 2020 o ukončení všech amatérských fotbalových soutěží dospělých a mládeže. Jednalo se o smutné, ale
bohužel jediné rozumné řešení nastalé situace. Vzhledem
k pandemii koronaviru bylo pokračování soutěží nepřijatelné zdravotní riziko. Dohrání soutěží nebylo ani v rámci letních měsíců fakticky možné. Konečné pořadí soutěží zůstalo
podle stavu ke dni 8. dubna. Ze soutěží nikdo nepostoupil
ani nesestoupil.
V této situaci jsem si všiml jedné důležité věci – a to kolika
lidem fotbal chyběl. Nejen hráčům, trenérům, vedoucím,
funkcionářům, ale především všem, kteří se třeba jen občas
u hřiště zastavili. Chyběl fotbal, setkávání se, společně
strávený čas, emoce, zkrátka vše, co k tomuto sportu patří.
Sám za sebe jsem přesvědčen, že to byla ideální doba k tomu
zapřemýšlet nad tím, co všechno Tělovýchovná jednota
Horní Újezd našemu regionu přináší.  
Vzhledem k uvolňování vládních opatření schválil výkonný výbor TJ Horní Újezd zahájení tréninkové činnosti
jednotlivých mužstev v týdnu od 4. 5. 2020. V tomto týdnu
se na hřišti za přísných hygienických opatření postupně
začaly objevovat všechny věkové kategorie – od fotbalové
školičky až po muže. Od konce května jsme odehráli několik
přátelských zápasů s okolními oddíly.
V současné době řešíme novou sezónu. Červen je čas
zasílání přihlášek do soutěží, pevně věříme, že se sezóna
2020/2021 rozjede v obvyklých termínech a proběhne
standardním způsobem. Děláme všechno proto, abychom
ve spolupráci s Morašicemi opět mohli nasadit do soutěží
týmy ve všech věkových kategoriích. Pro aktuální informace
sledujte naše internetové stránky www.tjhorniujezd.cz. →
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Na závěr jedna pozvánka. Náš partnerský oddíl
z Morašic bude v sobotu 5. 9. 2020 slavit na svém
hřišti 120 let od svého založení a 50 let fotbalového
oddílu. Od půl desáté se v rámci programu uskuteční
turnaj naší společné starší přípravky, o půl jedné začne mistrovské utkání mužů domácího týmu, pokud
to regule dovolí, tak proti našemu mužstvu, ve tři hodiny bude oficiální část programu a v 15:30 má výkop
zápas starých gard Morašice – Hradec Králové (účast
přislíbil např. Luboš Kubík nebo Adrian Rolko).
Kromě nových kabin budou k prohlédnutí historické
statistiky a archivní fotografie, doprovodný program
pro děti, prodej suvenýrů a upomínkových předmětů, bohaté občerstvení.

·

S přáním příjemně stráveného léta Mgr. Zdeněk
Beneš — sekretář TJ Horní Újezd

Vzpomínka na
Františka Mokrejše
V pátek 22. 5. večer ve věku 72 let podlehl těžké nemoci
Franta Mokrejš, jeden ze zakladatelů Tělovýchovné
jednoty Horní Újezd.
Frantu už odmalička očaroval fotbalový míč a fotbal
se mu stal celoživotním koníčkem, jak říká jeden z jeho
kamarádů spíš koněm.  Fotbal začal hrát soutěžně v Sebranicích, ale jakmile se začalo hrát na Horňáku, stal se
páteří fotbalového oddílu a zůstal mu věrný až do smrti.
Dovoluji si znovu citovat jeho kamaráda: Franta měl
celoživotní krédo: I kdybych měl slepičí dírou utéct,
tak na fotbal uteču. Nevynechal snad jediný trénink ani
zápas. Jen ve Frantových archivech je uvedeno, kolik
zápasů za Horňák odehrál a kolik v nich dal gólů.
Franta fotbal nejen hrál, ale od začátku TJ se z něho
stal i fotbalový funkcionář. Seznam jeho funkcí by byl
hodně dlouhý – hospodář, organizační pracovník, tajemník, sekretář. Při činnosti TJ odpracoval nespočet hodin při úpravě hřiště, výstavbě kabin, opravě dopravních
prostředků. Pomohl vždy tam, kde bylo třeba. Dlouhá
léta spolupracoval při psaní kroniky TJ. Rád hrál i stolní
tenis a spolupořádal Vánoční turnaje ve stolním tenise.
V roce 1990 se stal starostou obce a v této funkci
vydržel řadu let. Jeho zásluhou se podařilo vykoupit
pozemky, kde je hřiště, kabiny, víceúčelové a dětské
hřiště. Toto nebylo nikdy doceněno a za to se Frantovi
dodatečně omlouvám.
Dlouhou dobu Franta vedl archiv všech zápasů v TJ
a v posledních letech ho využíval při valných hromadách a také při loučení se zemřelými členy. To oboje
nám teď bude velmi chybět.
Lásku k fotbalu Franta předal i oběma svým synům
a fotbalové geny se přenesly i na vnoučata. Za vše, co jsi
Franto udělal pro TJ, pro obec Horní Újezd, prostě pro
nás všechny Ti moc děkuji.
Za TJ Horní Újezd sepsal Zdeněk Beneš st.

Ahoj léto
Každoročně je konec školního roku ve znamení besídek pro maminky, zážitkových akcí pro
tatínky, mezinárodního dne dětí, výletů, šerpování předškoláků apod. Letos tomu bylo jinak…
Víc jak dva měsíce jsme žili v tzv. nouzovém stavu. Podívejme se na to trochu z jiného
úhlu. Dostali jsme výjimečnou šanci strávit dostatek času s našimi dětmi a nejbližšími
a zjistit, že nám nic neuteče, že jsou důležitější jiné hodnoty. Mohli jsme si porovnat svoje
myšlenky a možná přehodnotit i naše životní priority.
I přesto, že jsme se vrátili do mateřské školy až skoro na konci školního roku, to nejdůležitější jsme stihli. Dodatečně jsme oslavili všechny narozeniny a svátky dětí. Pořádně
jsme s dětmi oslavili i Mezinárodní den dětí. Během dopoledních činností děti soutěžily
a sportovaly. A následující den je čekala cesta za pokladem. Po splnění úkolů byly děti
odměněny zdravým mlsáním a dalšími malými pozornostmi.
Během června jsme se vydali na výlet do Janova.  Pro děti zde byla připravena kreativní
dílna, kde si pomalovaly a následně složily dřevěného koníka. Následovala „minibeseda“
o životě a chovu koní, prohlídka stájí a seznámení se životem na statku. Na závěr se všechny
děti mohly svézt na koni. I přesto, že většina dětí z naší mateřské školy žije na vesnici, statek
s konírnou má málokdo a děti všechno zajímalo a všechno si zvídavě prohlížely. Výlet se
nám všem moc líbil. Ke konci měsíce června jsme se na Obecním úřadě za přítomnosti
pana starosty, rodičů a dalších pozvaných hostů rozloučili s budoucími prvňáčky. Letos
odchází do 1. třídy Štěpánka, Matoušek a Lukášek. Nejdříve nám děti zazpívaly a zarecitovaly. Poslechli jsme si proslov pana starosty ing. R. Boštíka a po projití slavobránou byly
děti šerpovány a pasovány p. ředitelkou z předškoláka na školáka. Děti v upomínku na tuto
slavnost dostaly šerpu, pamětní medaili a další drobné dárky. Na závěr jsme všichni dětem
popřáli úspěšné vykročení do 1. třídy, ať mají nadále krásná přání a sny a ty se jim plní…
Poslední červnový den jsme strávili společně s našimi dětmi, rodiči a kamarády na
zahradní slavnosti u Mateřské školy. Děkujeme touto cestou rodině Lipavských z Dolního
Újezdu. Dětem toto odpoledne zpříjemnili nafukovacím skákacím hradem, skluzavkou
a tvarováním balónků. Děti mohly také soutěžit o odměny a nechat si pomalovat obličej
a stát se tak třeba beruškou, kočičkou nebo motýlkem. Celé odpoledne nám přálo krásné
počasí, paní kuchařka nachystala ochutnávky různých školních pomazánek, rodiče nás
zase poctili svými kulinářskými výrobky a nechyběla ani zmrzlina.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům za jejich přízeň v letošním školním roce
a přejeme vám krásné prožití prázdnin plné sluníčka a odpočinku.
Ludmila Juzová — ředitelka MŠ

·

·

Hornoújezdský zpravodaj
Noviny obce Horní Újezd u Litomyšle, periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 4× ročně, náklad 200 výtisků. Vydává Obecní úřad Horní Újezd, 570 01 Litomyšl,
IČ: 00579521, tel.: 461 631 166, e-mail: starosta@horniujezd.cz, web: www.horniujezd.cz. Redakční rada: Markéta Prokopová (vedoucí), Ing. Radek Boštík, Ludmila Krásná,
Pavla Severová. Evidováno ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 12058. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Grafická úprava: MgA. Kamila Severová,
Tisk: Tiskárna Osík, Petr Dvořák, tel. 461 618 111. Uzávěrka příštího čísla 7. 9. 2020.

