Hornoújezdský

ZPRAVODAJ
ROČNÍK XXIII.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ
NAŠÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY,
rádi bychom se s Vámi podělili o naše zážitky.
Nový rok jsme v mateřské škole přivítali
nadějně s dětmi krásnou „Tříkrálovou vycházkou“. Děti jsme převlékli za Tři krále a prošli
jsme značnou část obce. Děti zcela spontánně
začaly zpívat píseň „My tři králové“. Nezapomněli jsme se při této příležitosti stavit
i k obecnímu úřadu a společně si zazpívat
u stromečku s panem starostou. Budeme
věřit, že příští rok bude situace příznivá a děti
Vás všechny v okolí mateřské školy obšťastní
svojí návštěvou a koledováním.
Během měsíce ledna jsme se dočkali i prvních sněhových vloček. Naštěstí
toho sněhu napadlo tolik, že jsme mohli
společně stavět sněhuláky, bobovat, dělat
andělíčky, koulet se ve sněhu a závodit
v rámci zimní olympiády. Společným projektem „Den s ptáčky“, jsme se zdokonalili
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ve znalostech o životě ptáků. Povídali jsme
si o všech ptácích, které během zimy můžeme vidět. Učili se je poznávat, pozorovali je
a poslouchali jejich zpěv. Vyráběli jsme ptačí budky a hnízdo z větviček. Dalekohledy
jsme je pozorovali a počítali volně v zasněžené krajině i pouhýma očima v budce, při
zobání vrabce, sýkorky a kosáky. Zároveň
jsme jim i my přispěli potravou a tak se
ptáčkové k nám hojně vrací a je stále co pozorovat. Nadílka sněhu nám také umožnila
pozorovat mimo stop ptáků i stopy zvěře,
která se pohybuje volně v okolí školy.
Vzhledem k současným omezením, jsme
nemohli v plánovaném termínu pořádat
dětmi oblíbený masopustní karneval s obcházením po vesnici. Alespoň pro děti jsme
v rámci dopoledního programu uspořádali
masopustní veselí se spoustou soutěží
a přehlídkou karnevalových masek.
V posledním únorovém týdnu nás navštívilo divadlo JOJO a mohli jsme zhlédnout
krásné divadelní představení „O perníkové
chaloupce“. To bylo takovou trochu pomysl-
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nou tečkou za únorem. Je březen a ve vzduchu je už trošičku cítit jaro. Chce se nám
běhat venku, hrát si na hřišti, navštěvovat
skrytá zákoutí naší krásné vesničky…
Vzhledem k celoplošnému uzavření všech
škol, včetně mateřských, teď s dětmi a jejich rodiči komunikujeme formou emailu
a telefonů. Děti dostávají náměty a nabídku
činností pro práci s rodiči doma a my jsme
moc rádi za každou zpětnou vazbu. Vše
pečlivě dokumentujeme a sdílíme na našem
webu: ms.horniujezd.cz
I přesto, že jsme museli zavřít MŠ, tak
děti mají možnost se rozvíjet. Mohou
realizovat připravené aktivity hlavně díky
spolupráci rodičů. Těm moc děkujeme. :)
Ve škole se vše připravuje a chystá na
příchod dětí a už se všichni těšíme na ty
kouzelné úsměvy Vašich dětí.
Věříme, že brzy otevřeme a přejeme
všem pevné zdraví. Přejeme všem krásné
prožití jara.
Kolektiv zaměstnanců z Mateřské školy
Horní Újezd
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Zastupitelstvo obce 25. 2. na svém
zasedání mimo jiné projednalo
a schválilo:
•p
 rodej obecních pozemků p. č. 995/1, 995/4,
996/4 o celkové výměře 1013 m2 p. Markové
na výstavbu RD
• prodej pozemku p. č. 1127/5 o výměře 83 m2
p. Jánové a p. Beránkovi
• závěrečný účet MŠ
• rozpočet obce (viz příloha)
• nákup kontejneru na plasty o objemu 3,2 m3
(bude umístěn u KD)
•p
 ředložený návrh úprav a úspor v rámci zpracované
PD pro akci: „Stavební úpravy a přístavba KD“
a přípravu projektu k podání žádosti o dotaci
•p
 odání žádosti na Úřad práce Svitavy o vytvoření
pracovních míst pro letošní rok
•p
 ořízení územního plánu, pověření starosty obce
ing. Radka Boštíka ke spolupráci s pořizovatelem
(MěÚ Litomyšl)
•z
 měnu funkce ing. Radka Boštíka z uvolněného
starosty na pozici neuvolněného starosty od 1. 3. 2021
• s mlouvu o vzájemné spolupráci a zajištění
sociálních služeb mezi obcí a Oblastní charitou
Nové Hrady
•d
 odatek ke smlouvě o zajištění svozu odpadu,
kterým se doplňuje svoz kovových odpadů

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
HORNÍ ÚJEZD, okres Svitavy pro školní rok 2021/2022

SE U S K U T EČNÍ V T ER M ÍN U
OD 10.— 1 4 . 5 . 2021 V D IS TAN Č N Í P O D O BĚ ,
TEDY B E Z P Ř ÍTO M N O S T I D Ě T Í A ZÁ KO NNÝC H
ZÁ STU P C Ů VE ŠKO LE.
VYPLN Ě NO U P Ř I HL Á ŠKU S P O T V R Z E N ÍM O D L ÉKA Ř E + KOP IÍ
RO DN É HO L I S T U DÍ T Ě T E D O R U Č T E D O M AT E Ř S KÉ ŠKOLY:
• do datové schránky školy (ID 55xxd32)
• e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (ms.hu@seznam.cz)
• poštou (Mateřská škola Horní Újezd 143, 570 01 Litomyšl)
• osobním předáním do poštovní schránky, umístěné u vchodu do mateřské školy
• osobně po předchozí telefonické domluvě (tel.: 721 561 106)
Formuláře k přijetí dítěte si můžete vytisknout z webových stránek školy
(ms.horniujezd.cz) nebo si je osobně vyzvednout v MŠ.
Potvrzení žádosti od lékaře si domluvte předem telefonicky. Dítě nemusí osobně
k dětskému lékaři.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 mají dětí,
které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
Při tomto zápisu je nutné zapsat i děti, u kterých je předpokládaný nástup
do MŠ až později v průběhu školního roku 2021/22.
Do nově otevřené třídy, pro děti 2—4leté, budou až do kapacity mateřské školy
přijímány i děti, které dovrší dva roky k 31. 8. 2021.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Svoz se uskuteční v úterý 4. května a v úterý
5. října. Každý si předá odpad osobně osádce
vozidla.
ČASOVÝ ROZPIS:
Víska dole – 16.00, Víska kopec – 16.15,
Krásňoves u kaple – 16.30, Podlubníček dole – 16.45,
u KD – 17.00, Cikov u kříže – 17.15 hod.
Druhy odpadů, které můžete do svozu odevzdat již
známe. Odvoz a likvidace pouze za úplatu a po domluvě
se zaměstnanci svozové firmy: pneu od nákladních aut
a traktorů, suť, eternit, asfaltová lepenka, asfalt, azbest.

KOLIK NÁS TU ŽIJE?
Počet obyvatel k 1. 1. 2020

401

narození

4

úmrtí

6

přihlášení
odhlášení

7
4

Počet obyvatel k 31. 12. 2020

402
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PLÁNY OBCE
PRO LETOŠNÍ ROK
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, NA ZAČÁTKU ROKU BYCH VÁS OPĚT
RÁD IN F O R M OVAL O A K T UÁ L NÍ C H P L Á NE C H O BC E.
Ani letošní rok nebude výjimkou: i letos provede obec rekonstrukci
místních komunikací. Dojde na odloženou opravu komunikace na
Vísce a to od křižovatky u trafostanice (čp. 120) směrem k Desince.
V loňském roce jsme z důvodu úspor v rozpočtu, o kterých píši na
jiném místě, od realizace rekonstrukce upustili. Havarijní stav této
komunikace ale již další odklad nesnese a to i přes značné náklady,
které si tato akce vyžádá. V rozpočtu máme vyčleněny prostředky
ve výši 700 tis. Kč. Ještě větší akci týkající se opravy komunikací
máme v plánu provést, pokud budeme úspěšní a obdržíme dotaci
od Ministerstva pro místní rozvoj, kam jsme zpracovaný záměr
poslali v prosinci 2020. Jedná se o rekonstrukci komunikace v Cikově
na Spálenisku od čp. 45 (Foglovi) až dolů ke křižovatce u křížku
s předpokládanými náklady ve výši 3,6 mil. Kč. V plánu je celková rekonstrukce vč. nového kompletního asfaltového povrchu, s ohledem
na finanční náročnost, se akce ale uskuteční pouze za předpokladu
obdržení dotace.
Dále máme v plánu dokončit rekonstrukci blízkého okolí budovy
MŠ na Krásňovsi, kde v loňském roce proběhlo odvlhčení zdiva. Současně jsme z čelní a zadní strany provedli odizolování podezdívky.
Zbývá dokončit započatou stavbu obvodového chodníku z betonové
dlažby. V zadní části objektu (u kuchyně) jsme již zahájili přípravu
na instalaci nového oplocení, nyní probíhá oprava podezdívky. Pokud

půjde vše podle plánu, mělo by zde do konce dubna vzniknout nové
oplocení pro přírodní environmentální zahradu, která zde bude zbudována za využití dotačních prostředků ze SFŽP; dotaci se podařilo
vyřídit p. ředitelce MŠ. A pokud současně dopadne i dotace, o kterou
požádala obec přes MAS Litomyšlsko, budou v přední části zahrady
nainstalovány dva nové herní prvky – lanová pyramida a prolézačka.
Co se týká záměru do budoucna, máme v plánu objednat úpravu
projektové dokumentace na přestavbu KD, která by byla nově rozdělena do etap tak, abychom mohli s těmito připravenými podklady
podat v druhé polovině letošního roku žádost o dotaci pro I. etapu
rekonstrukce a přístavby KD.
Současně máme během roku v plánu provést ještě několik drobnějších investic do obecního majetku – např. provést opravu komínů
u obecních bytů na objektu čp. 1 (nad prodejnou Hruška), dále zbudovat podklad pro budoucí komunikaci pro nové RD u fotbalového
hřiště, či upravit stání pro kontejner na bioodpad v Cikově.
Na úplný závěr jsem si nechal vlastně to nejdůležitější, co bude
obec v příštím období řešit – začátkem března jsme požádali MěÚ
Litomyšl–odbor výstavby a územního plánování o pořízení nového
územního plánu (ÚP) naší obce. Současný ÚP byl schválen již v roce
2005 a jeho platnost v příštím roce končí. Příprava a zhotovení nového ÚP je dlouhodobý proces, takže první veřejné projednání návrhu
nového ÚP lze očekávat až v příštím roce.
Ing. Radek Boštík — starosta
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PÁR SLOV K ROZPOČTU
VÁ Ž EN Í Č TEN ÁŘ I, D O S TÁVÁ
SE VÁM D O R U KY S C HVÁ L E NÝ
ROZP O Č ET P R O L E T O Š NÍ R OK
S P LÁN OVAN ÝM S C HOD K E M
V E VÝ ŠI 4 5 4 TIS. KČ . R Á D BYC H
VÁ M K TO M U TO POD A L K R ÁT K É
V YS VĚTLEN Í, Z AČ NU T Í M,
S JA KÝ M VÝSLED K E M S KO NČ I L O
H OS P O D AŘ EN Í V L O ŇS K É M R O C E .
Především jsme se v průběhu minulého roku
v zastupitelstvu obce rozhodli s ohledem na
nepříznivý vývoj naší ekonomiky (ovlivněný
nákazou Covid-19) o hledání úspor v rozpočtu tak, aby rozpočet díky propadu neskončil
na konci roku zbytečně velkým schodkem.
Vypustili jsme některé drobnější investice, odložili zbytné akce a především jsme
namísto plánované rekonstrukce MK Víska
(v křižovatce u čp. 120), zvolili o něco levnější variantu opravy komunikace na Podlubníčku u studánky. Stát se ale v loňském roce
rozhodl samosprávám výpadek v příjmech

kompenzovat a tak hospodaření na konec
skončilo k 31.12. 2020 pro nás velice příznivě – přebytkem ve výši cca 1 mil. Kč.
Pro letošní rok již nemůžeme s žádným
kompenzačním balíčkem bohužel počítat
– stát již nemá žádné prostředky, kterými
by mohl obce a kraje podpořit, to je v celku
pochopitelné. Stala se ale zároveň z mého
pohledu věc těžko pochopitelná, kdy prošel
v poslanecké sněmovně návrh pana premiéra na zrušení super-hrubé mzdy a to v době,
kdy jsou příjmy státu takto zásadně snížené
díky omezením spojených s Covidem-19.
Zrušení super-hrubé mzdy znamená trvalý
pokles příjmů pro obce a kraje (samozřejmě
i pro stát) v průběhu příštích let v rámci
rozpočtového určení daní a to ve výši cca
6 % z celkového ročního objemu sdílených
daní, což pro naši obec činí propad o cca
300 tis. Kč ročně. Připočteme-li k tomuto
ještě propad ekonomiky, budou příjmy pro
letošní a minimálně příští rok nižší vždy

minimálně o 700 tis. Kč, než tomu bylo ještě
v roce 2019! A to je zásadní rozdíl. V době,
kdy se potýkáme s celkovým nedostatkem
příjmů, kdy se potýkáme s krizí, která zde
ještě nikdy nebyla, vzít samosprávám ještě
další prostředky navíc, je přinejmenším
diplomaticky řečeno krajně nezodpovědné.
Na druhou stranu již nemůžeme v letošním roce určité projekty a akce dále
oddalovat a tak i z tohoto důvodu jsme část
přesunutých akcí do letošního roku zařadili
s vědomím, že hospodaření tentokrát v přebytku neskončí. Můžeme si ale schodek ve
výši necelého 0,5 mil. Kč dovolit právě proto,
že jsme v tom minulém tak ušetřili.
Každopádně v dalších letech nás čeká,
stejně tak jako spoustu dalších samospráv,
období mnohem chudší nejen na investice,
ale bude ovlivněn i samotný provoz obce.
Ing. Radek Boštík — starosta

·
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NOVÝ SYSTÉM SVOZU ODPADU
POSLAN EC KÁ SN ĚM OV NA
V P ROS IN C I LO Ň SKÉHO R OK U
SCH VÁ LILA Z ÁKO N Č . 5 4 1 / 2 0 2 0
SB., O O D PAD EC H , KT E RÝ JE
ÚČINN Ý O D 1. 1. 20 21 A V Š I C HNI
J S OU P OVIN N I SE TÍM T O
Ř ÍDIT. Z ÁKO N O D Z ÁK L A D U
MĚN Í ZA BĚH LÉ P O ST UP Y P R O
NA KLÁ D ÁN Í S O D PADY A TA K É
ZP ŮSOB VÝP O Č TU P O P L AT K U
ZA KOMU N ÁLN Í O D PA D.
Nová legislativa nutí obce i nás všechny
k maximálnímu využívání odpadů, zlepšení jejich třídění a recyklaci využitelných
materiálů.
Zejména je nutné sledovat, a co nejpřesněji vykazovat produkci komunálních odpadů
z jednotlivých obcí, jelikož produkce komunálních odpadů přímo ovlivňuje finanční
dopad na obec.
Nový zákon o odpadech mimo jiné zcela
nově upravuje výpočet výše poplatku za
odpad ukládaný na skládky. Nyní se bude
počítat sazba za uložení na skládku ve výši
500,- Kč/t a to v případě, že množství zbytkového odpadu v popelnici bude do 200 kg
na jednoho trvale přihlášeného občana
ročně. V dalších letech se bude množství
odpadu na občana snižovat 2022—190 kg,
2023—180 kg, 2024—170 kg atd. Cena za
uložení na skládku bude však stoupat ze
současných 800 Kč za tunu až na 1 850 Kč
v roce 2029.
Praktický příklad: v naší obci je k trvalému
pobytu přihlášeno 402 občanů × 200 kg =
80 400 kg. Pokud se tedy zjistí, že množství

SČÍTÁNÍ LIDU,
DOMŮ A BYTŮ
Sčítání začíná 27. března – bezpečně, online,
raz dva. Rozhodným okamžikem je půlnoc
z 26. na 27. března. Do 9. dubna má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři České pošty.

zbytkového odpadu celoročně nepřekročilo toto množství pak obec dosáhne na
tzv. třídící slevu a bude platit 500,- Kč/t za
uložení na skládce a celková výše poplatku
pro občany zůstane ve stejné výši. V případě
překročení množství celkového ročního
zbytkového odpadu na občana bude sazba
za uložení na skládku již 800,- Kč/t a to bude
mít pochopitelně vliv na výši poplatku pro
občany. Bylo by vhodné, aby všechny osoby,
které se v nemovitosti trvale zdržují a produkují odpad, měly v obci také trvalý pobyt
a dosáhly tak na již zmiňovanou slevu.
Z důvodu shora zmiňovaných dopadů
nového zákona o odpadech se zástupci obcí,
jež jsou obsluhovány Technickými službami Hlinsko dohodli na dalším společném
postupu, kterým je komplexní řešení svozu
odpadů, tzv. chytrý systém svozu odpadů.
Jedná se o zavedení evidenčního systému
odpadových nádob (popelnic) v jednotlivých
obcích.
V průběhu první poloviny roku 2021 by
měly být všechny nádoby na odpad očipovány. Dodávku a montáž čipů zajistí obec.
Technické služby pak následně přiřadí popelnici dle GPS k číslu popisnému. Je tedy nutné
popelnici označit číslem popisným. Bez čipu
nebudou popelnice sváženy.
Při vlastním svozu bude popelnice co do
množství odpadu počítána jako plná. Takže
nemá smysl dávat na svoz nádobu, která
bude zaplněná jen částečně.
V naší obci jsou již několik let na sběrných
místech vytvořeny podmínky pro třídění
odpadů – sklo, papír, plast (možno ukládat

SČÍTÁNÍ PODLÉHÁ:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR
udělen azyl
b) každá další fyzická osoba, která je na území
ČR v rozhodný okamžik přítomna
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený)
V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku
840 30 40 50. Bezpečnost dat sčítání je zásadní.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány
jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

obaly tetra pak), upotřebitelný textil, obuv,
hračky, v budově OÚ – baterie, drobný elektroopad, u prodejny Hruška — nádoba na
použitý olej a tuk, kontejnery na bioodpad
a domácí kompostéry, 2× ročně se sváží
nebezpečný a velkoobjemový odpad. V brzké
době bude také kontejner na kovový odpad
(u KD). Každý občan tak má možnost odpad
náležitě třídit. Nic jiného nám vlastně ani
nezbývá. V opačném případě a bez dalších
nových opatření reálně hrozí, že se celý
systém odpadového hospodářství bude
obci dále prodražovat. Nejde samozřejmě
zdaleka jen o stránku finanční. To, jak se
dnes budeme k odpadům a přírodě chovat,
pocítíme v budoucnu nejen my, ale i naše
děti a vnoučata.
Pro zavedení nového systému svozu
odpadu je tedy důležité:
1. označit používané popelnice zřetelně
a čitelně číslem popisným — prosíme
IHNED (pokud máte popelnici hodně
opotřebovanou, proveďte její výměnu
ještě před označováním číslem popisným a čipováním)
2. v rámci domácnosti posuďte, zda je do
popelnice ukládán jen opravdu směsný odpad, potom většinou stačí jedna
popelnice pro čtyři osoby
3. očipování, registrace — bude prováděno po
svozu takže bude nutné ponechat popelnici na stanovišti déle, budete předem informováni rozhlasem, aktualitou na webu
Obecní úřad

Inzerce
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Společenská kronika
„Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte“.
F. Voltaire

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

50 let	
Věra Boštíková

86 let

Lenka Žďárová

89 let

65 let	
Hana Šinkorová
75 let	
Hedvika Břeňová

90 let

Jiří Fogl
Anna Nováková
Josef Tobek
Anna Vejrychová

80 let	
Marie Tobková
Jubilantům přejeme všechno nejlepší, lásku, štěstí, zdraví,
radost ze života a hojnost všeho dobrého.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Velikonoční

Letošní Tříkrálová sbírka proběhla už po jednadvacáté. Bohužel kvůli pandemii
se nemohla uskutečnit tradičním způsobem, ale ve dnech od 4. do 24. ledna 2021
byla možnost přispívat do pokladniček umístěných v našich spádových obcích.
Jestli nás rok 2021 hned něčím překvapil, tak úctyhodným výsledkem sbírky,
a to 223.432,- Kč.

Koleda, koleda j ar ní trávo,
ať j e tady všechno zdrávo.
Koleda, koleda, travičko
vyskoč asp oň m aličko.
A p ak j eště výš,
u dělej nám sk r ýš.
P ro zaj íčk a,
p ro vaj íčk a
i p ro toho koledníčk a,
co si p okoj nedá
a vaj íčk a hledá.

Přehled výtěžku pokladniček umístěných po obcích:
Budislav

9.755,- Kč

Desná

17.541,- Kč

Dolní Újezd

98.738,- Kč

Horní Újezd
Osík

15.434,- Kč
29.926,- Kč

Poříčí

42.719,- Kč

Vidlatá Seč

9.319,- Kč

Další možností bylo přispívání do „online“ kasičky, ke dni 25. 1. 2021 činil štědrý
příspěvek 45.500 Kč.
Kdo by chtěl ještě naši charitu podpořit, má možnost až do 30. dubna 2021 ještě
tak učinit, a to zasláním částky na účet č. 66008822/0800 u České spořitelny,
zadejte prosím variabilní symbol 77705002.
Z vybraných peněz bychom chtěli pořídit nový automobil pro pečovatelky, které
se dopravují za uživateli po všech našich spádových obcích. Více informací na
našich webových a facebookových stránkách.
Tříkrálovou sbírkou se tak každému z nás otevírá možnost podílet se na pomoci
lidem, kteří ji potřebují a udělat tak dobrý skutek.
Chceme touto cestou moc poděkovat, že jste nás i v této nelehké době tak štědře
podpořili a děkujeme těm, kteří nám pomohli tento netradiční způsob Tříkrálové sbírky uskutečnit.
Věřte, že si Vaší podpory, ať už má formu jakoukoli, velice vážíme. Doufáme také, že
jste si z různých míst našich obcí odnesli malý „dáreček“ a požehnali si Vaše domovy.
Ještě jednou DĚKUJEME a doufáme, že příští 22. ročník sbírky se již ponese
tradičním duchem.
Farní charita Dolní Újezd

·

Zastupitelstvo obce a redakční rada přeje všem
čtenářům příjemné prožití Velikonoc
bez zdravotních komplikací
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JEDNOTA DIVADELNÍCH
OCHOTNÍKŮ
Jednota pokračovala ve své činnosti schůzí výboru dne 4. dubna 1938. Předseda uvítal přítomné a požádal br. učitele Radimeckého, aby byl tak laskav a nacvičil divadelní hru „Věříme
v nový svět“. Pan učitel převzal tento úkol s ochotou a hra byla určena k sehrání na 1. května
1938. Jednatel žádá, aby potřebné věci k divadlu byly koupeny. Pan Radimecký se nabídl,
že nám namaluje scházející kulisy. Zhotovil pazdernu, což bylo opravdu pracné a různé
drobnosti. Předseda poděkoval za jeho ochotu, jakož i přítomným členům výboru za účast
a tlumočil ku plodné práci divadelní činnosti. V 9 hodin večer schůzi ukončil.
Dále se jednota sešla 10. května. Bylo jednáno o sehraném divadle „Věříme v nový svět“
za přítomnosti členů divadelní jednoty z Velkých Sedlišť u Litomyšle, jimž se tato hra líbila
žádají naše ochotníky o sehrání tohoto kusu v jejich obci a jim přislíbeno na 3. června. Vybráno bylo z divadelní hry 587 korun. Dále bylo usneseno darovati Místní osvětové komisi 100
korun jako dar na filmový aparát. V poradě jednáno také o příštím sehrání div. hry. Blížící se
senoseč a polní práce posunuly sehráti divadelní hru až v roce 1939.
Jednota divadelních ochotníků dále zasedala dne 6. ledna 1939. Předseda uvítal přítomné, zahájil poradu ohledně jednatele J. Hurycha, který tlumočil předsedovi, že nemůže a nechce dále
funkci jednatele zastávati pro návrh urgencí, kterých má ve svém podniku. Předseda vzal jeho
žádost o sproštění této funkce jednatelské na vědomí a v poradě navržen bratr František Pohorský, aby tuto funkci zastupoval až do zvolení definitivního ve valné schůzi. Tuto funkci převzal
s podmínkou, že má sám mnoho úředního vyřizování v obecních záležitostech, načež se předseda uvolil pokud možno vyřizovati a přijímati veškerou korespondenci jednoty sám, což bylo
také přítomnými schváleno. Dále bylo jednáno o sehraném divadle ve Velkých Sedlištích, odkud
si naši ochotníci odnesli krásné dojmy. Rozloučení s ochotníky v Sedlištích bylo srdečné a naši
ochotníci byli opět požádání o sehrání pěkného divadelního kusu u nich. Posledním bodem
jednání bylo usneseno sehráti podle možností hru „Na milčickej rychtě“.
Členové výboru jednoty se opětovně shledali dne 11. ledna 1940. Na pořadu byl příjem z divadelní hry „Na milčickej rychtě“. Poprvé se 26. 12. loňského roku vybralo 809 korun, podruhé
31. 12. pak 771 korun. Z toho bylo darováno na obecní knihovnu 100 a sboru dobrovolných
hasičů 100 korun.
Jelikož se jevil o tuto hru velký zájem ve Velkých Sedlištích, byla tam hra sehrána. Divadelní kus dopadl velmi dobře a zanechal po sobě hluboké a poučné dojmy. Dobře zahrál úlohu
rychtáře Vaváka František Kovář. Další dobře sehraná úloha byla role faráře. Celkově se všichni
ochotníci snažili podati svoje role co nejlépe, což bylo odměněno při všech třech jednáních
bouřlivými potlesky. Předseda děkuje všem za dobrý ochotnický výkon a s nadšením konstatuje zlepšení divadelní činnosti v budoucí době. Pokladník přečetl stav jmění ku konci roku
1939, které čítá 1 161 korun. Předseda dává návrh, aby byla sehrána divadelní hra „Žanka ze
slunného údolí“. Datum stanoveno na měsíc březen 1940. Režíruje opět bratr Radimecký.
Porada výboru na Silvestra 1940. Předseda uvítal přítomné a zvláště pak bratra řídícího učitele Dastycha z Jarošova, který jménem jednoty div. ochotníků Jarošovských žádal o sehrání
divadelní hry „Žanka ze slunného dolu“ v Jarošově, hned při sehrání u nás po divadle. Bylo
to s ochotou slíbeno a hra sehrána následující neděli v Jarošově s velmi dobrým úspěchem.
Bouřlivý potlesk byl odměnou za dobré podání rolí našich ochotníků. Pan řídící Dastych

NOVÁ KONCEPCE
ZŠ A MŠ
BUDISLAV
V polovině března si ZŠ a MŠ Budislav
připomíná zveřejnění svojí nové koncepce
výuky. Výhody školy je možno shrnout do
šesti pilířů: malotřídka, rodinné prostředí,
ze školky do školy, řemesla zblízka, důraz
na angličtinu a výuka venku.

V malotřídce mohou pomáhat starší žáci
mladším a mladší se zase učí od starších přirozenou cestou. Menší počet žáků ve třídě
dává prostor na osobní přístup pedagogů.
Nárokům učiva porozumí lépe i méně nadané děti. Naopak dětem nadaným a přemýšlivým je umožněno vzdělávat se individuálním
tempem a učivo probrat více do hloubky.
Děti ze školky chodí se školáky do stejné
budovy, kde mají společné prostory šatny
a jídelny. Přirozeně a bez stresů přecházejí
do první třídy. Žáci navštěvují dílny místních

děkuje našim ochotníkům za dobrý výkon
s doložením, že mají nacvičený divadelní kus
„Tulačka z hor“, který chtějí u nás pohostinně sehráti. S povděkem přijata jejich
ochota a datum sehrání ponecháno jim dle
možnosti. Bratr učitel Dastych se s námi
srdečně rozloučil s přáním zdaru ochotnické
činnosti. Na to pokračováno ohledně úpravy
kulis a vypůjčení stolic z Dolního Újezda.
Divadelní hra „Tři mušketýři“ byla sehrána
26. prosince. Bylo vybráno 1 157 K, opakováním 716 K. Úspěch veselohry byl aklamován
bouřlivými potlesky. Odhlasován příspěvek
na vstupné na „Prodanou nevěstu“. Dále
bylo usneseno dáti zhotoviti firmě Vomočil
36 kusů židlí. Předseda tlumočí potěšení
nad mládeží v naší obci, o jimi sehrané hře
„Oči černé – oči věrné“ ve kteréžto projevili
zájem o divadlo. Rodiče těchto dětí potěšeni
odcházeli šťastni domů. Minulý rok byla tato
omladina jiskrou naděje do budoucna. Bratr
pokladník přečetl příjem a vydání z divadelní hry „Žanka ze slunného dolu“. Vybráno
bylo 850 K, opakování 549 K, dar dobrovolným hasičům 100 K, jmění ku konci roku
1940 – 1604, 90 K. Do divadelního kursu ve
Smetanově domě byli přihlášeni František
Pohorský a František Chaloupka st. Předseda
poděkoval bratrům Radimeckému a Fidlerovi za opravu a nátěr kulis, za obětavou práci
pro vývoj kulturní. Dále vybrána divadelní
hra „Červený mlýn“, kterou se uvolil nacvičiti
pan učitel Fidler. Jako premiéra byla tato
hra hrána poprvé v Praze 20. prosince 1940
a u nás stanoveno datum sehrání na 16. února 1941. Projevená chuť k práci ochotnické
jest zde nejlepším dokumentem ochotníků,
za což všem předseda děkuje a končí se
zdarem naší ochotnické práci.
František Chaloupka — předseda

·

řemeslníků, věnují se praktickým činnostem. Výuka angličtiny je ve školce i ve škole
nabízena i mimo hodiny angličtiny. Objekt
školy obsahuje vlastní zahradu a dvorek, kde
žáci tráví přestávky. Součástí vyučování je
projektová výuka v přírodě, školka má denně
program venku. Žáci z malotřídek (první
až pátá třída) mají navíc prezenční výuku
i v době velkých omezení. Navštivte naši
školku a školu na: www.zsmsbudislav.cz.
Pavel Pešata

·
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ZIMA V TĚLOVÝCHOVNÉ
JEDNOTĚ
HODN Ě VO DY P R O TEK L O D E S I NKO U OD NA Š E HO
POSLED N ÍH O SETKÁN Í NA HŘ I Š T I A JE T Ř E B A
KONSTATOVAT, ŽE SE OD TÉ DOBY MOC NEZMĚNILO.
VIRUS NÁM NEDAL ŠANCI USPOŘÁDAT ŠTĚPÁNSKOU
ZÁBAVU, KRANKLŮV MEMORIÁL VE STOLNÍM TENISE,
DĚTSKÝ KARNEVAL A ZATÍM ANI VALNOU HROMADU
NA ŠEHO SP O LKU . N EJI NA K JE NA T OM F O T B A L OVÁ
Č IN N OS T.
Soutěžní ročník 2020/2021 je od 12. října nadále přerušen. Plán
na jarní restart soutěží byl připraven, ale už teď je jasné, že zbytečně.
Jen pro zajímavost – muži měli začínat v neděli 14. března doma
s Dlouhou Loučkou, dorostenci a žáci v dubnu. Turnaje přípravek
zatím nemá cenu řešit.
Dle Soutěžního řádu musí nejprve dojít k dohrání odložených
utkání z podzimní části, teprve poté mohou soutěže pokračovat odvetami. Dohrána musí být alespoň polovina všech zápasů v soutěži,
aby mohl být soutěžní ročník 2020/2021 uzavřen.
V současnosti stále není povolena tréninková činnost ani přípravné
zápasy, natož soutěžní utkání. Vzhledem k epidemiologické situ-

aci je znovuzahájení soutěží ve hvězdách. Fotbalová asociace sice
opětovně vyzývá všechny zainteresované složky k povolení tréninků
amatérských sportovců, ale současná situace nepřináší pozitivní
výhled do následujících dnů.
Čísla šíření covidu jsou teď opravdu značně depresivní, a proto je
třeba pochopit, že se do experimentů s povolením tréninků sportovních skupin nikomu nechce. Stačí se jen podívat na těžko uvěřitelný
příběh návratu dětí do škol. Vzhledem k zoufalému tempu očkování
tady s námi virus ještě chvíli určitě bude, a proto je nutné hledat
způsoby, jak se z toho všeho nezbláznit. Jedním z nich třeba bylo
týdenní kluziště na našem víceúčelovém hřišti.
I tak jsem přesvědčen, že společně toto těžké období překonáme.
Pomyslné světlo na konci tunelu určitě je, jenom k němu jdeme delší
a horší cestou.
Mgr. Zdeněk Beneš
(pozn. autora – text je aktuální k 7. 3. 2021)

·

ZIMNÍ RADOVÁNKY
DÍKY VELKÉMU MRAZU
A SNĚHOVÉ NADÍLCE
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