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PROVEDENÉ
OPRAVY
V květnu byly práce, které se týkají komunikací zahájeny v části u kulturního domu.
V blízkosti sportovního areálu byla stávající
komunikace rozšířena a prodloužena
tak, aby dostatečně sloužila zemědělcům
k hospodaření na přilehlé louce a také
k návozu materiálu pro stavbu rodinných
domků. Kromě dvou novostaveb, které
jsou už vidět se zde plánují ještě dva domy.
Na komunikaci byla provedena odkopávka,
navezen štěrk a kamenivo a celá plocha
byla následně zhutněna. Vše bylo hrazeno z vlastních zdrojů obecního rozpočtu
v částce cca 298 tis. Kč.
Dále jste mohli vidět techniku firmy DS Delta Lubná pod vedením p. Šprojcara dole na
Vísce. V minulých letech byla v těchto místech provedena výměna vodovodního řadu
a tak se zcela plánovaně oprava komunikace posunula. Zbytky živičného podkladu
byly odstraněny, firma navezla patřičné
množství drceného kameniva, vše zhutnila a v závěru byl položen živičný povrch.
Součástí prací bylo také osazení obrubníků
a výšková úprava šoupat vodovodního
řadu. Realizace opravy činila 698 tis. Kč,
z toho nám Pardubický kraj dotačně přispěl
částkou 110 tis. Kč. V posledních letech se
v rámci Programu obnovy venkova nechají
získat bohužel jen takto malé finanční prostředky, bez ohledu na celkovou finanční
náročnost akce.

Mnozí z Vás si možná povšimli, že za objektem mateřské školy je realizována přírodní
zahrada. Stávající oplocení bylo v havarijním stavu. Opravu podezdívky, dodávku
a montáž kovového oplocení zajistila firma
Kasip Dolní Újezd p. Kabrhel. Z rozpočtu
obce bylo uhrazeno 141 tis. Kč, z toho prostřednictvím dotačního titulu MAS Litomyšlsko získáme zpět 42 tis. Kč.
Na dětském hřišti u mateřské školy byla
osazena lanová pyramida o výšce 3 m a prolézačka lvíček. Dodávku a montáž zajistila
firma Kulant Pardubice za cenu 127 tis. Kč,
z toho dotace bude činit 98 tis. Kč.
VHOS Litomyšl jako správce vodovodu dle
plánu obnovy realizoval výměnu původního
vodovodního řadu na Krásňovsi v části u MŠ,
sociálních bytů, Šinkorových a Briolových.

Než se podařilo realizovat protlak pod silnicí III. třídy bylo zásobování vodou zajištěno
nadzemním suchovodem. Nyní teče voda již
v novém řadu a zbývá opravit překopanou
stezku pro pěší.

·

V loňském roce se v obecních lesích vytěžilo
620 m3 kůrovcového dřeva a těžba dále
pokračuje.
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ÚZEMNÍ PLÁN
OBCE HORNÍ ÚJEZD

 astupitelstvo obce na svém
Z
jednání mimo jiné projednalo
a schválilo dne 25. června:
• p
 rodloužení nájemní smlouvy pro
p. Mičíkovou

Naše obec se řídí územním plánem, který byl
schválen v roce 2005.
Platnost tohoto plánu končí 31. 12. 2022.
Proto zastupitelstvo obce v únoru letošního
roku rozhodlo o pořízení nového ÚP . Současně zastupitelstvo obce pověřilo Městský úřad
v Litomyšli, odbor výstavby a územního plánování , aby zpracoval návrh zadání a následně
pořídil nový územní plán.
Ve stručnosti zde zmíním, co si vlastně
pod termínem ÚP máme představit. V ÚP je
obsažen celkový záměr, základní idea, jak má
vypadat rozvoj území obce, je zde stanovena
ochrana hodnot území , plošné a prostorové
uspořádání území včetně jeho využití. ÚP si
klade za cíl nalézt předpoklady umožňující
další výstavbu a zároveň i trvale udržitelný
rozvoj, který spočívá v nalezení vyváženého
stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a zájmy občanů obývající dané území.
A i z této stručné charakteristiky, co vlastně
ÚP je, vyplývá, že ten náš je již do jisté míry
zastaralý a je potřebné pracovat na jeho nové
variantě. Variantě, která bude lépe vyhovovat
požadavkům naší doby tak, aby nový ÚP opět
směřoval do budoucna a umožňoval další
rozvoj území.
V současné době má naše obec schválené zadání ÚP a je připravena vypsat výběrové řízení
na projektanta, který následně zpracuje první
návrh nového ÚP. Nyní je proto vhodná chvíle,
kdy se mohou občané obrátit na obec se svými
případnými návrhy na změnu ÚP u svých

pozemků, pokud tedy mají zájem kategorii
využití území u svého pozemku změnit. Ale
pozor, to ještě neznamená, že taková změna
bude na konec provedena, že bude možná.
V případě Vašeho podnětu bude totiž vždy
bedlivě posuzováno, zda je navržená změna
v souladu se zájmy ochrany přírody a celkové
koncepce dalšího rozvoje území.
A jaký bude další postup obce při tvorbě
nového ÚP?
Po zpracování návrhu ÚP vybraným projektantem proběhne společné první projednání
na MěÚ v Litomyšli, které je neveřejné. Následně odbor výstavby a územního plánování
připraví pokyny pro veřejné projednání návrhu ÚP a zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky byl návrh územního
plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí
u pořizovatele a v naší obci. Dalším krokem je
vlastní veřejné projednání, které se uskuteční
přímo na obci za účasti dotčených orgánů,
sousedních obcí a především Vás občanů.
Všichni dotčení pak mají 7 dní na podání
připomínek. Po vypořádání všech připomínek
odbor výstavby a územního plánování zveřejní
nový ÚP obce na úřední desce po dobu 45-ti
dnů. Na závěr zastupitelstvo naší obce projedná nový ÚP na svém zasedání a pokud ho
schválí, má obec po uzavření celého dlouhého
procesu konečně svůj nový ÚP.
Ing. Radek Boštík — starosta

SBÍRKA
MORAVA

NABÍDKA
KOMPOSTÉRŮ

Veřejná sbírka „Finanční pomoc obcím
a lidem zasaženým tornádem dne
24. 6. 2021“ byla ukončena. V obou pokladničkách byla dohromady nasbírána
částka 42 035 Kč. Na základě telefonického
rozhovoru pana starosty s paní Filipovičovou, starostkou obce Hrušky bylo dohodnuto uvedenou částku převést na běžný
účet obce formou darovací smlouvy tak,
aby sbírka mohla být využita dle aktuální
potřeby obce. Všem přispěvatelům touto
cestou mnohokrát děkujeme.

Kompostéry na biologický odpad z domácností byly v naší obci nakoupeny v rámci
dotačního titulu již dvakrát. Při první akci
koncem roku 2014 bylo do výpůjčky předáno
72 kusů kontejnerů, které jsou už nyní
ve vlastnictví jednotlivých domácností.
Stejnou formou bylo letos v květnu
poskytnuto do výpůjčky 18 ks kompostérů,
za úhradu 600 Kč/ks, pořizovací cena činí
4 235,- Kč. K ukládání bioodpadu během
sezóny jaro – podzim slouží také kontejnery,
které jsou umístěny ve všech částech obce.
Přesto se však mezi námi najdou domácnosti, které svůj biodpad ukládají na
pozemky jiných vlastníků a vytváří tak černé
skládky. Kompostérů za dotovanou cenu je
na obci stále ještě dostatek.

·

·

·

• pronájem obecních pozemků pro p. Kupku
• s mlouvu mezi obcí a firmou Profesionálové
na administraci žádosti dotaci pro akci:
„Rekonstrukce a přístavba KD“
• k
 onání veřejné sbírky „Finanční pomoc
obcím a lidem zasaženým tornádem dne
24. 6. 2021“ s datem ukončení 21. 9. 2021
• p
 oskytnutí daru obci Hrušky ve výši
13 000,- Kč

Na dalším jednání dne 10. září bylo
mimo jiné projednáno a schváleno:
• v eřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace mezi obcí a Vodovody Poličsko pro
akci: „Výměna vodovodního řadu Horní
Újezd – Desná“, předmětem smlouvy je
poskytnutí dotace na projekt a to ve výši
10 % celkových výdajů, což představuje
částku 43 982 Kč
• fi
 nanční spoluúčast obce ve výši 50 %
celkových výdajů spojených s přeložkou
kabelů firmy Cetin, pod pozemky které
byly prodány p. Markové za účelem
výstavby RD
• p
 odání žádosti o dotaci na Pk v rámci POV
na rekonstrukci části místní komunikace
v Cikově na Spálenisku p. č. 1156/1
• z
 nění darovací smlouvy, která bude použita
na poskytnutí finančního příspěvku obci
Hrušky
• p
 ůjčka pro MŠ ve výši 438 tis. Kč na
financování dotační akce „Realizace
environmentální přírodní zahrady“ v zadní
části objektu, 85 % bude do rozpočtu obce
vráceno po obdržení dotace
• s mlouva o výkonu činnosti odborného
lesního hospodáře mezi obcí
a p. Ing. Vítem Báčou
• n
 ebyl schválen prodej částí pozemků
p. č. 703/41, 703/5 firmě Vantage Towers,
na pozemcích je umístěn vysílač mobilního
signálu Vodafone

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU SE KONÁ
V ÚTERÝ 5. ŘÍJNA
OD 16.00 HODIN.
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PODZIMNÍ ZPRÁVIČKY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Prázdniny jsou za námi a s nimi malování některý prostorů
a neodkladné menší opravy v budově mateřské školy. Na konci
prázdnin jsme s dětmi zasadili první sazenice jahod do nových
vyvýšených záhonů v přírodní zahradě a proběhlo první sekání
nově vysetého trávníku. Zahrada se pozvolna dokončuje a snad
bude připravena na předání během měsíce října.
Škola je připravena, vyzdobena do nového školního roku a zcela
zaplněna i se sdílenými místy na počet 32 dětí (v každé třídě jsou
sdílená 2 místa). Od září letošního roku máme nového zaměstnance. S využitím dotace Evropské Unie, Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělání s názvem Personální podpora−MŠ Horní Újezd, je
plně hrazen školní asistent, paní Ivona Bečičková. Dětem je poskytována nadstandardní péče. V každé třídě jsou dva pedagogové
a školní asistent je momentálně ve třídě menších dětí (Včeliček),
kde pomáhá s adaptací nově příchozích dětí. Uvedené personální
složení, optimální nastavení přímé pedagogické činnosti a rozdělení
počtu 28 dětí do dvou tříd (18 a 10 dětí) příznivě ovlivňují možnosti
v dostatečné míře individualizovat vzdělávací proces, zohledňovat
potřeby a zájmy jednotlivých dětí, včetně dětí s potřebou podpůrných opatření. Jsme rádi, že je o naši mateřskou školu zájem i mezi
rodiči z Dolního Újezdu a z Pohodlí. Naše malé rodinné zázemí se
dá srovnat se soukromými mateřskými školami, kde je vyšší počet
zaměstnanců a menší počet dětí ve třídě. Jsme výbornou alternativou velkých městských mateřských škol. V loňském školním roce,
při kontrolní činnosti České školní inspekce, byla úroveň vzdělávání
a otevření druhé třídy velice kladně hodnoceny. V hodnocení ČŠI byl
oceněn nízký počet dětí ve třídách, promyšlené plánování a podporující přístup pedagogů, umožňující citlivé reagování na potřeby
jedinců a podporující jejich osobní rozvoj. V aktuálním působení
učitelek je využívána dobrá znalost jednotlivých dětí, zčásti i výsledky pedagogické diagnostiky. Ranní činnosti umožňují vyváženě
spontánní i řízené aktivity. Při volných hrách dochází k přirozené
komunikaci mezi dětmi, navazování sociálních kontaktů a prohlubování sociálních kompetencí. Manipulační hračky a konstruktivní
stavebnice účelně rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku a zrakově
pohybovou koordinaci, při skupinových hrách vedou děti částečně ke
spolupráci a k hledání různých řešení. Výtvarné a pracovní činnosti
napomáhají rozvoji pracovních návyků (udržování pořádku, vyhrnutí
rukávů, úklid pomůcek), fantazie a tvořivosti (nalepování, stříhání,
vybarvování, otiskování). Didaktické hry směřují k chápání elementárních matematických souvislostí – porovnávání, třídění, přiřazování, chápání číselné řady, což častěji využívají starší děti. Mladší děti
mají vždy vytvořenou věkově přiměřenou nabídku, při které jim je
poskytována individuální pomoc učitelky nebo asistentky. Rozvoji
řeči je podle vypracovaného ročního plánu věnována pozornost
zařazováním průběžných preventivních logopedických cvičení, sledováním vývoje řeči a případným doporučením rodičům spolupráce
s odborníky (spolupráce s klinickým logopedem ve škole). K dalšímu
rozvoji základních pohybových dovedností přispívají pravidelné
pohybové chvilky ve třídách i při pobytu venku. Prostředí zahrady
a okolí mateřské školy je využíváno k environmentálnímu prožitkovému učení a k podpoře fyzické zdatnosti dětí.
Pro předškoláky připravujeme odpoledne místo spaní různé zajímavé aktivity pro všestranný rozvoj (s ohledem na jejich zájmy a vlohy) a zároveň poskytujeme individuální a skupinovou logopedickou
péči. Děti se mohou těšit na výtvarné a pracovní činnosti, hudební
činnosti, sportovní činnosti, seznamování s přírodou a ekologiís využitím nové přírodní zahrady a především na přípravu na školu:
grafomotorika, nácvik správného držení tužky, zrakové a sluchové

vnímání, logické uvažování, početní představy, procvičování barev,
rozvoj souvislého vyjadřování, vyprávění podle obrázků, cvičení
paměti, postřehu a pozornosti.
V následujícím období plánujeme pro všechny děti rozmanitou
nabídku akcí, např. představení divadélka „JOJO“, divadla „U dvou
Sluníček“, přehlídku dravců, návštěvu chovatele exotických zvířat,
canisterapii, společnou akci s rodiči „Dýňování“, projekt Malé technické univerzity s názvem: „Malý architekt v MŠ“, projektový den ke
“Dni stromů“, projekt „Čte celé Česko“, návštěvy divadla v Litomyšli,
uspávání skřítka „Krásňovíska“ v přírodní zahradě a další. Na to vše
a mnohem víc se můžete společně s námi těšit.
Krásný začátek podzimu Vám přeje kolektiv z mateřské školy
v Horním Újezdě.

·
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Společenská kronika
„Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon:
jeden aby hned zapomněl, co dal, a druhý aby nikdy
nezapomněl, co dostal“.
L. A. Seneca

V měsících říjnu, listopadu
a prosinci oslaví významná
životní výročí tito naši
spoluobčané:

50 let	
Vladislava Motyčková

70 let

Pavel Boštík

60 let	
Jan Láznický

75 let

Marie Vomočilová

65 let

91 let

Anna Vavřínová

Štěpánka Mokrejšová
Jaroslav Veselík

Jubilantům přejeme do dalších let stálé zdraví, životní optimismus, štěstí, lásku a vše dobré.

PROVOZOVÁNÍ VODOVODU
Již v době prvních starověkých vodovodů
vznikla potřeba tyto stavby udržovat,
chránit a také dohlížet na to, aby se voda
dostala od zdroje tam, kde je jí třeba. Jedním z nejznámějších vodovodních systémů
byl pravděpodobně starověký římský vodovod s jeho akvadukty, na jehož údržbu
a provoz zaměstnávalo město Řím kolem
700 lidí. Vodařské řemeslo v dnešní době
plní v podstatě stejný účel jako v dávné
minulosti a zahrnuje i podobné činnosti.
Postupně se však jeho podoba mění, ať už
díky modernější technice a novým technologiím, ale také v souvislosti se zvyšujícími
se nároky na kvalitu vodohospodářských
služeb. Co tedy představuje provozní
„vodařina“ v každodenní praxi?
Důležitou součástí rutinní práce je kontrola technického stavu jímacích objektů,
čerpacích stanic a vodojemů, a také jejich
strojního vybavení. I zdánlivě bezúdržbová
zařízení jako jsou ventily, šoupata a jiné
armatury vyžadují kontrolu funkčnosti.
S kontrolní činností pak úzce souvisí opravy
a údržba objektů i jejich areálů. Stejně jako
řádnému technickému stavu vodárenských
objektů je věnována pozornost i zajištění
dodávky kvalitní a nezávadné vody. Pravidelné čištění vodojemů a akumulačních nádrží
je prováděno tak, aby nedošlo k přerušení
dodávky vody. Vodojemy, které zásobují
vodovod Poličsko, mají většinou dvě komory,
tudíž v jedné probíhá čištění a z druhé je
zásobovaná vodovodní síť. Pravidelně se čistí

i vodovodní síť, a to tzv. odkalováním přes
osazené hydranty. Tím se předchází usazování jemných částic v potrubí. Odkalování se
provádí většinou na místech, kde jsou malé
průtoky potrubím, ale i v případě, že na
potrubí byl provedený nějaký zásah (oprava
poruchy, výměna armatury apod.). Funkčnost hydrantů ve vodovodní síti je pravidelně
kontrolována, je měřen tlak a průtok jednotlivých hydrantů tak, aby byly bez problémů
k dispozici v případě požáru. Z hlediska
zajištění zdravotní nezávadnosti vody v síti
je jednou z důležitých činností provozních
montérů pravidelná kontrola zařízení pro
dezinfekci vody a průběžná kontrola obsahu
volného chloru ve vodojemech a přímo u odběratelů. Hovoříme-li o rutinních činnostech,
je nutné zmínit výměnu vodoměrů. Vodoměry sloužící jako fakturační měřidlo musí
být funkční a mít platný cejch. Platnost bývá
zpravidla 6 let, proto probíhá pravidelně
jejich výměna. Počet měněných vodoměrů
dosahuje ročně několika stovek.
Důležitou roli v dnešním provozování
vodovodu hraje vodárenský dispečink. Informacemi o stavech hladin ve vodojemech,
o průtocích do sítě, o tlacích v potrubí apod.
začíná prakticky každý pracovní den. Kontrola dispečinku je tím prvním signálem, že
je něco v nepořádku, a díky němu je možné
problém odhalit mnohem dříve, než dojde
k přerušení dodávky vody do sítě. Následně při podrobnějším průzkumu se zjišťují
netěsnosti potrubí zavíráním jednotlivých
sekcí vodovodního řadu, přičemž se kont-

rolují průtoky zaznamenané dispečinkem.
Rozdělení jednotlivých úseků na menší části
umožňují sekční šoupata. Stejně jako armatury v objektech vyžadují i sekční šoupata
pravidelnou kontrolu funkce a v případě
potřeby jejich výměnu. Slouží nejen k uzavření a rozdělení jednotlivých úseků sítě
při prováděném průzkumu, ale především
v případě havárie k odstavení pouze menšího
úseku vodovodu, na kterém došlo k poruše.
Snižování ztrát vody je pro hospodárný
provoz vodovodů stěžejní záležitostí, proto
se poruchy na vodovodních řadech a přípojkách řeší přednostně. Odstraňování poruch,
ale i výměny hydrantů, šoupat, přípojek
apod. vyžadují provádění zemních prací.
Ročně je realizováno několik desítek těchto
zásahů. Zvláště pak v případě havárie je
důležité provést opravu v co nejkratší době.
Z toho důvodu je vodohospodářský provoz
vybavený potřebnou technikou tak, aby bylo
možné provádět zemní práce i v zimních
měsících. Nejen z důvodu havárií je mimo
pracovní dobu zajišťována pohotovost. V případě zjištění závady na vodovodních řadech
nebo přípojkách (po fakturační vodoměr)
je možné tuto skutečnost nahlásit kdykoliv v průběhu dne na kontaktu uvedeném
na webu provozovatele www.vhos.cz
v sekci „Nahlášení havárie“ po zadání
příslušné obce.
VHOS, a. s.

·
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FOTOKOUTEK

Inzerce

OBEC HORNÍ ÚJEZD
PŘIJME ZAMĚSTNANCE
NA ÚDRŽBU ZELENĚ
• trvalý pracovní poměr

• mzda 24 000 Kč

• nástup možný ihned

• 25 dnů dovolené

• možnost kratšího úvazku
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE NA TEL. Č.: 602 487 200

KADEŘNICTVÍ
V neděli 20. června jsme do života přivítali Annu, Jakuba,
Antonína, Mirka a Gabriela.

Petra Kučerová
Desná 100 (obecní úřad)
Nabízím stříhání:
dámské, pánské a dětské

vě
No řeno
ev
ot

Provozní doba: na objednání
Telefon: 604 534 738

MLADOČOVSKÉ JERICHO
– KNIHA O KOLEKTIVIZACI
VESNICE
V neděli 3. října v 15 hodin proběhne v Litomyšli v Klenutém sále
Zámeckého pivovaru představení
knihy mladočovského písmáka
Jana Boštíka (1903–1981), pojednávající o průběhu kolektivizace
v jeho rodné obci.
Mladočovské Jericho je svým
způsobem reportáží, brilantní
anatomii jedné zkázy, která čtenáři
nabízí jedinečnou možnost „prožít“
50. léta takřka na vlastní kůži.
Autor do středu svého vyprávění neumístil sebe či některého
ze sousedů, ale vesnici jako takovou, přičemž své líčení zformoval
do podoby svérázného starozákonního apokryfu o dobývání mladočovského Jericha „rudými apoštoly nového náboženství“. Text je
napsán s obrovským nadhledem a citem pro psané slovo.
Knihu, která je významným přínosem pro poznání poválečného
života zemědělského stavu a v níž čtenáři naleznou také zprávy
o dění v řadě obcí na Litomyšlsku, vydává pražské nakladatelství
Kodudek a Regionální muzeum v Litomyšli.
Pavel Hájek — Knihovna Václava Havla
Martin Boštík — Regionální muzeum v Litomyšli

·

TĚŠÍM SE NA VÁS!

TABATA s Majkou Andrlovou
Kde: tělocvična ZŠ Dolní Újezd
Kdy: každé pondělí
Čas: 19–20 hod.
S sebou: pití, podložka, ručník
(švihadla, činky, overbally i gumy
jsou k dispozici)
Vstupné: členky Sokola
a studentky 30 Kč, ostatní 50 Kč
Těším se na vás :)
Připojte se k naší skupině na facebooku
Aktivní cvičení s Majkou

DĚTS K Ý KOUTEK

TA J E N KA S K R Ý VÁ
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
První větší fotbalovou akcí na našem hřišti
byl po covidové pauze zápas svobodní (mladí) – ženatí (starší). V parném
nedělním odpoledni se sešlo na třicítku
současných i bývalých fotbalistů naší TJ
k exhibičnímu zápasu a snahy o oživení
sportovního života po dvou předběžně
ukončených sezonách. Hrálo se 2×40
minut a i to bylo až až. Cíl byl splněn – pobavit sebe, diváky (kterých, pravda, mohlo
být klidně více) a hlavně se nezranit.
Věřím, že všichni hráči i diváci odcházeli
spokojeni a bylo by fajn se na podobné
akci sejít třeba zase za rok. A aby byla
naplněna zpravodajská povinnost – zápas
skončil remízou 2:2.
I když se jarní část sezóny prakticky
nekonala, bylo třeba toto období uzavřít.
Největší akcí tohoto druhu byly zápasy
fotbalové školičky a mladší a starší přípravky
proti rodičům. Této akce se zúčastnilo přes
50 dětí a obdobný počet dospělých. Žáci
si zahráli proti mužům a následně strávili
noc v kabinách. Končící družstvo dorostu si
zahrálo na turnaji v Rudolticích a tým mužů
spojil ukončení sezóny rovnou se zahájením
sezóny nové.
I přesto, že jsme měli v pátek téměř polovinu hřiště pod vodou, se nám v neděli 11. 7.
podařilo uspořádat další ročník dětského
sportovního dnu. V příjemném počasí se ho
zúčastnilo téměř 60 dětí ze širokého okolí.

Více než čtyřicítka pořadatelů připravila pro
děti 18 disciplín, mezi kterými nechyběla
jízda na kole, stříkačka, střelba ze vzduchovky nebo hod či kop na cíl, nově si děti mohly
vyzkoušet třeba frisbee nebo golf. Veškeré
dění se odehrávalo na fotbalovém hřišti, hřišti s UMT a na přilehlých plochách. Po celé nedělní odpoledne nás provázelo pěkné slunečné počasí a všechny děti si odnesly nějakou
tu skladkost nebo jinou drobnost za splněné
disciplíny. Nejlepší výkony v 5 soutěžích byly
v podvečer vyhodnoceny a vítězům v daných
kategoriích byly předány věcné ceny.
Uspořádali jsme i kulturní akci. V sobotu
24. 7. se na našem hřišti uskutečnilo prázdninové hudební posezení. Zhruba stovce
návštěvníků zahrála kapela Madam z České
Třebové a JK Band pana Jiřího Kárníka z Dobrého v podhůří Orlických hor.
Fotbalové soutěže jsou v plném proudu.
Jako první do nich v polovině prázdnin vstoupil tým mužů, kterému ale vstup nevyšel
podle představ. Mládežnické týmy zahájily
soutěžní klání na přelomu srpna a září. Přijďte se na naše snažení podívat.
Za TJ Horní Újezd Mgr. Zdeněk Beneš
a Ing. Jan Beneš

·

POZVÁNKA
NA DOMÁCÍ
HŘIŠTĚ
MLADŠÍ ŽÁCI
neděle 31. 10.
10:00 Radiměř

STARŠÍ ŽÁCI
neděle 10. 10.
10:00 Pomezí

neděle 24. 10.
10:00 Jevíčko

MUŽI
sobota 9. 10.
15:00 Janov

neděle 24. 10.
14:30 Opatov

neděle 31. 10.
14:30 Cerekvice
Kompletní rozpisy zápasů
našich mužstev najdete
na www.tjhorniujezd.cz.

DĚNÍ V CIKOVĚ
Letošní rok začala sezóna na závodišti v Cikově díky pademii COVID 19 poněkud později.
Prvním podnikem, který jsme uspořádali byl
přebor SMS motokrosu Pardubice. Využili
jsme ihned první termín (26. 6.) po rozvolnění opatření, což se projevilo na skladbě
jezdeckého pole. Negativně to poznamenalo
zejména kategorie veteránů a hobby jezdců,
kterých přijelo menší množství. Nemožnost
trénování a nejasné podmínky rozvolnění
některé jistě od účasti na Přeboru SMS odradilo. Naopak mnoho profesionálních jezdců
využilo možnost si kvalitně zatrénovat před
nadcházející náročnou sezónou. V Cikově
jsme měli možnost přivítat například letošního účastníka šestidenní – Jaromíra Romančíka, Dušana Drdaje a Jana Wagenknechta
– reprezentanty ČR na nadcházejícím MS
národů. Mezi dospělými se poprvé objevil třináctiletý Vítězslav Marek – mistr světa třídy
65 a letošní mistr Evropy ve třídě 85. Na start
se také postavili jezdci reprezentující náš
Autoklub – František Lustyk, Jan Nádvorník
a David Štancl. Za ideálních motokrosových
podmínek a před pěknou diváckou kulisou
se stali vítězi J. Wagenknecht ve třídě MX2,
MX1 vyhrál J. Romančík. David a Honza
vybojovali ve svých kategoriích 8. a 9. místo.

Závody se velice vydařily, ale nás čekala hned
příští týden další akce. Tou byl druhý ročník
traktoriády – TRAKTORKROS. O tomto
podniku napsal jeden ze spolupořadatelů
Zdeněk Skala toto:
Rád bych ještě udělal jedno velké vyhodnocení akce Traktorkros 2021 v Horním Újezdě
u Litomyšle. Předem musím poděkovat zejména
spolupořadatelským firmám, bez kterých by
tato akce nemohla nikdy být a to Agrotec Group,
Zemědělské družstvo Dolní Újezd a Autoklub
Horní Újezd, hasičským sborům Dolní Újezd,
Janov a Čistá. Množství pořadatelů akce jde do
několika desítek, ale musím vyzvednout Vašky
Severu a Záleského. Na to, že jsme pořádali teprve
2. ročník tak i díky krásnému počasí k nám
zavítalo skoro 2000 návštěvníků, což bylo mnoho
nad naše očekávání. Ale když vidíme nadšené děti,
jejich rodiče i prarodiče, je to přesně to, proč tuto
akci děláme, chceme techniku a zemědělství prezentovat jako odvětví, které je krásné, plné nových
technologií a má budoucnost, zároveň v heslu
„kdo nechápe minulost, nemůže pochopit budoucnost“, jsem rád, že na tyto akce jezdí dědové,
kteří vytáhnou ze stodol svoje motorové miláčky
a hrdě je prezentují. Na akci zavítali účastníci
i návštěvníci z celé republiky. Poslední a pro mě
nejdůležitější bylo poslání celé akce, kde jsem
neskutečně rád, že všichni, kteří se podílejí na akci
se shodli, že bychom výtěžek věnovali na nadační
fond KRTEK, který je součástí dětské onkologie

v Brně. Takže většina vstupného šla jako výtěžek
na podporu, dále kluci, kteří akci komentují přišli
sami s nápadem a dovezli podepsaný dres našeho
fotbalového reprezentanta Tomáše Holeše, který
pochází z Borovnice. Tento dres nakonec vydražil
šťastný majitel Filip Sádecký, ale společně s Pepou
Vostrčilem, kluci nakonec ještě obvolali kamarády
a známé z Makova a donesli opravdu nemalou
částku. Jako poslední byla kasička do které mohl
každý návštěvník dát svůj příspěvek. O částce,
kterou bychom mohli díky akci poskytnout na
nadaci jsem měl smělé plány, ale nakonec předčilo
vše mé očekávání... takže jsme na tento fond
z akce přispěli neskutečnými 88.117,- Kč, které
půjdou na koncentrátory kyslíku pro onkologicky
nemocné děti... Respekt a srdečné díky všem, kteří
jste obětovali čas pro tuto akci, kde jste si doufám
odnesli pěkné zážitky, ale i přispěli na OPRAVDU
potřebnou věc. MOC DĚKUJI A SNAD ZA ROK
NAVIDĚNOU SE VŠEMI − Zdeněk Skala
Úžasná akce, úžasní účastníci a spokojení
diváci, právě díky nim jsme mohli věnovat
výtěžek ze vstupného (50.000,- Kč) na výše
jmenovaný nadační fond.
Letošní sezónu zakončíme v sobotu 16. října
Mezinárodním mistrovstvím sajdkár a čtyřkolek
po kterém bude v kulturním domě slavnostní
dekorování mistrů ČR.
Za Autoklub v AČR Horní Újezd
Václav Severa

·

↑ Jan Wagenknecht

↑ Předání šeku

↑ Kirovec na trati
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