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JAK SE TAKÉ SLAVÍVALY VÁNOCE
Když se vás někdo zeptá na vánoční
zvyky našich předků, nejspíš vás napadne
lití olova, krájení jablka, pouštění skořápek
a házení střevícem. Víte ale, proč se před
štědrovečerní večeří šlapalo bosou nohou
na sekeru nebo co to byly halafance?
V období středověku byl na území Česka dodržován zvyk bdění
(vigilie) a půstu. Také bylo zvykem, že v předvečer narození Páně
kněží a žáci chodili a kalendovali čili koledovali po domech věřících. Domy byly zdobeny chvojím. Mezi běžné vánoční pokrmy
v té době patřily oplatky s medem, ale také s česnekem, bylinkami, šípky nebo jinými plody. Česnekem byly ochucovány i další
pokrmy, byl totiž považován za mocnou ochrannou a posilující
bylinu. Dalším chodem bývala polévka, často s houbami, které se
přidávaly do více druhů štědrovečerních pokrmů.
Přijde na tě Šprech! Čeští křesťané se v předvečer Vánoc postili
až do první hvězdy, která vyšla na obloze. (Dnes je tento obyčej
známý i mezi nekatolíky. Novodobý účel půstu je, abyste viděli
zlaté prasátko). Děti křesťané strašili tím, že na ně o Štědrém
večeru přijde svatý Šprech a provrtá jim břicho, aby zjistil, jestli
se řádně postily.
Dárek místo úplatku. Do 17. století byl středem vánočních zvyků
kostel, kde byl vystaven betlém s jesličkami a probíhala tu štědrovečerní mše. V kostelech se také hrály církevní vánoční hry.
V 17. století se oslava narození Ježíška přesunula do rodin, bylo
uctíváno rodinné štěstí a vzájemná pospolitost. Také se o Vánocích vítal návrat Slunce a s tím byly spojeny i štědrovečerní zvyky
a obyčeje. Hospodáři ovazovali vybrané stromy povříslem jako poděkování za úrodu. Ovocné stromy byly mimo to chráněny slámou
nebo proutím proti mrazu a zvěři. Je popisováno, že do 16. století
měly vánoční dárky charakter úplatků. Poddaní dávali dárky
vrchnosti, podřízení nadřízeným. Například česká města posílala
v 17. století rakouské císařovně k Vánocům deset koroptví a šedesát kvíčal. Vánoční dárky státním úředníkům Staročeši nazývali halafance. Díky těmto úplatkům byli poté k prosbám českých měst
vstřícnější. Zvyk rozdávat dárky i dětem se ujal až v 19. století.
Kroupy, hrách a proso. Někde bylo zvykem, že než se zasedlo ke
štědrovečernímu stolu, stoupl si každý člen rodiny bosou nohou
na sekeru ležící na zemi. To proto, aby ho v dalším roce nebolely
nohy. Po večeři se všichni společně pomodlili a vzpomínali na to,
co dobrého nebo špatného je v uplynulém roce potkalo.
Nejznámějším štědrovečerním jídlem v té době byl černý kuba,
připravovaný z krupek a hub. K večeři se také podávala krupičná,
hrachová nebo prosná kaše. Tento pokrm měl být symbolem
hojnosti. Kaši z vařeného sušeného ovoce se říkalo muzika.

Aby se v rodině držely peníze, bylo v některých oblastech zvykem pojíst
trochu vařené čočky. Na štědrovečerním stole nesměl chybět česnek,
cibule, vánočka a chléb. Nebylo zvykem večeřet rybu nebo zajíce, aby
štěstí neuplavalo či neuteklo. Tento zvyk se objevil až na konci 18. století, kdy se připravoval kapr načerno, kapr a štika namodro a později
i rybí polévka a obalovaný kapr.
Cukroví pro šlechtu. Součástí večeře byla i jablka a ořechy. Jako poslední
chod se někde podávala vánočka s čajem nebo punčem. Část večeře odnesla hospodyně domácím zvířatům a část vhodila do ohně a do vody jako
pohanskou obětinu. Zbytek večera před obvyklou mší lidé trávili hrami
a tradicemi, jakou je pouštění ořechových skořápek po vodě nebo lití olova. Na štědrovečerním stole se od druhé poloviny 19. století objevují dnes
běžné druhy vánočního cukroví. To však bylo výsadou šlechty a bohatých
měšťanů, protože řepného cukru bylo málo a třtinový se musel nákladně dovážet. V té době byl poprvé součástí Vánoc také jablkový závin. Ve
městech si o Vánocích pochutnávali na medovém cukroví, takzvaných
medácích a zázvorkách, na venkově se peklo škvarkové cukroví.
K Vánocům už od 14. století patří perníčky. Jejich jméno je odvozeno
od pepře, který se spolu s dalším kořením do těsta zadělával. Z původní
receptury zůstalo hlavně slazení medem, dříve se perníčky vytlačovaly
do dřevěných formiček.
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OPRAVY VODOVODNÍCH ŘADŮ – vrt v Horním Újezdě
Určitě jste mnozí zaregistrovali, že v podzimních měsících proběhly práce na opravách
vodovodních řadů. Jednalo se o výměnu části vodovodního řadu na Vísce při hlavní
silnici. Zde práce prováděla firma VHOS, celkové náklady na akci ve výši cca 340 tis. Kč
hradil Svazek obcí vodovody Poličsko. Byl položen nový vodovodní řad mezi čp. 139 až
141 (Motyčkovi) včetně nových vodovodních přípojek k RD, podél hlavní komunikace
byly práce zrealizovány bez výkopově protlakem.
Druhá akce od Panenky Marie v Cikově po hasičskou zbrojnici na Desné byla náročnější,
realizovala ji firma Building Expert z Pardubic, akce si vyžádala prostředky ve výši cca 440 tis.
Kč, dotčené obce Horní Újezd a Desná přispěly na provedení akce každá částkou 44 tis. Kč.
Vlastní práce se uskutečnily speciální metodou, kdy do ocelového potrubí o prům.
150 cm, bylo vloženo polyethylenové potrubí o menším prům. 90 cm. Bohužel zde práce
neproběhly zcela podle plánu, u plánovaných odstávek vody v místní části obce v Cikově
se nepodařilo dodržet časový harmonogram opětovného napuštění řadu a po finálním
spuštění došlo následně k havárii. Firma Building Expert se za komplikace omluvila
a obec se tímto k omluvě připojuje. Každopádně práce jsou hotové, nové potrubí je vložené, takže do budoucna by již neměly hrozit žádné další poruchy daného vodovodního
řadu, které byly v minulosti v zimních měsících u Panenky Marie poměrně časté.
Poslední akcí a určitě tou nejvýznamnější, nejdůležitější, akcí přímo strategického
významu, je budování nového vrtu na pitnou vodu u vysílače mezi Krásňovsí a Vískou
u „Černého jezera“. Protože se jedná o akci, která přesahuje naší obec: vrt bude sloužit pro
potřebu celého Svazku, je tato akce, která si vyžádá finanční prostředky ve výši několika
mil. Kč, hrazena z prostředků Svazku obcí Poličsko. V letošním roce byla provedena první
etapa, kdy byl vyvrtán průzkumný vrt do hloubky cca 240 m, jehož cílem byl především
důkladný průzkum podloží, jednotlivých horninových vrstev a zmapován výskyt zvodněných vrstev. V příštím roce se přistoupí k druhé fázi, kdy bude v blízkosti průzkumného
vrtu vyvrtán druhý o větším průměru tzv. jímací vrt a přistoupí se k jímacím zkouškám,
v rámci kterých bude sledována vydatnost vrtu a odebírány vzorky pro podrobný rozbor
kvality vody. Plánovaná vydatnost je odhadována na cca 15 až 25 vteřinových litrů, pokud
by se odhad potvrdil, bylo by to skvělé a vrt by nemusel sloužit pouze jako záložní zdroj
pitné vody, ale přímo by zásoboval vodou přes blízký vodojem jednotlivé obce v okolí.
Nyní zbývá ještě technicky dořešit odvod čerpané vody při jímacích zkouškách, které
budou trvat přibližně 1 měsíc, voda by měla být odváděna provizorním potrubím od vrtu
až do Desinky, což bude poměrně náročné.
Ing. Radek Boštík — starosta
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OPĚT ODPADY – tentokrát nová vyhláška o systému
odpadového hospodářství a o místním poplatku
Vážení čtenáři, na začátku tohoto roku jsme Vás prostřednictvím zpravodaje informovali o schválené nové odpadové legislativě (nový zákon
o odpadech platí od 1. 1. 2020) a o důsledcích, které z nové legislativy
pro nás občany vyplývají, resp. budou vyplývat.
V letošním roce 2021 se pro Vás nic zásadního nezměnilo, poplatek zůstal ve stejné výši 660,- Kč na osobu – poplatníka. Bylo to ale především
z toho důvodu, že obce nestihly tak rychle zareagovat na nově schválenou legislativu, kdy nový zákon o odpadech byl schválen v prosinci
r. 2020, s platností od 1. 1. 2021.
Od ledna příštího roku, ale nastávají zásadní změny: v návaznosti na
nový zákon o odpadech obec schválila dvě nové obecně závazné vyhlášky o systému odpadového hospodářství a o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.
Systém odpadového hospodářství řeší v rámci celé obce likvidaci
komunálního odpadu tak, jak jste byli dosud zvyklí: jedná se o oddělené
soustředění a likvidaci vytříditelných složek odpadu, kterými jsou kromě plastů (vč. tetrapak obalů), papíru a skla, dále textil, potravinářské
oleje a kov (na kov nově kontejner u KD). Sběrné nádoby jsou umístěny na jednotlivých stanovištích v každé místní části obce. Současně
mohou občané odkládat větší množství biologického odpadu, který
se nevejde do domácích kompostérů, do velkoobjemových kontejnerů
umístěných též v každé místní části obce. Od příštího roku se současně
zvýší – zdvojnásobí - četnost vyvážení u kontejnerů na plast a na papír.
Obec se tak snaží vytvořit občanům co nejlepší podmínky pro třídění
odpadu tak, aby v jejich popelnicích na směsný odpad končila opravdu
jen a pouze nevytříditelná složka odpadu, jinými slovy aby v popelni-

 astupitelstvo obce na svém jednání dne
Z
5. 11. mimo jiné projednalo a schválilo:
• d
 ohodu mezi obcí a firmou Vantage Towers
o zřízení služebnosti k tíži části p. č. 703/41,
703/5 za jednorázovou úplatu ve výši 165 tis. Kč
na dobu trvání 25 let
• d
 odatek ke smlouvě o uložení přívodního elektro
napájecího kabelu za jednorázovou úplatu ve výši
20 tis. Kč s platností dodatku do roku 2045
• p
 rodej obecních pozemků p. č. 1056/8,
p. č. 1010/3 manželům Svatošovým, Choceň
• p
 odání žádosti o dotaci na Pk z programu POV
na rekonstrukci komunikace p. č. 1239/4 – Víska
• p
 odání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní
komunikace 14c a 19d v obci Horní Újezd“ Cikov
Spálenisko na MMR Praha
• p
 odání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy
a přístavba KD Horní Újezd čp. 1“ na MMR Praha
• s mlouvu mezi obcí a firmou Profesionálové na
zajištění technického dozoru investora pro akci
„Stavební úpravy a přístavba KD“
• s mlouvu mezi obcí a firmou Cetin o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací
na pozemku p. č. 995/4 v části Cikov
• z
 poplatnění služby občanům – přistavení a odvoz
velkoobjemového kontejneru pro zajištění
likvidace posečené trávy a větví a to za cenu:
likvidace trávy velký/malý kontejner - 200/100,Kč/kont., likvidace větví velký/malý kontejner:
300/150,- Kč/kont.
• s mlouvu mezi obcí a firmou Uno Society
na přípravu žádosti o dotaci pro akci „Obnova
místní komunikace 14c a 19d“

cích skončil pouze zbylý komunální odpad po jeho úplném vytřídění.
Současně bude i nadále probíhat 2x ročně svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu.
Jak jsme již informovali dříve, v novém zákoně o odpadech je zakotven
mechanismus postupného navyšování poplatku za ukládání odpadu na
skládkách komunálního odpadu. Při čemž pro rok 2022 je poplatek za
skládku stanoven ve výši 900,- Kč za 1 tunu (dříve 500,- Kč/t) a tento
se bude každým rokem dále zvyšovat, např. v roce 2028 bude již na
dvojnásobku, tedy na částce: 1800,- Kč za 1 tunu. Současně ale může
obec uplatnit při výpočtu ceny za uložení odpadu na skládce slevu
na poplatníka – tzv. třídící slevu, která se stanoví pro určité množství
odpadu za každého občana s trvalým bydlištěm v obci a kalendářní rok.
Pro příští rok se jedná o množství odpadu o váze 190 kg na jednoho
občana a rok, na které může obec slevu uplatnit. To znamená, že pokud
občan vyprodukuje za celý příští rok pouze 190 kg odpadu, bude „skládkovné“ počítáno v původní výši 500,- Kč/t. Každé kilo navíc pak sazbou
900,- Kč/t. Množství odpadu, na které je poskytována sleva, bude ale
každým rokem klesat o 10 kg, např. v roce 2028 to bude na občana již
pouze 130 kg. Záměrem zákona je kromě docílení samotné redukce
skládkování jako takového, především motivovat občany k co možná
největšímu třídění a separaci odpadů.
Druhá obecně závazná vyhláška řeší právě místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství, a jak už asi tušíte, tento poplatek
bude od příštího roku vyšší. Byl stanoven ve výši 780,- Kč/ročně občan/
nemovitost. Tato cena v sobě zahrnuje strmě narůstající poplatek za
uložení odpadu na skládce (skládkovné), jehož nová konstrukce vč.
možného uplatnění slevy, ale současně jeho postupné zvyšování, je dána
zákonem. Zároveň nová výše poplatku – 780,- Kč - v sobě zahrnuje
→
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i vyšší náklady spojené s nákladnější obsluhou našeho obecního systému odpadového hospodářství, který pro obec zajišťuje firma TS Hlinsko
s.r.o. Jedná se především o zohlednění nárůstu cen pohonných hmot,
energií, vyšší mzdy zaměstnanců firmy, kteří systém obsluhují a též
o stále rostoucí inflaci, která ceny dále zvedá. Takže všechny tyto faktory
nám nyní poplatek navýšily na úroveň 780,- Kč. A je pouze na nás, zda
nám tato výše nějaký ten rok vydrží a obec nebude nucena, již příští rok
opět výši poplatku upravovat.
Možná, že se nyní v duchu ptáte, proč tedy proběhlo v obci čipování
popelnic a v nedávné době též nahrávání informací do čipů, kdy byly do
čipů dodány údaje o typu a objemu nádob a o poloze nádob spojených
s daným čp, v rámci kterého je poplatek vybírán – když poplatek bude
i nadále pro všechny občany bez rozdílu ve stejné výši? Tak především
bylo nutné nastolit spravedlnost pro každou obec zvlášť, protože
doposud TS Hlinsko svážely odpad na skládku v Srní z jednotlivých
svozových tras dohromady a následně přepočítávaly množství odpadu
na každou obec pouze poměrným způsobem dle počtu zinventarizovaných nádob. Nyní bude mít každá obec přehled, kolik odpadu, v jakém
objemu, v jakých tunách přesně vyprodukuje. S novým zákonem to
není jinak možné, protože pouze takto lze spravedlivě za obec uplatnit
slevu na poplatníka a dopracovat se za každou obec k přesným číslům.
Každopádně uvidíme, jak se bude dále situace vyvíjet i v rámci samotné
firmy TS Hlinsko, jakou novou techniku zakoupí – myšleno jaké pope-

VODA – zabezpečení kvality
Předchozí příspěvky tohoto seriálu vám
umožnily vytvořit si obecnou představu o systému zásobování pitnou vodou, využívaných
vodních zdrojích a základních provozních
činnostech. Dnešní pokračování je věnováno
tematice zabezpečení a kontroly kvality vody
a souvisejícím informacím.
Kontrolu kvality vody zajišťuje provozovatel
průběžně po celý rok, a to jak na jednotlivých
vodních zdrojích, tak na různých místech
vodovodní sítě tj. na kohoutku. Rozbory vody
provádí akreditovaná laboratoř a zahrnují stanovení organoleptických, fyzikálních, chemických a mikrobiologických ukazatelů. V rámci
rozboru širšího rozsahu jsou analyzovány také
např. kovy, radionuklidy, pesticidní látky aj.
Výsledky kontrolních rozborů jsou průběžně
zasílány vlastníkům vodovodů. Na vodovodech Polička, Pomezí, Květná jsou odebírány
kontrolní vzorky pro ověření bakteriologické
nezávadnosti v četnosti 1x týdně, a to přímo
u odběratelů a pravidelně také na jednotlivých
vodních zdrojích. Informace o výsledcích rozborů jsou k dispozici odběratelům na úvodní
stránce www.vhos.cz pod odkazem „Kvalita
pitné vody v Poličce, Pomezí, Květné – aktuální
informace“. Pod výše uvedeným odkazem jsou
průběžně doplňovány také informace o haváriích a odstávkách na vodovodní síti Poličky,
Pomezí a Květné. Pro odběratele ostatních
částí skupinového vodovodu jsou v tuto chvíli
k dispozici na webových stránkách provozovatele základní údaje o kvalitě vody, v brzkém
výhledu budou dostupné výsledky rozborů
v širším rozsahu. Dotazy na kvalitu vody a její
kontrolu, které jsou nad rámec zde zveřejněných informací, můžete v průběhu roku směřovat na tel. č. 461 357 132. V případě náhlého
výrazného zhoršení jakosti vody (zabarvení,

lářské vozy a především s jakým záznamovým zařízením, které umožní
vážení odpadu buď u každé nádoby, nebo pouze za celou obec. Naše
obec by pak mohla, za předpokladu dokonale fungujícího evidenčního
systém firmy TS Hlinsko, přistoupit na druhý způsob vybírání místního
poplatku a to tak, že by byla výše úhrady každému poplatníkovi vypočtena vždy za celý kalendářní rok zpětně a to dle přesného množství
odebraného odpadu. Tento způsob vybírání poplatku by byl jistě spravedlivější, ale uvidíme, zda bude toto do budoucna možné.
Ještě bych Vás chtěl všechny poprosit, abyste pokud možno odpad
třídili co možná nejpečlivěji, protože pečlivost každého z Vás se pak následně projeví na celkovém množství směsného odpadu za celou obec
a toto množství zbylého komunálního odpadu, které skončí na skládce,
pak rozhodne, jak vysoký poplatek v budoucnu budeme všichni mít.
A na závěr: do nádob na separovaný odpad prosím odkládejte pouze to,
co do těchto nádob patří, je kolikrát k nevíře, co jsme my občané schopni do nádob na sklo, plast a papír odložit: od biologického odpadu až po
směsný odpad, který patří pouze do popelnic. Nepořádek na sběrných
místech je špatnou vizitkou nás všech. I když je v kontejneru na papír
dost místa, valí se krabice a kartony okolo. Cožpak je takový problém
odpad sešlápnout, roztrhat a hodit do kontejneru?
A na úplný závěr heslo, kterým bychom se všichni měli řídit:
„Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne“.
Ing. Radek Boštík — starosta

zákal, zápach atd.) se obraťte přímo na provozní středisko VHOS, a.s. v Poličce. Kontakty
na provozní pracovníky a také na pohotovost
jsou k dispozici na webových stránkách.
Prověření situace na vodovodu v dané lokalitě,
provedení adekvátních opatření a odběr
kontrolního vzorku vody v případě potřeby,
jsou standardními opatřeními, která realizuje
provozovatel vodovodu bezprostředně po
vašem oznámení. Základním předpokladem
bezproblémového naplňování vztahu odběratel-dodavatel je, aby vaše podněty, upozornění na nedostatky či pochybnosti o aktuální
kvalitě vody směřovaly přímo k provozovateli
vodovodu. Pro ty, kteří ještě nevyužili možnosti být včas informováni o případném omezení
dodávky vody, připomínáme, že je možné se
přihlásit na www.vhos.cz k odběru těchto
aktuálních informací, které jsou zasílány
e-mailem.
Co se týká hygienického zabezpečení (dezinfekce) dodávané vody, to je v současné době
zajišťováno řízeným dávkováním plynného
chloru a chlornanu sodného. První „vlaštovkou“ bezchlorové desinfekce bylo zprovoznění
dezinfekce UV zářením na vrtu V6 v Poličce.
V blízkém časovém horizontu se uvažuje o další instalaci tohoto zařízení. Výhledová koncepce hygienického zabezpečení vody bude
řešena i v rámci zpracování tzv. Posouzení
rizik systému zásobování pitnou vodou, který
je provozovatel vodovodu povinen v souladu
s platnou legislativou zpracovat do roku 2023.
Případný přechod na bezchlorovou dezinfekci
nebo kombinaci různých způsobů dezinfekce
musí vycházet z detailního posouzení celého
systému zásobování, počínaje vodními zdroji,
vývojem kvality surové vody v čase, přes technický stav vodárenských objektů a potrubí,
stáří materiálu, poruchovost, provozní tlaky
ve spotřebišti a v neposlední řadě vytipování

·

všech potenciálních rizik v systému. To je
právě předmětem výše uvedené rizikové analýzy. Riziková analýza se zpracovává pro celou
zásobovanou oblast tj. skupinový vodovod
Poličsko, tzn., že posouzení systému zásobování a z něj vyplývající opatření se nebudou
vztahovat pouze k Poličce, ale celému skupinovému vodovodu.
Opomíjeným, avšak neméně významným
aspektem dodávky pitné vody je zabezpečení
tzv. vnitřního vodovodu, tj. domovních nebo
bytových potrubí, včetně příslušenství, technických zařízení a armatur až po vodovodní
kohoutky. Za vnitřní vodovod, jeho zdravotní
způsobilost, technický stav a řádnou údržbu
zodpovídají majitelé domů a bytů. Základem
správné péče o vnitřní vodovod je pravidelná
údržba vodovodních baterií, filtrů, ohřívačů
vody, individuálních zařízení pro úpravu vody
atd. a realizace takových opatření, které zabrání nežádoucímu zvyšování teploty studené
vody ve vnitřních rozvodech. Delší doba stagnace vody v potrubí a teplota „studené“ vody
nad 20° C jsou výraznými rizikovými faktory,
které mohou vést ke zhoršení kvality vody
v domovních instalacích. Pitná voda, která
stagnuje déle než 4 hodiny by neměla být použita k přípravě nápoje či jídla. Měli bychom ji
odpustit a použít pro jiné účely v domácnosti
a pro přímou spotřebu použít vodu čerstvou,
která je zjevně chladnější, než voda před tím
stagnující v potrubí. Po několikadenní nepřítomnosti se doporučuje nechat odtéct vodu
alespoň po dobu 5 minut.
V následujícím článku se zaměříme na dostupné nástroje komunikace mezi odběratelem
a provozovatelem vodovodu a možnosti využívání zákaznického centra a zákaznického servisu
na webových stránkách provozovatele.
VHOS, a. s.

·
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Vánoce za dveřmi čekají,
brzo na ně už zaklepají.
Skončí práce a velké nákupy,
slavnostní nálada vkročí do chalupy.
O Vánocích hodně radosti,
jen pozor na rybí kosti.
Do nového roku co přáti?
Ať Vám dá nejlepší, co může dáti.
Krásné Vánoce přeje zastupitelstvo obce
a redakční rada

JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
V roce 1944 se ochotníci poprvé sešli 20. ledna. Předseda uvítal přítomné a přečetl došlou
korespondenci, po níž následovaly porady
dalšího podnikání v naší jednotě. Prvním
bodem jednání bylo pořádání kursů I. stupně
Smetanova okrsku ve Vysokém Mýtě, jehož
se mají zúčastniti jeden až dva členy naší jednoty. Předseda osobně vyzval některé členy
a členky a jelikož se žádný nepřihlásil, jmenoval Františka Chaloupku ml., který bude
kurs navštěvovati, jež má trvati do 13. února
do 26. března.
Na pořadu bylo sehrání divadelní hry
„Lidunka z horské paseky“ od spisovatele
Fr. Baleje. Režie se ujímá Fr. Chaloupka st.
Bratr pokladník přečetl jmění ku konci roku
1943, které čítá 1 310,90 K.
Ochotníci opětovně jednali 5. května.
Pokladní přečetl zprávu o sehraném divadle
– Lidunka z horské paseky ze dne 16. 23.
a 30. dubna, tedy po třikrát za sebou s velmi
dobrým úspěchem. Celkem bylo vybráno
3 495 K. Usneseno v poradě darovati na dobročinné účely a to: příspěvek péči o mládež
– 140 K, nařízený příspěvek Červenému kříži
140, obecní knihovna – 100, na sociální pomoc – 291, za kostru na kamna 90, kouřové
roury – 29, celkem 790 K.
Jelikož předseda nežádá cestovné pro svého
syna, který navštěvoval divadelní kurs ve Vysokém Mýtě, kterýžto kurs jest jmenovanému
účastníku doložen osvědčením, jež absolvoval
tyto přednášky a cvičení s dobrým prospěchem, zapisuje též do knihy protokolů s vědomím pro naše ochotnictvo, aby bylo o tom
při příští valné schůzi vyrozuměno a projevilo
větší zájem o div. kursy, poněvadž není možné dále hráti, jelikož jest zákaz divadelních
her v protektorátě, čehož upřímně litujeme
a doufáme, že budeme opět brzy hráti.
Další protokol je datován 16. července.

Předseda vítá přítomné a obšírně s potěše-

Sedlištích z toho sehrány 2 divadelní hry

ním se zmiňuje o sehraném divadle ve dnech
25. června, 2. a 9. července pod názvem
„Ideály manželství“, velká fraška o čtyřech
jednáních od spisovatele Eugena Bartoše,
kterou režíroval p. Chaloupka st. s velmi
dobrým úspěchem za přítomnosti pozorovatelů a posudkářů p. L. Kasala z Litomyšle
a pí. Hubené, vdově po spisovateli z Pardubic,
kteří po skončení této divadelní hry, projevili
úplné uspokojení k naší ochotnické hře s přáním plného zdaru. Stačí podotknouti toto
prohlášení: Buďte spokojeni mnozí ochotníci
nás vskutku překvapili dobrou hrou. Nečekali
jsme, že by u vás byly tak dobré síly. Gratulujeme! Nutno se též zmíniti, že dala tato
hra dosti cest o její povolení, než nám byla
povolena, zvláště když byla divadla zakázána.
Předseda tlumočí ochotníkům v této hře co
nejsrdečnější díky a uznání za dobré sehrání.
Vybráno bylo celkem 5 130 K, posavadní
celková hotovost 3 436,10 K. Z této hry bylo
věnováno na dobročinné účely: okresní péči
o mládež 100 K, na obecní knihovnu 100, na
sociální pomoc 292,50 K. Dále bylo debatováno o další ochotnické činnosti v době zákazu
divadel a usneseno nechati to až budou zase
divadla povolena. Předseda třikrát žádal o sehrání dalšího kusu, avšak toto bylo okresním
úřadem vráceno s podotknutím, že zákaz
divadel trvá.
Zápis ze dne 18. dubna o činnosti Jednoty divadelních ochotníků Lukáš Pakosta.
Jednota sehrála od roku 1938 až do dnešního dne 16 divadelních kusů, s opakováním
her celkem 38 divadelních představení,
což připadá na jeden rok průměrně 5 až 6
divadelních her. Z toho jedna sehrána byla
pohostinně Jednotou divadelních ochotníků
Jarošovských a to „Tulačka z hor“, ve Velkých

„Na milčickej rychtě“ a „Červený mlýn“. V Kozlově hra „Červený mlýn“ a v Jarošově „Žanka
ze slunného dolu“. Konstatujeme-li činnost
ochotnickou u nás, musíme si poděkovati
všichni při vzájemném spolupůsobení všech
nás. Zároveň patří nejsrdečnější díky všem
občanům, kteří nás poctili svoji návštěvou
a finančně podpořili naši kulturně-výchovnou
divadelní činnost. Jen v poctivé a nezištné
práci ochotnické jest možno dospěti k vytčeným metám našeho českého ochotnického
divadelnictví. Podvod a klam zradí se sám –
jest jedno z pravdivých hesel, jichž se nutno
vystříhati v čestné, pro zdar a vývoj v poctivé
práci ochotnické. Radost má každý ochotník
ze svých dobrých výkonů – musí však také
respekt, jejž věnuje svým představeným
ze strany představitelů býti zvlášť citelně
respektován. V tom jest největší síla celistvost
organizační. Takovéto práci nehynoucí zdar.
Dále bylo usneseno dáti zhotoviti 50 kusů
nových scházejících židlí, které zhotoví
p. Vomočil v době dle možnosti nejkratší.
Cena smluvena prům. po 55 K za jeden kus.
Dalším bodem byl vzat na zřetel majetek
jednoty jako: židle, jeviště atd. A jednáno
o jeho uskladnění proti požáru v nynější době
válečné. Usneseno uskladniti je pokud možno
v chráněné místnosti.
Dalším bodem bylo v poradě usneseno
vydati legitimace členům naší jednoty na rok
1945 – 1947, jakož i vyhotovení členských přihlášek, jich přijmutí a založení do kartotéky.
Doufajíce ve šťastný a brzký konec války,
předseda děkuje přítomným za účast a poradu v 10 hodin večer končí.
František Chaloupka — předseda
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Adventní čas a očekávání Vánoc je pravděpodobně
nejkrásnější období pro malé i velké. Čas pro zastavení
a prožívání… Jednou za rok, kdy je nebe víc než jindy
otevřené, kdy slýcháváme i v mateřské škole „nebeskou
hudbu“, cinkání rolniček, vůni perníkového koření, skořici,
vůni svíček, jehličí a především radostný dětský smích
u stromečku a dárečky pod ním.
1

Tento čas jsme společně s rodiči přivítali v mateřské škole
1. prosince rozsvícením stromečku a krátkým vystoupením
dětí, společným koledováním a ochutnávkou upečených perníčků. Prosinec si s dětmi užíváme v duchu českých lidových
zvyků a tradic. Jsme natěšeni, že nás v příštích dnech poctí
svojí návštěvou Mikuláš s andílky a možná i čertíkem. Za zvuků vánočních koled a vůně purpury tvoříme a svými výtvory
si zdobíme mateřskou školu. Posloucháme tajemné vánoční
příběhy, zpíváme koledy, vyrábíme dárečky a přáníčka pro
své nejmilovanější. Společně zdobíme stromečky ve třídách,
kreslíme dopisy, do kterých vkládáme svoje nejtajnější
přání… Čas plný očekávání, kdy se naše psaníčka zpoza oken
konečně tajně vytratí, trávíme společným mlsáním napečeného cukroví. Potom už jen netrpělivě čekáme na zacinkání
zvonečku, kdy je jisté, že Ježíšek na nás ani letos s dárky
nezapomněl.
Tímto velice děkuji všem našim sponzorům a přátelům za
jejich přízeň. V duchu vánočních tradic Vám přeji za celou
mateřskou školu krásný adventní čas naplněný radostí,
pohodou a vzájemnou solidaritou. V novém roce Vám všichni
přejeme hodně radostných dnů, štědrých ve smyslu dostatku
zdraví pro celé Vaše rodiny.
Ludmila Juzová a celý kolektiv mateřské školy

2

3

4

·
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FOTO ↑
1    Dravci v MŠ

2 Přírodní zahrada

3 První sníh

4 Dýňování

5 Projekt malý architekt

Společenská kronika
„Ke slávě nevede žádná cesta bezpečněji
než stát se dobrým v tom, v čem se člověk chce dobrým zdát“.

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

50 let	
Pavel Lněnička
Pavel Nahácky

70 let	
Anna Prokopová

75 let

Jan Boštík
Josef Prokop

85 let

Václav Horák

87 let

Jan Vostřel

Oslavencům srdečně přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky
a krásných chvil v kruhu blízkých a přátel.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Opět se nám blíží konec roku a před námi stojí organizování Tříkrálové
sbírky 2022, bude se jednat již o dvaadvacátý ročník sbírky. Nejdříve
bychom Vám chtěli moc poděkovat za Vaši štědrost. Díky sbírkám v roce
2020 a 2021 jsme letos mohli uskutečnit nákup nového automobilu
pro naše pečovatelky. Takže nás budete moci na cestách potkávat v nové
Škodě Fabii, kterou nám Otec Adam požehnal a je už polepena i novým
charitním logem.
Nyní bychom chtěli napsat něco k organizaci Tříkrálové sbírky 2022. I když jsme
doufali, že touto dobou už budeme v jiné situaci než vloni a Tříkrálová sbírka
proběhne tradičním způsobem, jsme opět na prahu neznámém.
V ideálním případě by Tříkrálová sbírka měla proběhnout tradičním způsobem v sobotu 8. ledna 2022 za dodržení potřebných hygienických podmínek,
doplněná o statické kasičky zejména v obchodech a kostelích, které by zde byly
umístěny až do 16. 1. 2022.
V případě že situace bude této variantě nepříznivá, proběhne Tříkrálová sbírka stejně jako v roce 2021 pouze umístěním statických kasiček na dohodnutých
místech. O těchto místech bychom Vás informovali pomocí rozhlasu, letáků
a našich webových stránek.
U obou variant bude souběžně možné přispívat bezhotovostně (termín
do 31. ledna 2022) na tříkrálový účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955002, který je přidělen přímo pro naši dolnoújezdskou charitu. Další možností je online koleda (během celého roku 2022) na webu
www.trikralovasbirka.cz.
Záměr na využití případného výnosu je opět nákup dalšího automobilu
do pečovatelské služby. Auta rychle stárnou a potřebujeme, aby vozidla byla
spolehlivá. Pečovatelská služba je terénní služba, to znamená, že se dopravujeme za našimi uživateli přímo do jejich domácího prostředí, a proto jsou auta
pro nás tak potřebná.
V letošním roce jsme se pokoušeli získat dotaci na pořízení automobilu, ale
vzhledem k velkému přetlaku žádostí nám dotace nevyšla. Proto se opět formou
Tříkrálové sbírky obracíme s prosbou o podporu na Vás.
ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM! DĚKUJEME VÁM!
Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce, v novém roce 2022 Boží požehnání,
hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví! V neděli 9. ledna 2022 můžete na ČT1
od 18:00 hodin sledovat Tříkrálový koncert. Vystoupí např. Tata Bojs nebo
Petr Bende.
Farní charita Dolní Újezd

·

ŘEŠENÍ – Vánoční osmisměrka (ze str. 6)
Dvanáct symbolů vánoc – adventní věnec, stromeček, baňka, zvoneček, betlém,
kapr, svíčky, anděl, koledy, dárky, cukroví, zima.
Ostatní slova – jaro, léto, podzim, sen, mrak, kopretina, list, teplo, moře, škola,
pes, auto, míč, hrad, banán, pole, noha, den.

MILOSTIVÉ LÉTO
PRINCIPY
Zaplatí li povinný mezi 29. 10. 2021 a 29. 1. 2022 z
pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem jistinu dluhu
a poplatek 750 Kč (+ DPH), odpustí se mu úroky, penále
a další příslušenství.
KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ?

• dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu
soudržnosti,
• příspěvková organizace územního samosprávného
celku,
• ústav založený státem nebo územním samosprávným
celkem,
• obecně prospěšná společnost založená státem nebo
územním samosprávným celkem,

Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona
rozumí:
• Česká republika,

• státní podnik nebo národní podnik,

• ú
 zemní samosprávný celek, včetně městské části
nebo městského obvodu nebo městské části hlavního
města Prahy,

• p
 rávnická osoba, v níž má stát nebo územní
samosprávný celek sám nebo s jinými územními
samosprávnými celky většinovou majetkovou účast,
a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen
„veřejnoprávní oprávnění“).

• s tátní příspěvková organizace, státní fond, veřejná
výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

• zdravotní pojišťovny 1 , Český rozhlas nebo Česká
televize, nebo

NA CO SI DÁT POZOR?
• O
 dpouštění příslušenství se týká pouze exekucí
vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové
a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje!
• Milostivé léto je účinné až od 29. 10. 2021 .
• P
 latby exekutorovi před tímto datem budou nejspíše
použity na úhradu příslušenství, nikoliv jistiny!
• D
 lužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít
institut milostivého léta a vyzývá exekutora, aby
postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., čl. IV, odst.
25 (3).

1

 enále vyměřené zdravotními
P
pojišťovnami se neodpouští,
je třeba ho plně splatit.
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Ing. Miroslav Zikmund, Dr. h. c.
*1919 †2021
Zemřel člověk, který byl pro starší ročníky znám především jako cestovatel a spisovatel, ale také jako opravdová studna
všestranných vědomostí. Bylo pro mě ctí a radostí mít možnost s takovou osobností prožít chvíle v soukromí
jak na cestách či u nás doma nebo u něho v bytě ve Zlíně.
Na cestách s historickým vozidlem po blízkém okolí komentoval
zajímavá místa a významné osobnosti našeho kraje, které nám
místním unikají. Vzpomněl každý zámek, hrad, kostel nebo například muzeum Emila Holuba. Jeho pozornosti neunikl v obcích žádný
památník padlých 1. světové války. Komentoval také, jak se v obcích
staví a opravují domy a zkrášlují vesnice.
Se zájmem jemu vlastním u mě prohlížel historická vozidla a vzpomínal na svoje motoristické začátky. Vyprávěl a vzpomínal na svého
přítele ak. mal. Bohdana Kopeckého, což bylo důvodem návštěvy
u jeho dcery Bohdanky ve Višňárech na Bídě, kde jsme měli možnost zhlédnout velkou část díla tohoto umělce a tím prožít krásné
odpoledne.
Určitě zajímavá byla také návštěva galerie ak. mal. Ludmily
Jandové v Osíku, kde se navždy rozsáhle rozepsal do jejich knihy
návštěv. Během návštěvy zámku v Nových Hradech nás po celou
dobu doprovázeli majitelé manželé Kučerovi. Zámecké schody do

všech pater zámku, taktéž všechna patra galerie (tentokrát výstavy
historických jízdních kol) vyběhl pan Zikmund ve svých devadesáti
letech v hovoru bez jakýchkoliv známek únavy. Také byl obeznámen
se samoobslužným výčepem piva na Podlubníčku, ale bohužel toho
času bez pumpy a piva.
Významem pro naši obec určitě zůstane jeho další návštěva naší
obce, kdy 6. 7. 2012 položil základní kámen rozšíření muzea historických vozidel u Flídrů čp. 79 a k této příležitosti napsal další pěkný
zápis do knihy návštěv.
Naposledy jsme se sešli, když jsme ho společně se ženou navštívili
ku příležitosti jeho nadcházejících stých narozenin u něho doma
v bytě jeho dlouholeté přítelkyně Marušky, kde jsem mu popřál
pevné zdraví a mimo jiné předal upomínkové předměty od našeho
starosty p. Radka Boštíka a také od vedení Smetanovy Litomyšle.
Čest jeho památce.
Josef Flídr

·

ZÁVODY SAJDKÁR A ČTYŘKOLEK
Letošní 16. říjen měli ve svém kalendáři
výrazně zatržen především jezdci Mezinárodního mistrovství sajdkár a čtyřkolek.
V Cikově se konal poslední díl seriálu. Díky
pandemii COVID 19 se na tento termín přesunul závod mistrovství světa v Holandsku,
což částečně ovlivnilo účast elitních jezdců
ve třídě sajdkár. MS dali přednost Lukáš
Černý, Miroslav Zatloukal či Ondřej Čermák, ale i přes jejich neúčast závody na naší
trati neutrpěli na atraktivitě. Jezdci, kteří
se sjeli z celé ČR, ale i Německa, Rakouska
a Polska byli rozděleni do několika kategorií

podle věku a výkonnosti své, či jejich strojů.
Za pěkného podzimního počasí diváci, ale
i kamery České televize čekali na vyvrcholení
letošní sezóny zejména v nejatraktivnějších
třídách MMČR. V kategorii čtyřkolek se
vítězem stal David Sůsa před Jiřím Kašparem a třetím Adamem Tučkem. Celkovým
vítězem sajdkár se poprvé ve své kariéře
stali Ladislav a Vítězslav Pečové před Janem
a Pavlem Boukalovými. Třetí příčku obsadili
Radek Poslušný a Tomáš Rozhoň. Po vyhlášení vítězů na závodišti již všichni spěchali
do místního kulturního domu, kde se večer

uskutečnilo již tradiční vyhlášení Mistrů
ČR. Do posledního místa zaplněný kulturák
aplaudoval všem jezdcům i posádkám, které
se letošního ročníku zúčastnili. Největší
aplaus zaznamenali mistři ČR v kategorii čtyřkolek – Jiří Kašpar, v přeboru ČR juniorů – Jiří Brhel, v přeboru ČR sajdkár – Dominik Vach a Lukáš Čiko. Vítězi MMČR sajdkár
se stali zcela zaslouženě bratři Jan a Pavel
Boukalové. Vyhlášení a poté následující
zábava se staly důstojnou tečkou za letošní
sezónou nejen závodníků, ale i nás pořadatelů z místního Autoklubu. V letošním roce →

PROSINEC 2021
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jsme na závodišti mohli vidět kromě motocyklů, sajdkár, modelů letadel také traktory. Díky pandemii COVID jsme neuspořádali vše tak
jak jsme si na začátku roku představovali, ale i tak můžeme hodnotit
letošní rok jako úspěšný. Tímto bych rád poděkoval všem členům,
spolupracovníkům, partnerům a Vám všem, kteří s námi sympatizujete za to, že jsme v této nelehké době vše zvládli a těším se s Vámi na
viděnou v Cikově, snad v lepších časech.
Za Autoklub v AČR Horní Újezd Václav Severa

·

PODZIM V TĚLOVÝCHOVNÉ
JEDNOTĚ
Podzimní část fotbalové sezóny je za námi a nastává čas bilancování a hodnocení. I přes složitou epidemickou situaci se až na jeden
turnaj mladší přípravky podařilo odehrát vše, co měly naše týmy
v plánu. To je při vědomí všech aktuálních problémů, které se nevyhnuly ani klubům v našem okrese, téměř neuvěřitelné a povedlo
se to naposledy před dvěma lety.

MUŽI
Po dlouhé soutěžní odmlce muži odstartovali sezonu zápasem v Boršově. Bohužel hned v úvodní zápase byla velice nízká účast hráčů.
Zápas skončil prohrou 3:1. Ani v následujících čtyřech zápasech se
nezdařilo získat body. Leč hráčská účast byla již výrazně lepší. První
bod muži získali po remíze s Borovou 3:3. Poté následovalo těsné
vítězství v Linharticích 2:1. Na to navázali výhrou 4:3 na domácím
hřišti proti Mladějovu. Tuto sérii přerušil nedohraný zápas v Dolním
Újezdě, kde došlo k vážnému zranění brankáře Vojty Havlíka. Mužům se ještě podařilo získat jeden bod ze zápasu s Opatovem a tři
body překvapivým vítězstvím 4:1 nad Cerekvicí. Se třemi vítězstvími
a dvěma remízami získali 11 bodů a obsadili tak nelichotivé předposlední místo. Velkým pozitivem této sezóny je, že v zápasech máme
poměrně široké hráčské zastoupení. Pokud se však budeme chtít
posunout v tabulce, je třeba, aby se co nejvíce hráčů zúčastnilo zimní
přípravy. Tabulka je až do jejího středu vcelku vyrovnaná. Zbývá tedy
se vrhnout s plným nasazením do jarní sezóny. Roman Chadima
Rk.

Družstvo

Záp.

+

1

Dolní Újezd B

14

11

3

2

Janov

14

11

3

Cerekvice

14

10

4
5

Morašice
Opatov

14
14

6

Jevíčko

7

–

0

↑ Závod side

výsledky, a ne jinak tomu bylo i ve třinácti podzimních zápasech.
10 vítězství, 2 remízy, pouze jediná prohra a průběžné třetí místo
v tabulce je toho důkazem.
Ve většině případů jsme hráli krásný kombinační fotbal a věřím, že
mi dá zapravdu nejeden hornoújezdský fanoušek, který zavítal na
naše zápasy. To, co zdobilo naši hru, byly mnohdy oku lahodící akce
na jeden dotek a bojovnost. Pokud bych měl říct, kde nás „tlačí bota“,
tak to je určitě proměňování vyložených šancí. Celkově ale musím
kluky a holky pochválit za předvedené výkony. Taky bych rád zmínil,
že na mě velice dobře působí jako kolektiv...dost často totiž dokáží
příjemně překvapit a tím nám trenérům dodat chuť do další práce.
Horší už to ale bylo s docházkou na tréninky, tam se to oproti jiným
rokům zhoršilo. Věřím, že v zimní přípravě navážeme na předchozí
roky, kdy jsme se scházeli kolikrát i v kompletní sestavě. Takové
podmínky pro trénování, jako máme dnes, tu ještě nikdy nebyly,
a tak věřím, že se bude účast na trénincích zlepšovat a tím poroste
i kvalita... Jirka Kučera
Rk.

Družstvo

Záp.

+

1

Litomyšl/Čistá

13

12

0

2

Březová

13

11

2

3

Horní Újezd/Morašice

13

10

4
5

Bystré
Hradec n. S./Radiměř

13
13

6

Janov

7

Borová

8

–

0

Skóre

Body

1

105:12

36

0

110:7

35

2

1

62:9

32

10
9

2
0

1
4

60:20
57:33

32
27

13

7

1

5

28:28

22

13

6

0

7

30:38

18

Opatov

13

5

1

7

56:50

16

9

Jevíčko

13

4

2

7

24:58

14

13

4

0

9

24:57

12

Skóre

Body

0

42:13

36

10

Pomezí

2

1

45:26

35

11

Němčice

13

2

4

7

18:45

10

0

4

35:13

30

Kunčina/Mladějov

13

2

1

10

10:52

7

8
7

3
4

3
3

30:16
41:30

27
25

12
13

Koclířov

13

1

1

11

29:91

4

14

7

1

6

33:30

22

14

Dl. Loučka/Křenov

13

0

0

13

10:123

0

Borová

14

5

3

6

44:38

18

8

Radiměř

14

5

0

9

21:34

15

9

Mladějov na M.

14

3

5

6

35:38

14

10

Dlouhá Loučka

14

3

5

6

26:30

14

11

Hradec n. S

14

4

1

9

18:43

13

12

Boršov

14

3

2

9

25:42

11

13

Horní Újezd

14

3

2

9

22:41

11

14

Linhartice

14

1

3

10

12:35

6

↑ Tabulka muži

STARŠÍ ŽÁCI
Podzimní část sezóny jsme opět zahájili společně s žáky z Morašic.
I tak ale bylo nutné na každý zápas povolat pár mladších žáků, abychom
vůbec mohli hrát a měli alespoň jednoho náhradníka. Někteří z nich
sehráli i dva zápasy v jednom dni. Tímto jim moc děkuji za výpomoc.
U ročníků 2007 a 2008 jsme si za poslední roky zvykli na výborné

↑ Tabulka Starší žáci + foto

→
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MLADŠÍ ŽÁCI
Podzimní část sezony 2021/2022 se po dlouhé době odehrála bez
přerušení a odložených zápasů. Na podzim jsme odehráli celkem
deset utkání, z nichž máme sedm vítězství a tři porážky. Sezonu
jsme zahájili stejně jako v loňské sezoně v Borové, kde jsme po
dobrém výkonu ale spoustě neproměněných šancí prohráli smolně
2:1. Na vítěznou vlnu jsme se dostali v druhém zápase, kdy jsme
bez větších komplikací porazili doma Litomyšl 4:1. Třetí zápas jsme
odehráli v Opatově, kde se nám podařilo otočit skóre zápasu a vyhráli
jsme 2:1. Čtvrté utkání jsme odehráli s Březovou, kterou jsme jasně
přehráli 5:0. Pátý zápas jsme odehráli v Trnávce, kde jsem skoro
celý zápas hráli o jednoho hráče méně, a nakonec jsme prohráli
5:2. V šestém zápase jsme doma přivítali Sebranice a vyhráli jsme
4:1. K sedmému zápasu jsme odjeli do Jaroměřic, kde jsme utrpěli
vysokou porážku 5:0. Osmý zápas jsme odehráli, v té době u prvního
celku tabulky, v Radiměři, kterou jsme porazili jednoznačně 7:1. Deváté utkání jsme odehráli na domácí půdě proti Borové, které jsme
vrátili porážku z prvního utkání a vyhráli jsme 4:1. Poslední zápas
jsme odehráli na domácím hřišti proti Radiměři, kterou jsme porazili
4:0. Všichni hráči si zaslouží za předvedené výkony a dobrou účast
na trénincích velkou pochvalu. Pokud budeme v předváděné hře pokračovat i v jarní části sezony, tak věřím, že skončíme na nejvyšších
příčkách tabulky. Na závěr bych chtěl poděkovat trenérům z Morašic
za dobrou spolupráci. Tomáš Chadima
Rk.

Družstvo

Záp.

+

1

Horní Újezd/Morašice

10

7

0

2

Radiměř/Hradec n. S.

11

6

1

3

Sebranice

10

6

4
5

M. Trnávka
Březová

10
9

6

Jaroměřice

7

Litomyšl/Čistá

8
9

–

0

Skóre

Body

3

33:17

21

4

57:37

19

0

4

55:34

18

5
5

3
0

2
4

30:19
29:23

18
15

10

4

2

4

30:23

14

11

3

3

5

15:30

12

Borová

10

3

1

6

21:36

10

Opatov

11

2

0

9

17:68

6

↑ Tabulka mladší žáci

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
V této sezóně patří do kategorie starších přípravek ročníky 2011
a 2012, přičemž děvčata mohou být o rok starší. Opět jsme pokračovali
v osvědčené spolupráci s mužstvem Morašic, které reprezentovali Martina Famfulíková, Vojtěch Huryta, Matyáš Lněnička, Dominik Prokop
a Michal Kovář. Z našeho týmu Horního Újezdu to byli Šimon Flídr,
Fanda Flídr, Sára Vomočilová, Samuel Vomočil, David Boček, David Klusoň a z mladší přípravky nám zdatně vypomáhal Jarda Chaun. Z mého
pohledu se tentokrát sešla výborná parta jak na hřišti, myšleno po té
fotbalové stránce, tak i v kabině, kdy mám na mysli tu stránku kamarádskou. Účast na trénincích i zápasech byla výborná, což se nakonec
projevilo i na konečných výsledcích, vyjma posledního turnaje v Morašicích, kdy se celému týmu nedařilo téměř nic a soupeřovy branky pro
nás byly zakleté. Nakonec z toho bylo konečné třetí místo. Na dalších
turnajích jsme 5x obsadili první místo a jednou byli druzí, když nám
k úplné spokojenosti chyběl jeden vstřelený gól. Jenom připomínám,
že všechny turnaje byly čtyřtýmové. Z výše uvedeného tak vyplývá, že
jsme v sedmi turnajích odehráli 21 zápasů s bilancí 18 výher, 2 prohry
a 1 remíza při poměru 110 vstřelených a 28 obdržených branek. Myslím, že předvedený výkon se líbil všem trenérům, kterým tímto děkuji
za vzájemnou spolupráci, tak i rodičům, kterým děkuji za dopravu dětí
a praní dresů. Hráčům a hráčkám děkuji za předvedené výkony a radost z fotbalu, která byla z jejich vystupování při trénincích a zápasech
patrná. A pochopitelně děkuji celému vedení TJ Horní Újezd za vy-

tváření výborných podmínek pro činnost všech věkových kategorií,
které se momentálně fotbalu věnují. Nejvíce radosti nám všem však asi
udělala skutečnost, že jsme celou sezónu mohli odehrát relativně bez
nějakých zásadních omezení a nařízení. I když se momentálně covidová situace v naší zemi nevyvíjí nejpříznivěji, dovolte mi, abych vyslovil
přesvědčení, že i ta jarní část a všechny další bude probíhat minimálně
stejně jako ta podzimní r. 2021. František Bartoš

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
V naší nejmladší soutěžní kategorii letos působí kluci narození 2013
a mladší a děvčata narozené 2012 a mladší. Hrajeme v souklubí
Horní Újezd/Morašice, ale zastoupení Morašic je letos velice slabé.
Vzhledem k tomu, že většina týmu měla před začátkem nové sezóny
minimální turnajové zkušenosti, neměli jsme ohledně výsledků
žádná očekávání. Průběh podzimní části ukázal, že v okresní soutěži
budeme patřit k průměru soutěže. Na každém turnaji jsme vždy
minimálně jednou vyhráli. Těší nás, že jsme se turnaj od turnaje zlepšovali. Na dětech je vidět, že je fotbal baví, s tréninkovou docházkou
a celkově s přístupem panuje spokojenost. Kromě šesti mistrovských
turnajů mladší přípravky jsme se zúčastnili i tří turnajů předpřípravek, z nichž ten úvodní jsme vyhráli. Na konci září nás na tréninku
navštívil okresní trenér mládeže. S příchodem chladného počasí jsme
se přestěhovali do Lubné na Skalku a do nové tělocvičny v Proseči.
Doufejme, že v činnosti budeme moci pokračovat i po Novém roce,
snad nebude sportování (a především sportování mládeže) limitováno jako při předchozích covidových vlnách. Mgr. Zdeněk Beneš

↑ foto mladší přípravka

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
Naše fotbalová školička seznamuje nejmenší děti zábavnou a všeobecnou formou nejen se základy fotbalu, ale se sportem obecně.
Základem je, aby se děti bavily pohybem, tedy tím, co je pro ně přirozené. Tréninky jsou vedeny pestrou a zábavnou formou a probíhají
v příjemném, přátelském a soutěživém prostředí. Dětem nabízíme
sport, který přináší radost. Mgr. Zdeněk Beneš
Závěrem se sluší poděkovat všem (záměrně bez jmen, abych na
někoho nezapomněl), kteří mají zásluhu na tom, že naše tělovýchovná jednota zdárně funguje i v této náročné době. Poděkování patří
výkonnému výboru naší TJ, náš moderní sportovní areál je pomalu
posledním místem na Horním Újezdě, kde se něco děje. Poděkování
patří všem trenérům, všichni to děláme bez jakékoliv odměny ve
svém volném čase a je to stále více a více náročnější. Poděkování patří
obsluze našeho bufetu, jinak bychom na pivo chodili maximálně doma
do ledničky. Poděkování patří všem našim fotbalistkám a fotbalistům,
protože tráví svůj volný čas smysluplně. Poděkování patří všem sponzorům, sportovní vybavení také něco stojí. Poděkování patří zkrátka
všem, kteří mají byť jen nepatrnou zásluhu na tom, že se společně
můžeme čas od času na hřišti sejít.
Za Tělovýchovnou jednotu Horní Újezd přeji všem klidné Vánoce, do nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Mgr. Zdeněk Beneš

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 21. 3. 2022.

