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OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Podle dávné tradice lidé vítali jaro také otvíráním
studánek – symbolickým vyčištěním pramene
po dlouhé zimě. Tento obyčej upadl na čas téměř
v zapomnění, ale díky úsilí nadšenců je na mnoha
místech obnovován.

Lidé si odjakživa studánek velmi vážili, vždyť prameny bývaly cenným zdrojem pitné vody. Po staletí
udržované studánky však s rozvojem vodovodních
sítí a čerpání vody z podzemních zdrojů začaly
pustnout. Leckde se pak praménky čerstvé vody
ztratily v bahně. Někde i kvůli změnám v krajině,
při těžbě dřeva, úpravách polí, výstavbě… Pamětníci
postupně odcházeli a najít v lese studánku bylo čím
dál tím vzácnější.
V posledních desetiletích však začali přibývat
nadšenci, často různá sdružení ochránců přírody,
kterým vadilo, že cenné studánky mizí. Podařilo se
jim zmapovat výskyt studánek, které lidem sloužily
po staletí, a daří se jim je obnovovat a udržovat.
Vznikl tak Národní registr pramenů a studánek,

jenž plní roli veřejně dostupného seznamu zdrojů vody v přírodě, k nimž mají
kolemjdoucí přístup. Můžeme v něm nalézt velmi podrobné informace o každé
evidované studánce i přesné mapy.
Podle kvalifikovaných odhadů bývalo na území Česka ve volné přírodě 10 000
studánek. Praxe ukazuje, že je to odhad reálný. Úsilí zachránců studánek je úspěšné: v únoru 2015, po sedmi letech existence, měl národní registr 8000 přístupných
záznamů, z toho více než 4 100 studánek. Již řadu let probíhá kampaň Zachraňme
studánky, jejímž cílem je nalézt, obnovit či udržet přirozené zdroje vody ve volné přírodě. Nad některými studánkami si berou patronát různé instituce, velmi často školy,
které se pak o ně starají.
K tradici otvírání studánek se váže i vznik kantáty Bohuslava Martinů Otvírání
studánek. Skladatel totiž navštívil v roce 1938, ještě před svým odjezdem do Francie, vysočinskou vesnici Tři studně a strávil v ní měsíc. A právě tam se stejně jako
v jiných vesnicích odehrával každoročně zjara zmiňovaný obřad, který byl provázen silnou emotivní atmosférou. Když byl počátkem 50. let básník Miloslav Bureš
svědkem tohoto zajímavého lidového obyčeje, napsal na břehu nedalekého rybníku
Sykovec báseň Píseň o studánce Rubínce. Poslal ji pak do Francie právě Bohuslavu
Martinů. Ten dojat vroucností básně i vzpomínkou na předválečný pobyt ve Třech
Studních ji v roce 1955 zhudebnil a přejmenoval na Otvírání studánek. Tak vznikla
známá kantáta, která měla premiéru 7. ledna 1956 v podání brněnského sboru Opus
pod vedením Zdeňka Zouhara, přítele Bohuslava Martinů.

·

Studánka v lese tajemná,
velké kouzlo v sobě má.
V noci na ni měsíc svítí,
hladina se krásně třpytí.
Stíny se tam mihotají,
víly lesem pobíhají.
Když se kolem roztančí,
ke studánce zatočí.
Nad vodou se sklánějí,
obraz svůj tam hledají.
Slunko až se rozzáří,
nikdo je již nespatří.
Jen studánka tam stále sní,
dál skrývá své tajemství.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
pravidelně touto dobou Vás každým rokem informuji o připravovaných akcích, které
hodlá obec během roku realizovat.
I v letošním roce to opět bude především oprava místních komunikací: v plánu je
provést rozsáhlou opravu komunikace v Cikově od čp. 21 (p. Boháčová) směrem na
„Spálenisko“. Akce, jejíž rozpočet představuje sumu přes 3 mil. Kč, byla připravena
již v roce 2019, ale v daném roce to bylo poprvé, co dotační výzva nebyla vůbec vypsána a v dalším roce jsme bohužel dotaci neobdrželi. Nyní tedy zkoušíme štěstí po
třetí. Ale i kdybychom s dotací na Ministerstvu pro místní rozvoj opět nebyli úspěšní,
jsme v každém případě připraveni opravit alespoň úsek komunikace od zatáčky
u čp. 46 k novým rodinným domům, který je v havarijním stavu. Dále je v plánu provést nové kontejnerové stání pro bioodpad v Cikově u p. Hanuse, výspravu křižovatky
u truhlářství Žďára a samozřejmě všech výtluků, kterých se po letošní zimě, kdy se
střídaly teploty okolo 0˚ C, objevilo víc, než dost.
Dále má obec v plánu provést opravu sakrálních staveb – dvou křížků (na Krásňovsi
a v Cikově na Spálenisku) a sochy sv. Jana Nepomuckého u zastávky autobusu u fotbalového hřiště. A konečně v letošním roce proběhne i několikrát odkládaná výměna
střešní krytiny na stodůlce u MŠ.
Zároveň se zastupitelstvo obce rozhodlo objednat zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kuchyně v MŠ a pro přístavbu hasičské zbrojnice, kde by mělo
kromě jiného vzniknout nové sociální zázemí.
A ještě důležitější projekt obec připravila začátkem roku, kdy proběhla veřejná
soutěž na zpracovatele nového územního plánu v celkové částce 272 tis. Kč, v druhé
polovině roku by mělo mít zastupitelstvo obce k dispozici I. návrh územního plánu
určeného pro veřejné projednání.
Součástí investic letošního roku budou další drobné opravy jako např. oprava komínů
nad obecními byty nad prodejnou Hruška, rekonstrukce stání na kontejnery nahoře na
Vísce , nákup nových kontejnerů na papír atd.
Všechny tyto investice si může obec dovolit i proto, že loňské rozpočtové hospodaření
skončilo přebytkem ve výši 1 994 tis. Kč.
Ing. Radek Boštík — starosta
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
osobně osádce vozidla. Časový rozpis bude stejný. Svoz pneu z osobních aut pouze
za úplatu! Do svozu NEPATŘÍ – suť, eternit, asfaltová lepenka, azbest !!!

KOLIK NÁS TU ŽIJE?
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Počet obyvatel k 31. 12. 2021
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LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Budislav

30 261,-

Desná

34 036,-

Dolní Újezd

119 920,-

Horní Újezd
Osík

49 176,55 283,-

Poříčí

37 565,-

Vidlatá Seč

27 252,-

CELKEM

• o
 becně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
a č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
• s mlouvu mezi obcí a TS Hlinsko na zajištění
svozu, třídění, recyklace a odstranění
komunálního odpadu
• r ozpočtové provizorium na počátek roku 2022
pro měsíce leden a únor
• n
 ávrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého
výhledu rozpočtu pro roky 2022- 2024 pro MŠ
Horní Újezd
• n
 ávrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
pro roky 2022–2024

Na dalším jednání dne 18. 1. bylo m. j.
projednáno a schváleno:
• s mlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí
a ČEZ na uložení kabelů elektro přípojky pro
majitele p. Kladivu, Poříčí
• v ýběr vítězné firmy pro realizaci akce
„Zpracování územního plánu obce Horní Újezd“
A- Projekt Pardubice, která předložila nejnižší
cenovou nabídku a uzavření smlouvy s touto
firmou
• s mlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí
a firmou Gasnet pro manž. Kladivovi, nový RD
na Podlubníčku
• s mlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí
a ČEZ pro nový RD na Podlubníčku (p. Fait)

Svoz se uskuteční vždy v úterý a to 3. května a 4. října 2022. Každý si předá odpad

Počet obyvatel k 1. 1. 2021

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne
10. 12. m. j. projednalo a schválilo:

353 493,- Kč

Následně se zasedání zastupitelstva
obce konalo dne 28. 2. a m. j. projednalo
a schválilo:
• z
 ávěrečný účet MŠ za rok 2021 s výsledkem
hospodaření + 2030,63 Kč a jeho převod
do rezervního fondu
• r ozpočet obce na rok 2022 – příjmy
8 222 000,- Kč, výdaje 8 079 200,-, splátky jistin
úvěrů 733 000,- Kč, celkem výdaje 8 812 200,- Kč,
schodek 590 200,- Kč
• p
 oskytnutí finančního daru Českému červenému
kříži ve výši 20 000,- Kč na humanitární pomoc
Ukrajině

Další jednání zastupitelstva se
uskutečnilo 23. 3. a bylo m. j.
projednáno a schváleno:
• d
 otace pro domácí hospic Bílá holubice ve výši
5 000,- Kč
• d
 oplacení úvěru před termínem splatnosti
v rámci mimořádné splátky ve výši: 4 595 119,- Kč
• d
 ohoda o odstoupení od kupních smluv na p. č.
76/2 Bendovi a p. č. 75 Kocourkovi, pozemky
v části u KD nabývá do vlastnictví zpět obec
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Sdružení obcí mikroregionu
Litomyšlsko – Desinka
Vás srdečně zve na tradiční

ODPOLEDNE
S DECHOVKOU
v neděli 12. června 2022
od 14.00 hodin
v letním areálu v Lubné
V případě nepřízně počasí se akce
bude konat na Skalce v Lubné
K poslechu a tanci zahraje
malá kapela Jana Pohorského
se zpěvákem Radkem Klusoněm.

Sluníčko nám krásně svítí,
na zahrádkách kvete kvítí.
A co bude zakrátko?
Vylíhne se kuřátko.
Taky malá housátka,
utečou nám za vrátka.
Uvaříme vajíčka,
velká i ta maličká.
Beránka si upečeme,
polevou ho polijeme.

Těšíme se na Vás! Občerstvení zajištěno.

Zastupitelstvo obce a redakční rada
přeje všem čtenářům příjemné prožití
Velikonočních svátků.

VODA – zákaznický servis
Uprostřed naší cesty od vodních zdrojů k čistírně odpadních vod bychom se rádi zastavili
u vás, našich odběratelů. Nejen zvyšování
technické úrovně systému zásobování vodou
a zabezpečení požadované jakosti pitné vody,
ale také úroveň zákaznického servisu je vizitkou vodohospodářské společnosti. Z tohoto
důvodu se systém komunikace s odběrateli
neustále zdokonaluje. V současné době
můžete záležitosti související se smlouvou
o dodávce pitné vody a odvádění odpadních
vod řešit způsobem, který vám vyhovuje,
a to buď telefonicky na tel.č. 461 357 154-6
Zákaznického centra VHOS, a.s. v Moravské
Třebové, prostřednictvím webových stránek
www.vhos.cz nebo osobní návštěvou na
středisku VHOS, a.s., Hegerova 659, Polička,
tel.č. 461 357 191.
Na vodohospodářském středisku v Poličce
nebo v Zákaznickém centru vyřídíte úhradu
faktury za vodné a stočné, novou smlouvu
o dodávce vody a odvádění odpadních vod nebo
změnu smluvních údajů. Můžete zde nahlásit
stav vodoměru, požádat o vystavení mimořádné faktury za vodné a stočné nebo nastavení či
změnu zálohových plateb. V případě jakékoliv
reklamace zde můžete požádat o její vyřešení,
případně zaevidování. Zákaznické centrum
v sídle společnosti VHOS, a.s. neslouží jen jako
zázemí pro přímý styk s odběrateli, ale je také
důležitým článkem organizační struktury
VHOS, a.s., zajišťujícím fakturaci vodného
a stočného a smluvní agendu.

Všechny výše popsané úkony můžete také
řešit prostřednictvím webových stránek
VHOS,a.s., konkrétně v sekci „Zákaznický
servis“. Zde naleznete postup při změně
smluvních údajů, odečtu vodoměrů nebo
reklamaci. Jsou zde také k dispozici dokumenty ke stažení, obsahující tiskopisy, které
můžete po vyplnění a podpisu zaslat naskenované e-mailem. Tyto webové stránky jsou
nejen nástrojem pro řešení různých situací,
ale i zdrojem mnoha užitečných informací.
Jestliže na úvodní stránce zadáte do odkazu
„Moje obec“ název např. Horní Újezd, najdete
základní údaje o kvalitě vody, aktuální cenu
vodného a stočného, informace o odstávce vody, kontakty pro možnost nahlášení
poruchy i kontakty na naše pracovníky v dané
lokalitě. Pokud si zde zaevidujete e-mailovou
adresu, budete informováni o plánovaných
i havarijních odstávkách. K dispozici je vyjadřovací portál, který usnadňuje podávání žádostí o vyjádření k sítím, případně k možnosti
napojení na vodovod nebo kanalizaci.
Často využívaným odkazem na webových
stránkách je „Samoodečet vodoměru“. Mimořádný odečet si můžete nahlásit kdykoliv.
V poznámce uveďte, zda jej požadujete vyfakturovat nebo se jedná pouze o kontrolní odečet. Vždy nahlašujte pouze celé m3 a k odečtu
si nepřidávejte žádné kubíky dopředu. Může
se stát, že vodoměr budeme v rámci pravidelné povinné kalibrace (6 let domovní vodoměr, 5 let bytový vodoměr) měnit a nastane
problém se skutečným stavem na vodoměru.
V případě podezření, že vodoměr měří nepřes-

ně, případně více než odpovídá spotřebě vaší
domácnosti, můžete požádat o jeho úřední
ověření. Na základě písemné žádosti vodoměr
vymontujeme a zašleme do státní metrologické zkušebny. Můžeme tak učinit nejpozději
při výměně vodoměru. Doporučujeme provádět kontrolu stavu na vodoměru měsíčně,
abyste měli představu o vlastní spotřebě. Při
hodnocení vlastní spotřeby můžete vycházet
z prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech
a kanalizacích, která určuje směrné číslo
spotřeby vody na jednoho člena domácnosti
35 m3/rok. Podle stavu na vodoměru se účtuje
jak vodné, tak stočné. Zákon předpokládá, že
co do domácnosti vteče, to z ní i vyteče. Pokud
do kanalizace vypustíte výrazně méně vody,
než odeberete z vodovodu, můžete požádat
o snížení stočného. Tento rozdíl však musí být
vyšší než 30 m3 za rok.
V zákaznickém centru můžete řešit i poruchu na rozvodech vody za vodoměrem. Vodné
dle zákona snížit nelze, ale je možné domluvit
se na snížení stočného v případě, že nadměrná spotřeba neodtekla veřejnou kanalizací.
Pochopitelně snížení nelze uplatnit např. při
protékání nádržky na WC. Velmi důležitá je
včasná reakce, aby bylo možné kontrolu na
místě provést co nejdříve.
Na zákaznické centrum se můžete obrátit
s jakýmkoliv problémem či dotazem týkajícím
se vodného a stočného. Vždy se budeme snažit
najít pro vás to správné řešení.
VHOS, a. s.

·

Cena vody od 1. dubna – 44,- Kč/m3
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JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
Na výborové schůzi Jednoty divadelních
ochotníků Lukáš Pakosta se sešlo 10. července 1945 odpoledne v hostinci u Drábků
9 členů výboru.
Předseda vítá přítomné a projednává sestavení slavnostního programu na Den odboje
pořádaného místo 29. července 2. září 1945
a znovuodhalení pamětní desky na školní
budově ruskému legionáři nadporučíku
1. roty úderného praporu Janu Švecovi, který
hrdinně položil život za vlast na Sibiři u stanice Šebarky dne 26. července 1918. Předseda
divadelních ochotníků Chaloupka společně
s br. učit. Doubkem, MNV a všemi složkami celé obce pod záštitou ONV v Litomyšli
s ochotou pomohli nám budovati plán k této
veliké slavnosti ku Dni odboje, aby slavnostní
ráz byl co nejmohutnější v nově osvobozené
republice. Slavnost byla velkým nadšením
členy výboru uvítána a schválena.
Dále bylo jednáno o sehrání divadla po
slavnosti v měsíci říjnu. Hra „Na lužanském
klepáči„ byla přítomnými schválena. Předseda děkuje přítomným za účast a klade důraz
na povinnosti, které nám popravy našich
předků z dob útisku a roboty nařizují: „Nezapomínejme nikdy naši drahé prolité české
krve a ze všech sil hajme svobodu našeho
národa!!!“ Jednota divadelních ochotníků
bude vždy hájiti odkazy svých předků a nikdy
nepřipustí, aby z jejich těžkých utrpení – poprav, týrání a všech bolestí nám vzešlá radost
a síla svobody byla nezodpovědnými živly
poškozována a ostouzena. Naši ochotníci,
kupředu plodnou prací pro lepší budoucnost!!! Ať žije naše republika! Ať žije náš
milý president Dr. Edvard Beneš! Tím schůze
skončena.

Ochotníci se opět setkali dne 25. října
1945. Na programu bylo vyúčtování divadla
„Na lužanském klepáči“. (čísla neuvedena)
Předseda navrhuje sehrání hry „Kytička pro
štěstí“ od spisovatele J. L. Doudlebského.
Členové výboru vzpomněli pietní národní
slavnosti u příležitosti znovuodhalení pamětní desky nadp. legií Jana Švece a padlých
hrdinů našeho osvobození v roce 1914–1918
a 1939–1945 a uctili tuto památku povstáním. Zároveň bylo povstáním vzpomenuto
zemřelého zakládajícího člena a bývalého
jednatele a starosty obce Jana Chadimy. Čest
budiž jeho památce! Vzpomenuto bylo též
bývalého jednatele Jana Hurycha, jehož osud
smrti není znám. Naše Jednota mu děkuje
za jeho činnost.
Předseda znovu připomíná onen Den
odboje jak bratrské spolupráci dosaženo
bylo nejkrásnějšího výsledku. Setrvejme
i v pozdější době v nerozborném bratrství
a bude nám práce lehkou pro vývoj ochotnický. Kupředu, ani krok zpět!! Zdar našemu
podnikání!!
V roce 1946 se ochotníci sešli poprvé
14. ledna. Předseda uvítal přítomné a předal
slovo pokladníku br. Fr. Pohorskému ohledně
vyúčtování divadelní hry „Kytička pro štěstí“.
Tento kus byl hrán dvakrát, ale čísla nejsou
uvedena. Rokováno o sehrání divadelní hry
„Není muže nad kováře“ (Pravda vítězí). Div.
hru sepsal Fr. Balej. Tato národní hra má čtyři
jednání s proměnami. Bude hrána k narozeninám našeho osvoboditele prvního presidenta T. G. Masaryka, v níž je vysoce hodnocena
jeho práce s br. legionáři v zahraničí i doma.

Dále předseda navrhuje, aby byla podle možností v krátké době zasazena pamětní deska
jednomu z prvních průkopníků naší svobody
Lukáši Pakostovi, který byl se svými druhy
popraven za vedení pobouřeného selského
lidu v dobách kruté roboty a útisku. Deska
bude zasazena na mlýn br. Václava Boštíka
v Horním Újezdě čp. 10, kde se Lukáš Pakosta
narodil a také jako rychtář hornoújezdský
působil. Tento návrh byl přítomnými schválen, jakož i akce sběru potřebného kovu na
tuto desku po obci.
Návrhy vyčerpány a se zdarem naší
ochotnické práci a činnosti v nové republice,
jakož i s díky předsedy přítomným za účast,
skončila schůze v 10 hodin večer.
František Chaloupka — předseda

·

MATERIÁLNÍ
POMOC UPRCHLÍKŮM
VILA KLÁRA
pátek 16.00 – 18.00 hodin
darovat můžete: nádobí, peřiny, povlečení,
ručníky, osušky, elektroniku, nábytek, potřeby pro
děti (kočárky, nočníky, hračky, hry, pastelky …)

LIDOVÝ DŮM
prac. dny 9.00 – 17.00 hodin
darovat můžete: léky, hygienické potřeby,
potraviny, školní potřeby, oblečení.
O konkrétní potřebě materiální pomoci
se můžete informovat na tel. čísle
p. Radimecké 737 941 829

Společenská kronika
„Humor je nejkrásnější spojení člověka s problémem.
Je to kolmice spuštěná neomylně a přesně“.
M. Horníček

V měsících březnu, dubnu
a květnu se dožívají významných
životních výročí tito naši
spoluobčané:

50 let	
Marta Vopařilová
Josef Mráz

60 let	
Jan Střasák
65 let

Pavel Kubeš

75 let

Ladislav Kučera

87 let
90 let
91 let

Jiří Fogl
Anna Nováková
Josef Tobek
Anna Vejrychová

Jubilantům přejeme hodně zdraví a radosti, málo starostí a dobré přátelé.
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VÍTÁME PRVNÍ
JARNÍ PAPRSKY

MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ ÚJEZD, OKRES SVITAVY
VYHLAŠUJE ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Zápis se uskuteční dne 11. 5. 2022 od 8.00 do 16.00 hod. v MŠ.

Po Vánočních svátcích jsme se v mateřské škole znovu sešli a nový
rok 2022 zahájili Tříkrálovým průvodem. Děti s písničkou a v převlecích obešly úřad, obchod a další části obce. Pomalu jsme vpluli
do rytmu aktivit školního roku zábavnou formou projektových dnů:
„Den s ptáčky“, ,,Co mám v těle“, ,,Karneval a masopust“. Pro některé
děti to byl úplně první karneval. Ve škole jsme měli připraveno plno
soutěží, do kterých se děti vrhly s velkým nadšením. Mezi soutěžemi
jsme si společně zatancovali a s písničkou "Jede, jede mašinka…"
jsme projeli společně celou školku. Zamávali jsme paní kuchařce
a paní školnici a zase se vrátili se všemi vagónky zpět do třídy. Karnevalové veselí jsme zakončili průvodem masek po Krásňoveské návsi
a v dalších částech obce.
Letos jsme si během zimy užili celé dva týdny „školkové“ zimní
Olympiády i se slavnostním předáváním zlatých medailí vítězům.
Zapálili jsme olympijský oheň, slíbili si, že budeme závodit čestně
a pomáhat slabším. Venku nám počasí nepřálo a sníh nebyl, ale
uvnitř jsme si i tak vyzkoušeli mnoho sportů – lyžování, curling,
hokej, biatlon, a mnoho dalšího. Byly to báječné dny plné sportování.
V tomto zimním období jsme společně zpívali, hráli divadla, tvořili

ZÍSKÁNÍ FORMULÁŘŮ
• na místě v den zápisu
• https://ms.horniujezd.cz/materska-skola/zapis-do-ms/
• vyzvednutí v MŠ (Den otevřených dveří 27. 4. 2022)

a sledovali zábavná divadelní představení hereček divadélka „U dvou
Sluncí“ a divadla „JOJO“. Navštívil nás pan Kubát s názvem programu
"Wolfík", aneb život jednoho slavného muzikanta a také jsme absolvovali vzdělávací program Zdravá pětka. Na konci března jsme společně
navštívili naše kamarády v 1. třídě základní školy v Dolním Újezdě.
Jaro nám už zaťukalo na dveře a můžeme se tak společně začít
těšit na jarní aktivity a Velikonoční svátky. V připravované velikonoční dílně si rodiče mohou s dětmi vyrobit vlastní výrobek z recyklovaných materiálů a příjemně strávit dopoledne v mateřské škole.
V dubnu s nejstaršími dětmi začneme jezdit na plavecký výcvik do
Poličky. Chystáme projektový den „Den země“, divadélka, společné
focení a další aktivity v rámci školního vzdělávacího programu. Na
Den matek pak celá školka chystá pro rodiče překvapení.
Vážení příznivci mateřské školy, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na
slavnostní otevření naší nové „Přírodní zahrady skřítka Krásňovíska“,
které se uskuteční 27. 4. 2022 od 14.30 hodin společně s dnem otevřených dveří mateřské školy. Bude pro Vás nachystána komentovaná
prohlídka, tvořivé dílny pro zájemce a příjemně strávený čas s dětmi.
Moc se těšíme na setkání s Vámi. Kolektiv zaměstnanců
mateřské školy.

Povinné vzdělávání pro školní rok 2022/2023 pro děti, které
dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

·

PODÁNÍ ŽÁDOSTI – NEJPOZDĚJI DO 13. 5. 2022 V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• osobně v den zápisu
• jiný den dle telefonické či osobní domluvy
Všechny formuláře musí být řádně vyplněny a podepsány oběma rodiči.
POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A DOKUMENTY
• žádost o přijetí dítěte do MŠ
• evidenční list s potvrzením od lékaře o očkování dítěte
• kopie rodného listu
• popř. kopie občanského průkazu, povolení k pobytu, rozhodnutí o péči
• popř. doporučení ze školského poradenského zařízení
ZÍSKÁNÍ EVIDENČNÍHO ČÍSLA
• je potřebné k identifikaci dítěte při uveřejnění přijetí a obdržíte
jej při převzetí formulářů nebo jejich odevzdání (osobně)

INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
• v úterý 24. 8. 2022 od 16.00 hodin v Mateřské škole Horní Újezd,
okres Svitavy.
Při tomto zápisu je nutné zapsat i děti, u kterých je předpokládaný nástup
do MŠ až později v průběhu školního roku 2022/2023.
Další informace k zápisu naleznete na webových stránkách v průběhu
měsíce dubna. www.ms.horniujezd.cz  
Pro případné dotazy volejte: 461 631 273
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OBECNÍ PLES
Poslední březnovou sobotu jsme mohli po roční pauze uspořádat
obecní ples. K tanci a poslechu hrála skupina Septima, hlavní cena
letošní tomboly televize LG zůstala tentokrát v naší obci a program
plesu zpestřila mladá děvčata z Besty Chrudim skupinovým předtančením. Děkujeme všem firmám a také domácnostem, které přispěly
věcnou cenou do bohaté tomboly. Děkujeme také návštěvníkům za
jejich účast a doufáme, že se za rok opět sejdeme.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, UMÍŠ UDĚLAT KOTRMELEC,
PŘEDBĚHNOUT KAMARÁDA
FANOUŠCI
MOTORSPORTU NEBO CHCEŠ DÁT NĚKDY GÓL?
Autoklub v AČR Horní Újezd se v letošním roce rozhodl uspořádat tři podniky.
Sezónu začneme v květnu a to v sobotu
sedmého, kdy se na naší trati sjedou
jezdci v rámci Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu juniorů. Druhým závodem bude přebor SMS
Pardubice, který je naplánován na neděli
3. července. Závěr sezóny bude patřit
již tradičně sajdkárám a čtyřkolkám.
V sobotu 1. října se uskuteční finálový
závod Mezinárodního mistrovství těchto
kategorií a následně v místním kulturním domě budou slavnostně vyhlášeni
mistři ČR.
Mnozí jste jistě čekali, že se dozvíte
i datum traktoriády. Bohužel Vás
musím zklamat, ale v letošním roce se
tato akce neuskuteční, ale je dohodnuto, že v roce 2023 se milovníci traktorů
budou mít možnost setkat na traktoriádě v Horním Újezdu.
Čeká nás pořadatele a doufám, že
i Vás fanoušky a diváky motokrosu
sezóna plná adrenalinu.
Na viděnou se těšíme v motokrosovém areálu v Cikově.
Václav Severa — Autoklub Horní Újezd

·

Přesně před třemi roky vyšel v obecních novinách ve vesnicích, kde TJ Horní Újezd působí, článek
„Má smysl, aby Vaše dítě sportovalo?“ Za ty tři uplynulé roky se v našich životech řada věcí změnila. Předně jsme prošli dvěma roky „covidu“, obdobím, kdy se bez nadsázky několikrát zastavil
svět. Druhá zásadní věc je právě probíhající válka na Ukrajině. Obě období zanechala a zanechávají
spoustu stop v existenci každého z nás. I přesto nebo právě proto se snažím tímto článkem oslovit
rodiče, aby vedli svoje děti ke sportu. Sportu se věnuji a provozuji ho téměř celý svůj život a velkou
část tohoto života se snažím udržet mládežnický fotbal na Horním Újezdě. Jako Deseňák vím, že na
Desné výborně s mládeží pracují hasiči, v Poříčí dělají úspěšně karnevaly, dětské dny a jiné sportovní
akce, o Budislavi toho příliš nevím. Na Horňáku se snažíme sportovat a hrát fotbal. Nemáme školu,
nemáme tělocvičnu, máme krásný sportovní areál s výborným vybavením a snad máme i řadu trenérů, které baví práce s dětmi.
Mládežnické kategorie bych u nás rozdělil do tří skupin.
První jsou mladší a starší žáci. Děti 11–14 let hrají okresní přebor Svitavska v obou kategoriích
společně s Morašicemi. Poslední tři roky patříme k těm nejlepším v okrese, i když se mi zdá, že
nám dětí ubývá. Proč tomu tak je – asi je mnoho méně náročnějších činností než fotbal – mobily,
televize, počítače. Ono ať se nám to líbí nebo ne, při fotbale se člověk uhoní, zadýchá se, bolí ho
nohy, někdy i celé tělo, za chvíli je také zpocený. To se u mobilu nebo počítače stane málokdy. Ale
na druhou stranu, není mnoho fotbalistů, kteří jsou obézní, kteří neudělají kotrmelec, kteří zkrátka
neumí ovládat své tělo. A snad i po zdravotní stránce jsou na tom fotbalisté lépe. I proto bych chtěl
apelovat na rodiče, aby své děti ve sportu podporovali a snažili se je u něho udržet.
Druhá skupina jsou mladší a starší přípravky – i tyto dvě mužstva hrají okresní přebor společně
s Morašicemi. Tady hrají 7–10 letí kluci a holky a vedou si velmi dobře. Během půlroční sezóny odehrají
přibližně 7–8 turnajů, které trvají 2–3 hodiny, pár přátelských zápasů. Trénují 2× týdně asi 1,5 hodiny.
Ve třetí skupině jsou děti, které s fotbalem začínají. Turnaje ani zápasy zatím nehrají buď pro svůj
věk, nebo prostě jen proto, že se rádi pohybují a fotbal pro ně zatím není to hlavní. Do této skupiny
patří děti ve věku 4-8 let, v loňském podzimu jsme měli kluka, kterému byly v říjnu 4 roky, pro naše
možnosti je to asi zatím hraniční věk. Udržet u takto malého dítěte pozornost po celý trénink je už
hodně náročné.
→
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Pokud jste rodič nebo dědeček, babička
malého dítěte a přemýšlíte, že byste chtěli vaše
dítě zapojit do sportu, pokusím se Vám trochu
představit naše fungování. Předně – peníze
nehrají u nás hlavní roli. Pokud si my nebo vy
nejste alespoň trochu jisti tím, že vaše dítě sport
baví, žádné peníze nechceme. Jinak je členský
příspěvek v TJ Horní Újezd 300 Kč za rok. Obuv
a oblečení – obyčejné kopačky nebo tenisky,
tepláky, mikina. A pravidelně na trénink láhev
s pitím. A jak je nejlépe začít? Hlavní je udělat si
na Vaše dítě dostatek času. Je dobré se přijít na
trénink s dítětem podívat, zjistit co ostatní děti
dělají, jestli je to baví, jestli by to vaše dítě chtělo
zkusit, jestli by ho to bavilo.
Co to vašemu dítěti přinese? Tak předně – naučí se žít v kolektivu, rychleji se naučí komunikovat jak s dětmi, tak i s dospělými. Snažíme se
je naučit lásku k pohybu a snažíme se je naučit
sportovat a žít fair play a to v dnešní době není
snad tak málo. A co vám nezaručíme? To, že
z Vašeho dítěte bude Maradona, Ronaldo nebo
Souček. Ale kdo ví?
Pokud máte zájem a chcete to zkusit – jakmile počasí dovolí pondělí a čtvrtek 16:30–18:00
hřiště Horní Újezd. Netrénujeme jen za velmi
nepříznivého počasí.
Více informací o TJ Horní Újezd na internetových stránkách www.tjhorniujezd.cz nebo na
telefonu 724 362 408.
Zdeněk Beneš st. — TJ Horní Újezd

·

HOSPODA
V KABINÁCH
Pátek    od 18:00
Neděle

od 9:30 do 12:00
od 17:00

ZIMA V TJ HORNÍ ÚJEZD
V zimním období jste byli zvyklí číst kromě informací o začátku přípravy jednotlivých
mužstev i o akcích, které TJ pořádala. Již podruhé jsme ale byli o většinu těchto akcí ochuzeni. Ani v roce 2021 tak nemohla proběhnout Štěpánská zábava, turnaj ve stolním tenise
„Kranklův memoriál“ a neproběhne ani dětský karneval. Covidová situace dokonce zavřela
na neurčito i hospodu v kabinách, naštěstí pouze nakrátko. V loňském roce jsme si dlouhou
chvíli mohli zkrátit na kluzišti na UMT, ale letos nám to teploty nedovolily. Tím bych ale rád
ukončil to, co nemohlo proběhnout a zaměřil se na to, co proběhlo nebo se chystá. Oslavám
konce roku 2021 předcházel silvestrovský fotbálek mužů a dalších odvážlivců, na který navazovalo krátké posezení v kabinách. Pobavili jsme se a nikomu se nic nestalo = účel splněn.
Krátce k probíhající přípravě mužstev – mladší a starší přípravka trénuje od poloviny ledna
opět v tělocvičně v Lubné a v nové sportovní hale v Proseči. Počty dětí kolísaly spolu s informacemi o karanténách a izolacích – jednou nám tak šla hlava kolem z ryku, který se halou
nesl, a podruhé museli s dětmi lítat i trenéři, aby měl trénink smysl. Mladší i starší přípravka
již absolvovala několik zápasů nebo turnajů (Dolní Újezd, Litomyšl, Svitavy). I přes potíže
s počtem dětí, jsme vše odehráli se ctí. U žáků je situace obdobná, snad jen s tím rozdílem,
že trénují v místních podmínkách a když je jich alespoň 6 tak vyrazí do Osíka. I přes složitou
situaci bylo zrušeno pouze minimum tréninků, což považujeme za úspěch.
Muži, které na jaře čeká boj o záchranu, začali trénovat také v polovině ledna a jejich tréninková docházka je solidní. Zvažované soustředění v Boskovicích jsme nakonec ze známých
důvodů nerealizovali, takže muži nabírají kondičku na místních komunikacích a s balonem
ladí své dovednosti na UMT na Horním Újezdě a v Osíku. Muži mají naplánovaných pět
přátelských utkání - čtyři na UMT v Litomyšli, poslední zápas na přírodní trávě. V prvním
utkání remizovali 2:2 s Albrechticemi, následně podlehli Cerekvici 2:4 – dále je čeká Vendolí,
Rudoltice a Morašice. Začátek soutěže je plánován na 3.4., kdy od 15:30 přivítáme na našem
hřišti Boršov. Věříme, že na jaře zažijeme pocit vítězství častěji než na podzim.
Po roční pauze proběhla 18.2.2022 Valná hromada TJ. Nakonec se sešlo 45 členů a několik hostů – po dlouhé době jsme viděli staré známé tváře a probrali všechno, co jsme za
uplynulé období nestihli. Na VH došlo ke zhodnocení roku 2021, předseda TJ přednesl finanční zprávu za rok 2021 a jednotliví trenéři zhodnotili uplynulou, velmi složitou, sezonu.
Samozřejmě nechyběl i výhled činnosti na rok současný. Jako tradičně byly předány drobné
dárkové balíčky jubilantům. Následovalo poděkování a předání daru sekretářovi Zdeňkovi
Benešovi ml., který již v novém výboru pokračovat nebude, a předsedovi Zdeňkovi Benešovi
st., který pokračovat bude, ale již ne ve funkci předsedy. Oběma ještě jednou děkujeme za
činnost, kterou pro TJ v uplynulých letech vykonávali a jistě vykonávat budou i nadále.
Letošní Valná hromada byla volební – pro roky 2022 – 2025 tak bude TJ vést nový výkonný výbor a nová revizní komise. Kompletní složení výboru můžete dohledat na internetových stránkách TJ. Novým předsedou TJ je Jiří Fogl, místopředsedy jsou Pavel Havlík a Jan
Beneš, sekretářem je Roman Chadima a pokladníkem Zdeněk Beneš. Předsedou revizní
komise se stal Miloš Kopecký.
Po krátké, ale zajímavé diskuzi bylo schváleno usnesení a po více než dvouhodinách
byla oficiální část schůze ukončena.
Ještě jednou děkujeme všem členům
výboru a revizní komise za práci, kterou pro
TJ odváděli v minulých obdobích. Myslím, že
každý, kdo jde kolem hřiště, tak vidí, že je za
nimi obrovský kus práce.
Poděkování patří i všem trenérům, hráčům,
rodičům mládeže, obcím, sponzorům a všem
příznivcům. Přijměte prosím pozvání na některý zápas mládeže či mužů a přijďte naše hráče
podpořit. Informace o rozpisu utkání všech
kategorií najdete na www.tjhorniujezd.cz.
Jan Beneš — TJ Horní Újezd
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