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DĚTSKÝ DEN
SE SOUTĚŽEMI
Po nucené covidové pauze jsme se
mohli opět sejít na dětském dni
společně s dětmi a rodiči.
Poslední květnovou neděli tak bylo na
louce před kulturním domem připraveno několik stanovišť. Tady si mohly děti
vyzkoušet svoje znalosti, dovednosti,
zručnost a pohyblivost.
Na jednotlivých stanovištích dostaly
děti po splnění úkolu bonbón a razítko
na lístek se jménem. Po návštěvě všech
stanovišť si pak mohli účastníci soutěží
vyzvednout balíček s odměnou.

Pro pobavení dětí sloužil také skákací
hrad – pastelky. Navzdory datu v kalendáři bylo velmi chladno a deštivo, přesto se
však na louce sešla necelá padesátka dětí,
což je potěšující.

·

Tak příští rok v tuto dobu zase
nashledanou.
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Zastupitelstvo obce a redakční
rada přeje všem našim čtenářům

ZASTUPITELSTVO
OBCE NA SVÉM
JEDNÁNÍ DNE 20. 6.
M. J. PROJEDNALO
A SCHVÁLILO:

HEZKÉ, SLUNEČNÉ
PRÁZDNINY
A DOVOLENOU

• n
 ávrh smlouvy mezi obcí a Pk na
poskytnutí dotace ve výši 143 990 Kč
na pořízení územního plánu, dále
smlouvu na 100 000 Kč na opravu místní
komunikace a smlouvu na 53 744,– Kč
na prodejnu Hruška
• p
 rodej obecních pozemků o celkové
výměře 436 m2 (okolí nemovitosti čp. 81
na Krásňovsi) p. Flídrovi, Litomyšl
• n
 ovou příkazní smlouvu mezi obcí a firmou
Guard na zajištění BOZP a PO za částku
870,– Kč/měs.
• s mlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí
HÚ a Vantage Towers na p. č. 703/41,
703/5 (základnová stanice) a to služebnost
pro tuto společnost na dobu 25 let za
jednorázovou úhradu 165 000,– Kč
• s mlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti u bývalého čp. 39 v Cikově na
realizaci elektropřípojky za jednorázovou
úhradu ve výši 1 000,– Kč
• s mlouvu mezi obcí a firmou DS Delta
Lubná na akci „Oprava MK na p. č. 1239/4“
• p
 rodloužení nájemních smluv na obecní
byty pro p. Cupala a p. Mičíkovou
• p
 oskytnutí dotace na činnost SDH Desná
a to ve výši 2 500,– Kč
• s mlouvu o dlouhodobém pronájmu
obecních pozemků pro p. Žďáru a p.
Landovou (obojí Cikov)
• p
 rodej obecního pozemku p. č. 76/2
o výměře 1 003 m2 za cenu 50 Kč/m2
p. J. Foglovi, HÚ
• p
 rodej obecního pozemku p. č. 75
o výměře 1 135 m2 za cenu 50 Kč/m2
manželům Prokopovým ml., HÚ
• z
 ávěrečný účet obce Horní Újezd za rok
2021 včetně zprávy Krajského úřadu
Pardubického kraje ze dne 18. 5. 2022
o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2021 a to bez výhrad
• s mlouvu mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce
na zřízení věcného břemene na p. č. 73/29 –
zřízení elektro přípojky a VO pro výstavbu
RD v části u kulturního domu
• p
 očet členů ZO pro volební období
2022–2026 na počet 9

VODA – INFORMACE O SÍTÍCH
V minulém příspěvku jsme vás seznámili se službami, které provozovatel
vodovodů a kanalizací poskytuje odběratelům prostřednictvím Zákaznického
centra. Dnes bychom se chtěli zaměřit konkrétně na služby související se správou
dat o vodovodních a kanalizačních sítích.
Obecné povědomí o zdrojích informací a způsobu jejich získání může být užitečné, pokud budete doma či v zaměstnání řešit jakoukoliv záležitost spojenou např. s napojením
nemovitosti na vodovod či kanalizaci.
Potřebuje-li zákazník zjistit, zda jsou v dané lokalitě vodovodní a kanalizační sítě nebo
získat vodárenská data o těchto rozvodech, může se obrátit na provozovatele těchto sítí,
protože ten na základě provozní smlouvy vyjádření k existenci vodovodu nebo kanalizace poskytuje. Vyjádření by mělo být vystaveno do 30 dnů, v rámci možností je snahou
pracovníků zajišťujících tuto činnost zkrátit lhůtu zpracování na minimum. V minulosti
byly k dispozici pouze zákresy hlavních vodovodních a kanalizačních tras v papírových
mapách nebo v projektových dokumentacích a dohledávání všech dostupných informací
bylo zdlouhavé a značně nepřesné. Významným pomocníkem pro zrychlení vyjadřovací
činnosti jsou zdigitalizované trasy vodovodů a kanalizací. Díky digitálním datům se do této
databáze dostávají jakékoli úpravy, výměny či dopřesnění tras vodovodů nebo kanalizací
bezprostředně po té, co k těmto změnám dojde. Do evidence jsou doplňovány i trasy
vodovodních a kanalizačních přípojek, pokud je poskytnou investoři těchto sítí–majitelé
jednotlivých nemovitostí.
Stejně jako ostatní správci sítí se i provozovatel vodovodů a kanalizací snaží zajistit
žadateli zvýšený komfort při podávání žádostí o vyjádření. Na stránkách VHOS, a.s. je k dispozici vyjadřovací portál v moderním uživatelském prostředí, což jak pevně věříme, přináší
pro žadatele další úsporu času.
Provozovatel vodovodů a kanalizací zpracovává také vyjádření k projektovým dokumentacím staveb pro potřeby územního a stavebního řízení, a to jak s ohledem na stav
stávajícího vodárenského a kanalizačního zařízení, tak i z pohledu ochrany provozovaných
vodních zdrojů. Dále vydává souhlas k napojení vodovodních a kanalizačních přípojek na
sítě a zajišťuje konzultační činnost k případným investičním záměrům výstavby nové vodohospodářské infrastruktury. Rovněž tak je možné se na něj obrátit s žádostí o poskytnutí
digitálních dat z geografického informačního systému (GIS) nebo vystavení souhlasu k předání geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských staveb. Veškeré
tyto služby jsou bezplatné.
V nabídce služeb je i diagnostika vodovodní sítě za účelem vyhledávání úniků vody.
Tato činnost zahrnuje nejen kontrolu vodovodních armatur, ale především odposlech
hluku vytvářeného poruchou při úniku vody z potrubí korelační a elektroakustickou
technologií. V případě, že nelze určit průběh potrubí (především u nekovových materiálů)
využíváme k vyhledávání poruch systém H2Waldi. Ten spočívá v naplnění potrubí bez vody
formovacím plynem (směs dusíku s vodíkem). Následným odhalením vodíku pronikajícího
z poškozeného potrubí a prostupujícího přes půdní vrstvy, včetně komunikací, je možné
přesně určit místo poruchy. Pro stavebníky či vlastníky infrastruktury může být zajímavá
nabídka dohledávání a vytyčování vodovodních a stokových sítí v terénu a jejich případná
pasportizace a digitalizace.
VHOS, a. s.

·
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JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
Valná hromada ochotníků se konala
24. března 1946 odpoledne v hostinci
u Drábků. Předseda vítá přítomné, sešlo
se 23 členů a zároveň zahajuje schůzi.
Byla čtena zpráva o minulé valné hromadě
a bez námitek byla schválena. Přečtena
zpráva pokladní, zrevidována a schválena.
Za revisory účtů Bohumil Novák st. a Václav
Lněnička st. Zapisovatelem navržen Jan
Vostřel. Přikročeno k volbám: Předsedou
byl jednohlasně zvolen František Chaloupka.
Voleno bylo aklamací. Předseda poděkoval
přítomným za důvěru. Do výboru byli v příští výborové schůzi zvoleni: Vomočil Alois
– jednatel, Pohorský František – pokladník,
Kalibán Tomáš, Žďára Karel, Vostřel Jan,
Václav Lněnička ml., Jan Boštík Podl., Kovář
Frant., Růžena Žďárová. Volbu všichni přijali.
Jan Boštík a Václav Lněnička ml. zvoleni za
správce jeviště. Přečteny přihlášky přistoupených členů, schváleny a členové přijati.
Rozhodnuto pokud možno nepořádat po
divadlech taneční zábavu, aby se předešlo poškozování židlí, kulis atd. Byli jsme
požádáni o sehrání divadelní hry „Není muže
nad kováře“ v Sedlištích u Litomyšle. Datum
stanoveno na 10. 3. 1946 a také s dobrým
úspěchem sehráno. Jako odměna za cestovné
300 Kčs. Děkujeme!
Dne 7. března uctila naše Jednota divadelních ochotníků velmi krásným způsobem
narození našeho osvoboditele T. G. Masaryka.
Dále SČM společně s naší Jednotou sehráli
do soutěže div. hru „V českém ráji“ od K. Fořta. Tato hra se obecenstvu velice líbila a my
jsme z toho měli upřímnou radost. Hrána
31.3. a 7. 4. 1946. Jiného na programu nebylo,
proto předseda poděkoval přítomným za
účast s přáním mnoho zdaru do nové práce.
Valná hromada skončena v 18 hodin.

Výborová schůze jednoty se uskutečnila
29. dubna. Na programu jest pořad k prvnímu výročí našeho osvobození (Revoluční
květen 4.–9. 5. 1946). Odhlasováno uspořádati slavnost s místní radou osvětovou a uctíti pietní vzpomínkou padlých na pražských
barikádách, mučedníků z koncentračních
táborů a vzdáti hold legionářům I. a II.
odboje, jakož i padlým hrdinům za svobodu
národa doma i v zahraničí. Předseda jednoty
převzal úkol proslovu u školy, na níž jest
zasazena deska legionáře nadporučíka Švece,
padlého hrdiny na Sibiři. Po té u pomníku
padlých bude přečteno poselství Dr. E. Beneše s pietní vzpomínkou za padlé hrdiny na
všech bojištích.
Dále uvažováno o sehrání hry „Lešetínský
kovář“ od Tomáše Hubeného. Sehrání odhlasováno v přírodě na měsíc září. Povzbuzením k ochotnické práci s poděkováním
přítomným za účast ukončil předseda schůzi
v 10 hod. večer.
Jednota ochotníků se dále sešla 20. října.
Uvítacím proslovem předsedy Fr. Chaloupky
byla schůze zahájena. Bylo usneseno zúčastniti se aktivně slavnosti 28. října dne naší
svobody. Sraz u školy, odtud odchod k pomníku padlých, kde po přivítacím proslovu
br. Fr. Chaloupky bylo přečteno poselství
prezidenta Dr. E. Beneše (br. Boštík) a konečně společná práce všech na dvouletém plánu,
zvl. zemědělců (br. Pohorský). Proslovem
a poděkováním předsedy MNV Jos. Bobka
a zapěním státní hymny slavnosti skončí.
Poslední výborová schůze tohoto roku se
uskutečnila 14. listopadu. Na programu
bylo vyúčtování divadelní hry Lešetínský
kovář, která byla sehrána v přírodě na Vísce
pod hostincem Jaroslava Břeně v zahradě
Františka Břeně. Účast byla velmi uspokojivá.
Tuto hru jsme také hráli pohostinně v Karli

(s dobrým úspěchem) dne 27. října. Z této
hry bylo zaplaceno firmě Alois Vomočil
650 Kčs za židle, které jsme dali zhotoviti
pro divadelní hru „V českém ráji“. Dopláceti
ještě 200 Kčs. Čistý výtěžek z této hry uložen
v hornoújezdské kampeličce (5000 Kčs) na
novou knížku. Podotýkám, že byla přítomna
paní J. Hubená z Pardubic, vdova po zemřelém autorovi této hry a bratru Chaloupkovi
Fr. st. věnovala ku stému vystoupení ve své
ochotnické činnosti vavříny s národními
stuhami. Ochotníci si dobře zahráli, zvlášť
titulní úloha kováře v nastudování br. Fr.
Kováře byla dobře oceněna. Za tuto dobrou
snahu mu jednota L. P. srdečně děkuje. Br.
Fr. Kovář byl zároveň jmenován za Jednotu
div. ochotníků L. P. do místní rady osvětové –
MRO. Dále bylo usneseno sehráti na Štěpána
26. prosince divadelní hru „Bouře z jasného
nebe“ (Okénko do nebe). Opakování stanoveno na 6. ledna 1947. Hru sepsali Josef Kubík
a Emma Slánská. Část čistého výtěžku, bude
věnován na zvon do místní kaple. Odhlasováno a schváleno. Debatováno o hře Lukáš
Pakosta (rychtář hornoújezdský) na r. 1947.
Schváleno a přípravy započnou ještě v zimě,
aby do června až července bylo jeviště řádně
upraveno a hra dobře nacvičena.
Ze hry Lešetínský kovář bylo darováno 200,Kčs knihovně. Režii her „Lešetínský kovář“
a „Bouře z jasného nebe“ vedl František
Chaloupka, předseda. Roli Barušky v Lešetínském kováři velmi krásně podala zvláště
těžký psychologický výstup před utopením
sestra Anička Pohorská. Za jednotu ochotníků byl jmenován do komise pro dvouletý
plán bratr Jan Vostřel. Schůze tímto ukončena.
František Chaloupka — předseda

·

Společenská kronika
„Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život:
to, co děláme, dělat z lásky k věci.“.
K. Čapek

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

65 let

Václav Pleml

75 let

Anna Bobková

89 let

Marie Veselíková

Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody.

DOKÁŽETE PODLE OBRÁZKŮ DOPLNIT
VŠECHNA ZVÍŘATA, SE KTERÝMI SE
MŮŽETE SETKAT V ZOO CHLEBY?
NĚKTERÁ Z NICH JSOU JIŽ VYHUBENÁ A V ZOO JSOU JEN JEJICH SOCHY.
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LUŠTĚNÍ PRO CELOU RODINU

LUŠTĚNÍ PRO CELOU RODINU

04

ČERVEN 2022

05

ODPOLEDNE S DECHOVKOU

DĚTSKÝ DEN V MAKOVĚ

Tradiční setkání seniorů pořádané Mikroregionem
Litomyšlsko-Desinka se tentokrát konalo 12. června
v letním areálu v Lubné.

Po dvouleté pauze se opět mohla obnovit oslava Dne dětí
soutěžním kláním v rámci Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka.
V pátek 20. května se tak v Makově sešlo celkem dvacet šest
družstev dětí z obou stupňů základních škol ze všech třinácti
členských obcí mikroregionu.

K tanci a poslechu hrála malá kapela Jana Pohorského s oblíbeným zpěvákem Radkem Klusoněm a zvukařem Mílou Lněničkou. Hudba hrála oblíbené písničky a taneční prostor se rychle
zaplnil. Přítomné účastníky pohoštěním obsloužili starostové
a zastupitelé členských obcí mikroregionu. Celé odpoledne bylo
velmi pohodové a sluníčko nešetřilo hřejivými paprsky. Závěrem
děkujeme všem pořadatelům a také přítomným návštěvníkům,
kteří tuto akci podpořili.

·

Makovští pořadatelé připravili zázemí a jednotlivé disciplíny v příjemném
areálu pod kostelem a také v blízkém okolí.
Za první stupeň se z naší obce zúčastnily tyto děti: Terezka Veselíková,
Jakub Boštík, Štěpánka Gabrlíková, Anička Vopařilová a Matyáš Sedlák.
Starší děti soutěžily v tomto složení: Barča Kučerová, Nela Briolová,
Vlastík Hladík, Verča Ševčíková a Majda Prokopová. Na deseti stanovištích
na soutěžící čekaly úkoly jako poznávání rostlin, zvířat a druhů dřeva,
hasičská štafeta, chození poslepu s navigací kamaráda, střílení na branky
a koš, přeprava po vodní nádrži, správné třídění odpadu, celkové znalosti
o mikroregionu a domovské obci.
Z mladších dětí se na prvních místech umístila družstva z Chotěnova,
Dolního Újezdu a Sebranic. Naše děti obsadily čestné poslední místo. Ze
starších dětí si dobře vedli soutěžící ze Širokého Dolu, Vidlaté Seče a Sebranic. Naše starší děti obhájily osmou pozici. V závěru setkání dobrovolní hasiči předvedli jakou neplechu udělá v domácnosti olej, když chytne
na plotně a jakým způsobem si s tím máme poradit.
Makovští pořadatelé se všeho zhostili na jedničku, odměnou pro soutěžící byl chutný řízek k obědu a drobnosti pro všechny dopolední účastníky. V Makově dokázali také objednat příjemné slunečné počasí bez deště.
Velice děkujeme!

·

V neděli 19. června
uvedl divadelni soubor Suchá Lhota hru „Tvrdé české palice“.
Představení shlédlo asi 50 diváků.
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RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Dovolte mi, abych vás informoval o činnosti místního rybářského kroužku.
Po dvou letech různých omezení a opatření, jsme rozjeli rybářský kroužek
naplno s počtem pěti dívek a pěti chlapců, které rybaření opravdu baví.
Po podzimu jsme v naší klubovně začali zdokonalovat rybářskou teorii.
V únoru proběhla zkouška z nabytých vědomostí, které všechny děti zvládly bez zaváhání. Poté se konalo pasování nových členů na rybáře. Ještě
během února jsme nakoupili pstruhy se záměrem rybolovu na dírkách.
Bohužel počasí nám nepřálo a led nebyl dostatečně silný.
Nastalo jaro a my jsme se přemístili k vodě. Na soukromý revír v Dlouhoňovicích jsme vyrazili v ranních hodinách 14. května a 15. se vraceli.
Každý si našel svoji rybolovnou techniku a všichni jsme odjížděli velmi
spokojeni. Tradičně začátkem června, letos konkrétně čtvrtého, se konaly
na místním rybníku za kulturním domem dětské rybářské závody. Celkem
se zúčastnilo devět závodníků, kteří chytli za celou dobu neuvěřitelných
25 metrů ryb. Pro každého závodníka byla připravena hodnotná cena. Tyto
závody hodnotím za velmi zdařilé.
Ve dnech od 24. do 26. června proběhne tradičně kemp pro děti u našeho rybníka.
Za rybářský kroužek Jakub Chadima

·

TOULOVCOVY PRÁZDNINOVÉ PÁTKY
Pořádá Město Litomyšl na Toulovcově náměstí od 18.00 pohádka
a v 19.30 hod. folkový koncert. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého
počasí se koná v Music Clubu Kotelna.

1. 7.
8. 7.

Perníková chaloupka – Divadlo Lišák a Myšák
Jiří Smrž trio – koncert
 ryštůfek a lesní bytosti – Divadlo Pruhované panenky
K
Martina Trchová & Adam Kubát – koncert

15. 7.

Kudy cesta do pohádky – Liduščino divadlo
A. M. Úlet – koncert

22. 7.

Dlouhý, široký a bystrozraký – Divadélko Romaneto
Hm … – koncert

29. 7.

Doktor Vševěd – Divadlo pohádka
Tempus – koncert

5. 8.

O chytré kmotře lišce – Divadlo Andromeda
Lakuna – koncert

12. 8.

O křišťálovém srdci – CZiDivadlo
Trombenik – koncert

19. 8.

O statečném Jankovi – Divadýlko Mrak
Jan Hrubý trio – koncert

26. 8.

Karkulka a vlci – Divadlo Koráb
Neřež trio – koncert

JARO V TĚLOVÝCHOVNÉ
JEDNOTĚ
Hřiště v Horním Újezdě bylo letošní jaro využíváno téměř
každé odpoledne. Své týmy zhodnotí jednotliví trenéři,
trenérky nebo vedoucí mužstev, já se pokusím krátce
shrnout dění kolem TJ obecně a nastíním další akce, které
plánujeme.
V letošním roce začal svoji působnost nový výbor a věřím,
že si vede dobře i přesto, že to není vždy jednoduché. Jistě
potěší, že se nám podařilo organizačně zvládnout všechna
sportovní utkání a turnaje bez větších potíží. Na hřišti je
vidět pohyb i mimo námi organizované tréninky a to je asi
to nejlepší, co se může dít. Hřiště s umělým povrchem je
také hojně navštěvováno, a to nejen fotbalisty, ale i tenisty.
Podařilo se nám uspořádat i několik kulturních akcí – např.
taneční zábavu s kapelou Markant a odpoledne nejen pro
starší spoluobčany s hudbou Naživo. Na první akci si našlo
cestu poměrně dost návštěvníků, druhá kapela by si zasloužila o trochu větší návštěvu. Velice dobře funguje hospoda
v kabinách, o kterou se na jedničku starají manželé Chaunovi
a jejich pomocníci. Fotbalové výsledky máme dobré zejména
v mládežnických kategoriích, výsledky mužů by mohly být
jistě lepší, ale potenciál tam určitě je.
V následujících týdnech nás čeká několik úkolů a akcí. Rádi
bychom srovnali roh hřiště u řeky, kde za posledních 15 let
a několik povodní došlo k určitému poklesu terénu. Zároveň
připravujeme přihlášky na další soutěžní ročník a snažíme se
přihlásit co možná nejvíce mužstev. I letos budeme organizovat Dětský sportovní den, který se uskuteční 10.7.2022 od
14:00. Tímto zveme všechny děti, jejich rodiče a prarodiče na
tuto, již tradiční, akci. Dále připravujeme zápas nebo miniturnaj našich mužů, staré gardy a snad i dorostu – tato akce
se uskuteční v neděli 17.7.2022 od 15:00. V loňském roce to
byla úspěšná akce a věříme, že se bude líbit i letos a přiláká
více diváků než vloni. A všechna mužstva samozřejmě čeká
letní příprava, která by měla být základem pro kvalitní
podzimní výsledky. Věřím, že Vás některá ze zmíněných akcí
přivede na hornoújezdské hřiště.
Poděkování za uplynulou sezonu patří všem hráčům za
předváděné výkony, trenérům za čas a úsilí, které věnují
mladším i starším hráčům, členům výboru za to, že TJ funguje, manželkám a přítelkyním za to, že nám to všechno tolerují, obcím a sponzorům za to, že nás všemožně podporují
a v neposlední řadě děkuji každému z vás, kteří se o činnost
TJ zajímáte, navštěvujete zápasy či turnaje a podporujete nás.
Pro aktuální informace sledujte www.tjhorníujezd.cz.
S přáním pěkného léta Jan Beneš.

·

Fotbalová školička
V letošním roce velice dobře funguje fotbalová školička – kategorie, kde sportují děti ve věku od 4 let. Dvakrát týdně se holky
a kluci učí radosti z pohybu. Pomocí různých cvičení a zábavných her se širokou škálou pomůcek poznávají co všechno
jejich těla umí a zvládnou. Tato kategorie potřebuje citlivý
přístup trenérů a hlavně rodičů. I proto jsme rádi, že se o tuto
kategorii starají Pavla Kyselová a Danča Holingerová.
Jan Beneš

·

ČERVEN 2022

07

Fotbalová předpřípravka
V právě ukončené sezoně jsme poměrně slušně rozjeli nový mládežnický tým,
ve kterém jsou kluci a děvčata rok narození 2016, 2015 a někteří 2014. Tréninky
této kategorie probíhaly samostatně za účasti 6–10 dětí. V průběhu jara jsme
si zahráli i na čtyřech turnajích, kde děti hrají na hřišti 20 × 15 metrů na malé
branky. Hraje se ve formátu 3+0, to znamená 3 hráči bez brankaře. Hlavní snahou tréninků je naučit děti, aby neběhaly všechny pohromadě tam, kde je míč.
Když se někdy povede i nějaká přihrávka, je to velký úspěch. V turnajích jsme si
zahráli hlavně s dětmi z Litomyšle, Sebranic, Čisté, Bystrého, Němčic a Morašic.
Trenéři této kategorie – Honza Vodehnal, Pavel Havlík a Zdeněk Beneš st. děkují
všem dětem a hlavně jejich rodičům – bez jejich spolupráce by tato činnost
nebyla možná. Rádi přivítáme nové děti.
Zdeněk Beneš st.

·

Mladší přípravka
Po rozpačité zimní přípravě, kterou jsme kvůli absenci vhodných prostor pro
trénování v naší domovině strávili v tělocvičnách v Proseči a Lubné, jsme se
vrátili zpět na naše hřiště ve druhé polovině března. Trénovali jsme jako obvykle
dvakrát týdně za solidní účasti. V polovině května nás na tréninku navštívil
Grassroots trenér OFS Svitavy Jirka Mokrejš.
V průběhu jarní části jsme odehráli sedm mistrovských turnajů okresní soutěže, vždy za účasti čtyř týmů. Ve společném souklubí s Morašicemi, kdy většinu
týmu tvořily naše děti, jsme pětkrát obsadili druhé místo, jednou jsme skončili
třetí, nejméně se nám bohužel vydařil domácí turnaj. Na závěrečném turnaji
v Čisté, kterého se účastnily všechny týmy, jsme obsadili 8. místo. Mnohem
důležitější než výsledky je ale nasazení, bojovnost a chuť do fotbalu, kterou naši
kluci a naše holky na turnajích předváděli.
I když je fotbal týmový sport, rád bych vyzdvihl několik jednotlivců. Mužstvo
svými výkony táhl Jára Chaun. Drtivou většinu zápasů statečně odchytaly Tereza
Hlušičková a Anička Vopařilová. Sportovní všestranností vyniká Julča Vodehnalová. Svými ofenzivními výkony jsou příslibem do další sezóny Tereza Veselíková
a Miri Vomočilová. Jedním z nejpoctivějších fotbalistů je Štěpán Kovář. Pochválit
ale chci a musím všechny kluky a holky, kteří nám za uplynulý rok prošli pod
rukama. Trenérsky tým zajišťují bratři Zdenda a Honza Benešovi.
Díky skvělé práci naší fotbalové školičky budeme od nové sezóny startovat
v okresní soutěži po sedmi letech znovu samostatně bez Morašic. Snad po
odchodu kluků narozených v r. 2013 a holek narozených v r. 2012 do starší
přípravky zahájíme o prázdninách přípravu na další fotbalový ročník s chutí.
Podmínky pro to máme výborné.
Mgr. Zdeněk Beneš

·

Starší přípravka
V jarní části sezony 2021/2022 jsme sklízeli plody tvrdé práce a tréninkové
přípravy, která přes zimu, již tradičně, probíhala v Lubné na Skalce a nově
také v Proseči. Na šesti turnajích, které jsme odehráli v základní části, jsme
skončili 2× druzí a 4× první, přičemž nás nejednou se soupeři rozsuzoval počet
vstřelených branek. Na finálním turnaji, který se konal v Morašicích, jsme se
střetli s šesti týmy a to: Sebranice, Bystré, Březová nad Svitavou, Čistá, Němčice
a Jevíčko, kde jsme pět zápasů vyhráli a v posledním jsme ‘‘pouze“ remizovali
s naším rivalem ze Sebranic. Přestože jsme ani jednou neprohráli, z turnaje
jsme odcházeli s druhým místem, o kterém opět rozhodl počet vstřelených
branek, kde Sebranice nastříleli o několik branek více. Tento turnaj byl zároveň
pro část také poslední – do mladších žáku odcházejí – z Horního Újezdu: Sára
Vomočilová, Šimon a František Flídrovi. Z Morašic posílí žáky: Martina Famfulíková, Vojtěch Huryta, Matěj a Michal Kovářovi. Závěrem bych chtěl poděkovat
Morašicím za dobrou spolupráci a také naší mladší přípravce, odkud chodí již
několik let skvěle připravení malí fotbalisté i fotbalistky.
Jan Kmošek

·

Mladší žáci
Mladší žáci, hrající v souklubí s Morašicemi, trénují dohromady se staršími žáky
pod vedením trenéra Jiřího Kučery. Kluci a holky hrají v počtu 7+1 na šířku hřiště. V základní jarní části jsme odehráli celkem 6 zápasů s konečným krásným
2. místem v tabulce.

V následující finální části jsme se utkali s celky
ze Sebranic, Městečka Trnávky a Březové. S každým
z jmenovaných týmů jsme odehráli 2 zápasy. Nakonec
jsme nestačili pouze na tým ze Sebranic a skončili jsme
celkově druzí. Klukům patří velké díky za odehrané
zápasy a předváděnou hru.
Iva Kvapilová

·

Starší žáci
Jarní část sezóny jsme zahájili bez tří velkých opor
mužstva, z důvodu zdravotních a nebo kvůli „přerušení“
fotbalové kariéry. Přesto si naši hráči vedli velmi dobře,
čemuž odpovídaly i výsledky: ze třinácti jarních zápasů
jsme 11× vyhráli a pouze 2× jsme odešli poraženi.
Velké poděkování patří některým mladším žákům,
bez kterých bychom mužstvo často nedali dohromady.
Účast na trénincích byla oproti podzimu nižší, přesto
věřím, že v nové sezóně se vše zlepší. Jsem rád, že si
cestu zpátky k fotbalu našli tři hráči, kteří před časem
od tohoto sportu odešli a jsou nám i nadále velkou
posilou. Zhruba polovina hráčů končí v této věkové
kategorii a přestupuje do dorostu, který po delší době
opět přihlásíme do okresního přeboru.
Celá sezóna/jarní i podzimní část/byla z mého
pohledu velmi vydařená. Třetí místo ze čtrnácti týmů
rozhodně není ostudou a je velkým příslibem pro
budoucnost fotbalu v Horním Újezdu. Abych nechválil
jen hráče, je třeba vyzdvihnout i práci lidí kolem, kteří
se starají o perfektní chod klubu, bez kterých bychom
nebyli tam, kde jsme… Krásné léto všem a v nové sezóně naviděnou.
Jirka Kučera

·

Muži
V průběhu jara tým mužů posílil nový hráč z Ukrajiny
Danylo Riazanov. Soupiska tak čítala 21 hráčů. Tým
stejně stále provázela malá účast hráčů jak na trénincích, tak i na venkovních zápasech.
V jarní sezóně se zatím odehrálo 11 zápasů, z toho
se pouze třikrát vyhrálo a jednou remizovalo. Herně
muži nepředvedli nijak oslnivý výkon. Ze hřišť soupeře
si přivezli většinou řádný gólový příděl. Tým se potýkal
s mnoha problémy, malou střelbou na bránu, laxním
přístupem a zraněními některých hráčů. Do konce
sezony zbývá odehrát poslední zápas. Je již jisté, že
v tabulce nám zůstane dvanácté místo, které prozatím zajišťuje udržení v okresním přeboru. Pokud se
přístup hráčů ke hře nezmění, mohl by v příští sezóně
hrozit sestup do třetí třídy. Což si nikdo z hráčů určitě
nepřeje.
Roman Chadima

·
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PŘEDPRÁZDNINOVÉ
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Jaro vrcholí a stejně tak akce v naší mateřské škole. Jsme velmi
rády, že pro všechny děti můžeme bez omezení připravovat
nejrůznější akce. Letošní novinkou je zapojení se do eTwinningového projektu. Ve spolupráci s učiteli z Portugalska, Turecka
a České republiky, jsme se snažili děti nadchnout do experimentů.
V projektu s názvem: „Malí vědci” (MİNİK BİLİM İNSANLARI), si
klademe za cíl rozvíjet zvídavost v předškolním věku. Každý týden
se ve třídě zapojujeme do snadných experimentů. Očekáváme, že
se u dětí setkáváním s vědou v raném věku, zvýší jejich přehled
a znalosti v přírodovědných oblastech. Už druhý školní rok jsme
s dětmi pracovali v osvědčených projektech: „Se sokolem do života“
a „Celé Česko čte dětem“.
Konečně po dvouleté přestávce můžeme absolvovat plaveckou
výuku v Poličce, na kterou se děti nadšeně těšily. Pravidelné divadelní
představení divadla JOJO s pohádkami: Hmyzí, Dlouhý, Široký a Bystrozraký a letos se nově přidalo Vysokomýtské divadlo s pohádkou: „
Šípková Růženka“. Paní herečky předvádějí své umění a u dětí sklízí
obrovský potlesk a jásot.
S blížícím se „Svátkem matek“ a „Dnem otců“ jsme pro rodiče
a další rodinné příslušníky společně připravili hudebně pohybové
vystoupení. Děti rodičům recitovaly, zpívaly a tančily na zábavné
pohybové písně, a nechyběla ukázka tance s padákem. Následovala
společná dílna. Děti si s rodiči mohli vyrobit krabičku na šperky nebo
na nářadí. Vše se vydařilo a vystoupení i dárek udělaly velkou radost.
V rámci vzdělávacího programu třídy Berušek, měly děti projektový den „Zkoumání broučků“. Děti v přírodní zahradě vyhledávaly
a shromažďovaly zástupce plžů, hmyzu, bezobratlých a společně je
pozorovaly. Děti ze třídy Včeliček zažily podobné dobrodružství. Při
svém projektovém dnu „Včelička a její kamarádi“ děti pozorovaly život
v zahradě a mláďata sýkorek v ptačí budce. Nová zahrada nám slouží
jako část drahocenné přírody, o kterou je třeba pečovat a chránit ji.
Čekal nás první velký výlet – návštěva Hasičské záchranné stanice
v Litomyšli, její prohlídka a prohlídka sanitek záchranářů. Díky
spolupráci s rodiči, kteří nám tuto návštěvu zprostředkovali, jsme
měli jedinečnou šanci na vlastní oči vidět, jak se hasiči dostávají do

auta. Přímo před námi použili velké hydraulické nůžky a auto rozstříhali a otevřeli jako konzervu. Děti měly možnost si prohlédnout
a vyzkoušet hasičskou výzbroj a oblečení, prohlédnout si hasičský vůz,
vyzkoušet termokameru, obtěžkat si nářadí hasičů a další. Následně si
děti prohlédly sanitky záchranářů, mohly si vyzkoušet lehátka, tlakoměr
a další pomůcky záchranářů. Děti se dozvěděly, co a kde mají záchranáři
v sanitce, jak funguje vozík, transportní lehátko, či jak zafixují záchranáři ruku pacientovi. Následně každé dítě dostalo od hasičů věcné dary
a mezi nimi i důležitý reflexní pásek.
Blížil se dětmi očekávaný svátek – Den dětí. V letošním roce si ho
děti prožily v mateřské škole během zábavného dopoledne naplněného
spoustou her, masek, soutěží, dárků, sladkého balíčku a hlasitě vítaného
zmrzlinového poháru s ovocem a šlehačkou.
Na závěr školního roku jsme s dětmi podnikli výlet do Budislavi.
Byl plný napětí a očekávání. Na děti čekala velká „Cesta za pokladem“
a rozmanité úkoly, které všichni poctivě plnily bez rozdílu věku. Ať to
byli předškoláci, či mladší kamarádi ze třídy Včeliček. Šlo tu hlavně
o spolupráci s kamarády a o ten zasloužený poklad.
Na poslední akci z předchozího týdne se nejvíce těšili milovníci
malých a velkých zvířátek a obdivovatelé traktorů a velkých zemědělských strojů. Čekala nás exkurze do Zemědělského družstva v Dolním
Újezdě. Děti měly možnost si prohlédnout celý provoz v Dolním Újezdě
a ve Vidlaté Seči. Přeci jen, když jede traktor okolo mateřské školy, jsou
všechny děti „nalepené“ u plotu a mávají jako o život.
Máme před sebou jednu z posledních akcí pro děti a rodiče „Zahradní slavnost“. Zábavné odpoledne plné zážitků při plnění rozmanitých
úkolů dětí s rodiči, poslech živé hudby a odměna za splnění všech úkolů
na stanovištích. Nejen na toto se mohou děti těšit. Jednou z hlavních dominant tohoto dne bude jistě skákací hrad. Další den bude patřit především předškolákům. Bude to pro ně velká výzva, kdy mohou vyzkoušet
svoji odvahu. Cesta odvahy a spaní ve škole s paní učitelkami, kterého
se již nemohou dočkat. Po splnění dostanou „Diplom za odvahu“ a…
překvapení, ručně batikované tričko.
Tradičně poslední akcí v tomto školním roce je „šerpování“ předškoláků na obecním úřadě. Důležitá slavnost rozloučení se s mateřskou
školou, všemi kamarády, paní učitelkami a dalšími zaměstnanci. Přejme
jim krásný a úspěšný začátek nové etapy v jejich životě. Ať se jim daří
a svým rodičům dělají jen samou radost.
Přejeme i Vám všem krásné a hlavně ve zdraví prožité prázdniny.
Těšíme se na další školní rok a na nově nastupující děti.
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Horní Újezd

·
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