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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
rok se opět přehoupl do své druhé poloviny
a tak je čas Vás informovat o realizovaných
investičních akcích, kterými se obec
každoročně snaží opravit, či vylepšit
svůj majetek.
Začátkem roku bylo dokončeno zbudování
nového veřejného osvětlení, resp. jeho rozšíření o dva stožáry VO v centru obce, v místě
nové výstavby RD. Práce zrealizovala firma
VČE Montáže ve výši 147 tis. Kč. Dále proběhlo
zbudování nového kontejnerového stání na
bioodpad s asfaltovým povrchem v místní
části Cikov, současně s tím bylo provedeno
i napojení výjezdu z nového RD p. Hanuse na
místní komunikaci. Byť rozsahem se jednalo
o lokální akci, finančně byla významnější a to
z toho důvodu, že nově vznikla asfaltová
plocha o výměře cca 160 m2. Obec uhradila
firmě DS Delta, která akci bezchybně provedla
částku ve výši 440 tis. Kč. Poté následovala
oprava komínů na objektu čp. 1 nad obecními
byty, která se díky pandemii covid 19 posunula
o jeden rok. Komínové zdivo bylo popraskané, celkově již v zanedbaném stavu a komíny
nevyhovovaly normám pro bezpečný provoz.
Současně s jejich opravou bylo provedeno nové
oplechování komínů a zároveň byly vyčištěny
a natřeny žlaby, práce zrealizovala firma Kalvoda z Poličky za částku 71 tis. Kč.
Začátkem léta byl na Vísce v horní části zbudován nový kontejnerový záliv na separovaný
odpad, do kterého přibyl navíc kontejner na
papír, který byl nově umístěn i do rozšířeného
stání v Cikově. Celkově investice vč. nových
nádob představovala částku ve výši 140 tis. Kč.
V létě následovala výsprava všech výtluků po
naší obci a větší oprava křižovatky u truhlárny
Žďára, kde je ještě nutné provést ochranný
nástřik, práce provedla opět firma DS Delta
v celkové částce cca 280 tis. Kč.
Doposud poslední akcí byla rekonstrukce
sakrálních staveb v obci, kterou profesionálně
zajistila f. pana Zimovčáka z Babic u Rosic. Byla

zrekonstruována socha sv. Jana Nepomuckého,
kterému se opět vrátilo ulomené zápěstí, dále
byly opraveny křížky na Krásňovsi u kapličky,
kompletně kříž v Cikově na Spálenisku, kovová
část kříže v dolní části Cikova u čp. 24 a pod
veskými lipami. Za provedené práce uhradila
obec firmě částku ve výši 165 tis. Kč.
Tím by ale akce letošního roku končit neměly,
naopak ty významnější nás ještě čekají: zbudování prakticky nové komunikace na Spálenisku
od horní křižovatky (čp. 46) k novým rodinným
domům; smlouva s firmou DS Delta je uzavřena a to ve výši 840 tis. Kč, s realizací se počítá
v příštím měsíci.
V říjnu by měla proběhnout též výměna střešní
krytiny na stodůlce u objektu mateřské školy,
střešní tašky obec nakoupila ještě v zimě za
nižší cenu, takže vlastnímu provedení by snad
kromě počasí nemělo nic bránit.

Co se týká projektů, v rámci kterých je plánována rekonstrukce na další období: obec
objednala zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci kuchyně v MŠ a studii na celkovou přestavbu hasičské zbrojnice. Po vyhotovení projektů je plánováno požádat o dotaci
na vlastní realizaci, stejně jako u přestavby
kulturního domu, kde jsme v prvním kole bohužel nebyli úspěšní a štěstí zkusíme opět letos
na podzim.
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Ing. Radek Boštík — Starosta
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Zastupitelstvo obce na svém
jednání dne 9. září mimo jiné
projednalo a schválilo:
• s mlouvy mezi obcí, Mikroregionem
Litomyšlsko – Desinka a firmou DS Delta
Lubná na dokončení chodníku u MŠ
• s mlouvu o dílo s DS Delta Lubná na opravu
místní komunikace Cikov – Spálenisko
• s mlouvu o pronájmu části p. č. 995/3
a 1129/11 p. Markové na pěstování rostlin
• z
 áměr p. Cardové, Brno o odkup části
p. č. 696/4 a 509/6
• p
 rodej obecních pozemků p. č. 294,
618/4 p.Jiskrové a p. Kadrmasové za cenu
16,- Kč/m2
• p
 rodej obecního pozemku p. č. 76/2
o výměře 1 003 m2 ing. J. Foglovi
k výstavbě RD
• p
 rodej obecního pozemku p. č. 75
o výměře 1 135 m2 manželům Prokopovým
k výstavbě RD
• s mlouvu o zániku předkupního práva
pro Štanclovi, Lněničkovi, p. Dudychovou
a p. Havrana

ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU PROBÍHÁ
Přesně před rokem jsem Vás na stránkách zpravodaje
informoval o přípravě nového územního plánu naší obce.
Od té doby jsme se o něco posunuli, na zpracování územního plánu jsme po výběrovém
řízení uzavřeli smlouvu s ing. arch. Pavlem Tománkem z firmy A-Projekt Pardubice
a současně získali dotaci od Pardubického kraje ve výši 144 tis. Kč. Nyní probíhá dokončení I. fáze, tedy zpracování návrhu ÚP pro projednání u pořizovatele, tedy na MěÚ
Litomyšl, odboru územního plánování. Toto projednání je sice neveřejné, ale první návrh
ÚP tak, abychom dali občanům co nejvíce prostoru se s ním seznámit, již bude (kromě
MěÚ Litomyšl) k dispozici i na web stránkách obce a k nahlédnutí v úřední dny přímo
na obci. Už v této variantě návrhu někteří z Vás naleznou u svých pozemků změnu, a to
pokud jste se na nás již v předstihu obrátili a samozřejmě, pokud byl Váš návrh již nyní
akceptován.
Ale aby nedošlo k nepochopení, stále platí, že veřejné projednání nás teprve čeká, a to
na obci v první polovině příštího roku. Teprve zde se budete moci detailně seznámit s návrhem ÚP, který bude mít již pevnější obrysy po zpracovaných připomínkách dotčených
orgánů a Vy zde budete moci oficiálně uplatnit připomínky a návrhy.
Ing. Radek Boštík — Starosta
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• p
 rodej obecního pozemku p. č. 514/2
o výměře 79 m2 manželům Kupkovým, HÚ
• fi
 nanční příspěvek na projekt „Sociální
automobil“ ve výši 12 000,- Kč pro
Kompakt, Poděbrady (firma zajišťuje
projekt pro pro Farní charitu Dolní Újezd)
• Z
 O neschválilo prodej části p. č. 1368
o rozloze cca 300 m2 k výsadbě ovocných

TRVALÝ POBYT
V NAŠÍ OBCI

stromů manželům Jílkovým, HÚ

ZVOLENÍ ČLENOVÉ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Ing. Radek Boštík

176 hlasů

František Krejsa

147 hlasů

Jiří Svatoš

146 hlasů

Ilona Flídrová

129 hlasů

ing. Jiří Fogl

123 hlasů

Kamil Prokop

119 hlasů

Mgr. Marie Horváthová Janoušková

114 hlasů

Viktor Otava

42 hlasů

Karolína Mičíková

37 hlasů

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
se bude konat v úterý 4. října
16.00 h. Víska dole
16.15 h. Víska kopec
16.30 h. Krásňoves
16.45 h. Podlubníček
17.00 h. u kult. domu
17.15 h. Cikov

Místo trvalého pobytu si občan zvolí
zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče,
byt nebo zaměstnání. Touto formulací
je v zákoně o evidenci obyvatel vysvětlen pojem „trvalý pobyt“.
Bohužel tomu tak vždy není, protože
i v naší obci se fyzicky trvale a dlouhodobě zdržují občané, kteří trvalý pobyt v naší
obci nemají, byť zde žijí.
Z pohledu obce je „trvalý pobyt“ důležitým, resp. určujícím kritériem při tvorbě
obecního rozpočtu. V rámci rozpočtového
určení daní každé obci plyne do rozpočtu
právě tolik peněz, kolik má ta daná obec
trvale hlášených občanů (dané vysvětlení
je zjednodušením celkového a komplikovaného přerozdělování daní vybraných
státem zpět do rozpočtů samospráv, kde
kromě počtu obyvatel hraje dále roli
rozloha katastru obce, stejně tak jako
fakt, zda je obec zřizovatelem mateřské,
či základní školy).
Pokud je tedy v rámci rozpočtového
určení daní právě počet občanů s trvalým
pobytem zásadním kritériem pro příjem
obce a „naši“ zde dlouhodobě žijící občané mají trvalý pobyt v jiné obci či městě,
daňové příjmy v takovém případě plynou
jinam.

Na druhou stranu tito občané zde čerpají
výhody, které obec v rámci svého fungování nabízí: ať už se jedná o možnost
využívat nabídky místního obchodu, jehož
provoz částečně dotuje, jezdit po místních
komunikacích, o které musí obec zvláště
v zimě pečovat, využívat komplexních
služeb spojených se svozem a likvidací
odpadů; dále obec hradí provoz veřejného
osvětlení, dětských hřišť, pečuje o veřejnou
zeleň, zajišťuje provoz MŠ a podobně.
Dovolte mi proto, abych na Ty z Vás,
kterých se to týká, apeloval, zda byste
nepřehodnotili svůj přístup a trvalý pobyt
si v naší obci nezřídili. Zvláště v dnešní
nelehké době bude naše obec potřebovat
každou korunu, aby mohla i nadále svým
občanům zajistit veškeré služby, jako doposud.
Zkuste tedy i Vy obci přispět - v tomto
případě myšleno doslova a trvalý pobyt
si zde zařídit, není to nic složitého. Na
ohlašovně, tedy na OÚ je třeba předložit
občanský průkaz, dítě do 15 let rodný
list a pokud nejste vlastníkem nemovitosti, pak souhlas vlastníka s přihlášením
daných osob k TP.
Za Váš vstřícný přístup Vám předem
moc děkuji.
Ing. Radek Boštík — starosta
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VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI
Zvíře není z pohledu zákona věc, ale živý tvor. Pokud se jedná o domácí zvíře, mají jeho vlastníci povinnost se o něj postarat. Z tohoto
pohledu má pes právo na vycházky (v rámci možností majitele i psa),
ale na druhou stranu mají ostatní lidé právo nebýt psem ohrožování
nebo obtěžováni. A stejné právo mají i ostatní domácí i divoká zvířata.
Chovatel má povinnost zabránit úniku svých zvířat a jejich vniknutí
na cizí pozemek. A to i v případě, že jde o psa, který by „neublížil mouše“ – nikdo neví, jak bude reagovat na neočekávané situace. A i dobrácký pes může způsobit závažné škody. Majitel nese za své zvíře a případné jím způsobené škody veškerou zodpovědnost. V zastavěném
území obce musí mít pes vodítko a případně i náhubek. Chovatel má
po svém psovi také uklízet exkrementy, které bohužel často zůstávají

ležet na veřejných prostranstvích, v upravených předzahrádkách apod.
V lese a volné krajině se jedná zpravidla vždy o mysliveckou honitbu, a tedy volné pobíhání domácích zvířat řeší zákon o myslivosti.
V něm je umožněno zvíře zastřelit v případě, že se ve vzdálenosti
200 metrů od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pohybuje bez
přímé kontroly majitele a zvěř pronásleduje.
Naše legislativa upravuje a stanovuje jak práva chovaných zvířat, tak
i povinnosti jejich chovatelů v občanském zákoníku, v zákonu o myslivosti a v zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Chovejte se tedy tak,
aby vaše zvířata neobtěžovala ostatní spoluobčany ani zvířata jiných
chovatelů.
Obecní úřad

·

VODA — CENA VODNÉHO
Jedním z cílů našeho seriálu bylo seznámit Vás s činnostmi souvisejícími s provozem vodovodu a přiblížit vám jednotlivé provozní
procesy i povinnosti. Tento příspěvek by měl přispět ke konkrétnější
představě o tom, jakým způsobem náklady nezbytné pro zajištění
této komplexní služby vstupují do kalkulace ceny vodného. Tvorba
ceny má totiž zcela jasně vymezená pravidla, která jsou uplatňována
ze strany ministerstev financí, zemědělství i životního prostředí. Při
tvorbě ceny se neřeší, zda je náklad do cen daňově uznatelný či ne, ale
hlavně zda je ekonomicky oprávněný či neoprávněný. Výčet neuznatelných nákladů vydává každý rok ministerstvo financí v cenovém
věstníku, kde ve výměru MF pro daný rok stanovuje seznam zboží
s regulovanými cenami. Do této kategorie spadá i pitná voda. Plné
znění tohoto výměru najdete vždy na stránkách ministerstva financí.
Mezi náklady, které se nesmí uplatňovat v ceně vodného, patří např.
náklady na sponzorování sportovních a kulturních akcí či charitativních organizací, penzijní připojištění zaměstnanců, veškeré náklady
na reprezentaci firmy, penále, pokuty apod.
Návrh cen pro vodné předkládá provozovatel vlastníkům infrastrukturního majetku. O schválení výše vodného tedy rozhoduje Svazek obcí Vodovody Poličsko, konkrétně členská schůze svazku obcí.
Jak již bylo zmíněno výše, cena je regulovaná a musí být ve shodě
s tzv. Cenovým výměrem Ministerstva financí, který přesně určuje, co
nesmí cena obsahovat, a které náklady jsou oprávněné. Dodržování
těchto pravidel pak ministerstvo financí také kontroluje. Další kontro-

la ceny je zajištěna ze strany ministerstva zemědělství, které v zákoně
o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.) jasně vymezuje strukturu
ceny, tzv. kalkulační vzorec. Každý rok je provozovatel povinen zpracovat porovnání takto stanoveného kalkulačního vzorce se skutečností dosaženou v daném roce a zaslat jej na příslušná ministerstva. Každá kalkulační položka, pokud je překročena nebo nedočerpána, musí
být náležitě okomentována a zdůvodněna. Významnou kalkulační
položkou je tzv. „nájemné“, což jsou finanční prostředky odváděné
provozovatelem vlastníkům. Tyto prostředky by měly být investovány
zpět do obnovy infrastrukturního majetku vodovodu.
Kalkulace ceny vody pro letošní rok Kč/m
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materiál

2,62

el. energie

8,00

opravy

2,84

nájemné

12,30

provozní nákl.

6,54

výrobní režie

1,88

správní režie

2,78

zisk

3,04

celkem

40,00

+ DPH 10 %

44,00

Společenská kronika
„Nikdy v ničem neustupuj, ani ve velkých věcech, ani v malých,
ani v důležitých, ani v bezvýznamných. Ustoupit můžeš jen tehdy,
když ti to přikáže čest a zdravý rozum.”
W. Churchill

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

50 let

Pavel Havlík
Karel Holinger

60 let

Jiří Škeřík

65 let

Antonín Jílek

75 let

Oldřich Baťa
Josef Vomočil

Oslavencům přejeme hodně radosti, pevné zdraví a spokojenost do dalších let.

N A J D I C E ST U
P O M Ů Ž E Š C H LA P E Č K OV I
N A J Í T Z T RA C E N É K O LO ?
M U S Í Š V Y P O Č Í TAT V Š E C H N Y
P Ř Í K LA DY–S P RÁV N Á C E STA
K E K O LU J E TA S V Ý S L E D K E M 2 5 .
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JEDNOTA
DIVADELNÍCH
OCHOTNÍKŮ
V dalším roce se výbor jednoty sešel dne 27. ledna 1947
v 8 hodin večer v hostinci u Drábků. Předseda vítá osm
přítomných členů výboru a následovalo vyúčtování divadla
„Bouře z jasného nebe“. Představení bylo sehráno a vybráno
3 379 Kčs. Z toho bylo placeno fy. Vomočil 200 Kčs za židle,
za nápovědní budku 250 Kčs, obratová daň 162 Kčs. Na zvon
do místní kaple 1 000 Kčs, zaplacené příspěvky na jubilejní
daň celkem 300 Kčs, včetně 3 věstníků divadelního umění.
Dále byla přečtena došlá korespondence a oběžníky od ÚMDOČ. Jubilejního sjezdu se naše Jednota nemohla zúčastniti pro nával práce
v zemědělství a nedostatek finančních prostředků. Povinný členský
příspěvek 10 Kčs za člena zaslán nebyl a vybrán také ne, až bude-li to
možné později. Divadelní představení z kterého měl býti čistý zisk
věnovaný na Tylův dům v Praze, ÚMDOČ pod názvem „Národ sobě“
sehráno dosud nebylo, až v době pozdější dle možnosti.
Přítomný bratr Václav Lněnička předseda Svazu čes. mládeže žádá
propůjčení jeviště a židlí pro divadelní hru „Jedenácté přikázání“
od spisovatele Šamberka, kterou chce sehráti Svaz čes. mládeže
začátkem března 1947 s podotknutím, že naše stanovy k tomu nedovolují, aby v příští době jsme nejednali proti stanovám, které nutno
respektovati.
Dále se rozvinula čilá debata ohledně postavení sálu, kterou
hodlá podniknouti br. Drábek, poněvadž tento sál je skutečně malý
a obecenstvo častokráte musí od samých dveří se vrátiti domů pro
nedostatek místa. Bývá přeplněno.
Bratr Jan Vostřel apeluje, abychom z lásky přiložili ruce k dílu,
případně i pomoc finanční, s čímž také souhlasili br. pokladník
Pohorský, Lněnička a Boštík Podlubníček. Přeseda v této tak vážné situaci zmiňuje se o postavení kulturního domu, na kterýžto účel byly
z větší části peníze šetřeny a prohlašuje, že je také zvoleno komité
pro postavení kulturního domu. Jelikož se názory různily, nedospělo
jednání ke konci a bylo odloženo do příští výborové schůze, po které
se věc tato dá na pořad do valné schůze.
Bratr Žďára projevil svoji sympatii pro tu věc, která bude pro jednotu výhodnější. Bratr Drábek pravil, že obstará předběžný rozpočet
do příští výborové schůze.
Přejeme tomuto podniku mnoho zdaru, ale dnes je doba ku stavbě opravdu vážná pro veliké finanční náklady, byla poslední slova
předsedy.
Dodatek: Jelikož ze hry „Bouře z jasného nebe“ nezbylo na odsouhlasený příspěvek na zvon do místní kaple, odhlasováno věnovati
1 000 Kčs z div. hry „Lešetínský kovář“ z oněch uložených 5 000 Kčs
v místní kapličce. Zbývají tedy na nové knížce vkladní 4 000 Kčs.
Další schůze výboru se konala 20. února. Prvním bodem jednání
bylo doplnění zakládajících členů do knihy protokolu, kteří budou
navrženi zakládajícími členy. Rozsáhlá debata ohledně postavení
sálu, neb kulturního domu, ponechána do valné schůze. Dále bylo
jednáno ohledně jeviště, které se nepůjčí nikomu ke hře, kdo nebude
členem jednoty. V odboru mladých při Jednotě div. ochotníků „Lukáš
Pakosta“ a chtějí hráti, musí býti všichni přihlášeni a zapsání jako
činní členové Jednoty, abychom postupovali dle stanov.
Bylo jednohlasně usneseno, požádati předsedu MNV o svolání celé
obce ohledně divadelní hry „Lukáš Pakosta“, která bude sehrána
u „Boštíkova mlýna“, bývalého mlýna Lukáše Pakosty a rozdělení
úloh pro tuto hru. Ohledně krojů bude učiněn dotaz osobně. Hra

stanovena na 5. a 8. června 1947. Bylo usneseno, aby tuto hru vedli
v režii, to jest nacvičili: Frant. Chaloupka st., Fr. Pohorský a Fr. Kovář.
Úlohy pro tuto hru byly ve výborové schůzi přiděleny.
Schválen sběr kovů po obci na desku pro rok 1948 na Boštíkův
mlýn. Výbor Jednoty divadelních ochotníků „Lukáš Pakosta“ doporučuje a také žádá, aby se pracovalo na společné věci, abychom dospěli
k vytčenému cíli a uskutečnili nerozborný celek upřímného bratrství.
S přáním mnoha zdaru, poděkováním předsedy schůze skončena
v 9 hodin večer.
Zpráva jednatelská za rok 1946. Jednota divadelních ochotníků
„Lukáš Pakosta“ čítala 51 členů a během roku vystoupilo 5 členů,
koncem roku čítá Jednota 46 členů. Konala se jedna valná hromada
a šest výborových schůzí. Jednota sehrála v tomto roce celkem sedm
divadelních představení a to:
„Není muže nad kováře“ — uvedeno 2× v únoru
„V Českém ráji“- sehráno v březnu a dubnu
„Lešetínský kovář“ — uvedeno v přírodě na Vísce a 2× v Karli
„Bouře z jasného nebe“ — sehráno 1×
Knihovna čítá 240 svazků
Jednota se zúčastnila aktivně slavnosti 4. — 9. dubna s pietní
vzpomínkou na padlé hrdiny na všech bojištích z první světové války,
jakož i druhé války, prvního a druhého odboje a padlé na pražských
barikádách. V této významné pietní slavnosti zúčastnila se celá obec
i se školními dítkami. Dále se zúčastnila Jednota slavnosti 28. října
historicky dějinného dne naší svobody a aktivním příslibem souhlasila k dvouletému plánu.
Zdar v této ušlechtilé práci, ve které se nejlépe poznají Ti, kteří
nelení a hledí povznésti zájmy Jednoty, obce i okresu. Co děláme
dobrého, děláme to pro naši milou republiku a jsme také povinni
pracovati pro zdárný vývoj k lepšímu blahu nás všech, abychom
naším dětem připravily lepší zítřek. Potěšením jest nám spolupráce
mladých, kteří plně pochopili povinnosti v divadelní činnosti a snaží
se, aby naše Jednota měla dobré ochotníky, za což jim upřímný dík.
Každý jest vítán kdo chce s námi spolupracovati v nepolitické naší
Jednotě, musí však býti členem naší Jednoty a podříditi se spolkovým stanovám, jakož i funkcionářům výboru, kteří ručí za vzorný
pořádek v Jednotě. S výzvou k mládeži celé obce, nehledě k politické
příslušnosti apelujeme, aby se stal každý schopný jinoch taktéž dívka
členem naší Jednoty, aby bylo zřejmé, že jsme obcí jednotnou pochopily co nám jest příkazem a povinností.
S výzvou k naším milým ochotníkům přiložme ruce k dílu, za
což Vám srdečně děkujeme končíc valnou schůzi s provoláním sláva
Republice, ať žije Pan president Beneš, vláda Republiky a celý národ.
Naší ochotnické práci zdar!
Vomočil — jednatel
Chaloupka — předseda
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ZÁŘIJOVÉ ZPRÁVIČKY
ZE ŠKOLIČKY
Babí léto nám skončilo a do školky
přišly nové děti. Pro letošní školní rok
jsme přivítali do třídy Berušek a Včeliček
celkem 34 dětí, z toho je 6 dětí na
sdílená místa.
Září nám začalo chladnějšími dny, ale i tak
jsme mohli využívat obě zahrady. Nejvíce
času jsme společně trávili na naší přírodní
Krásňovískové zahradě, kde děti mohly
sbírat ještě poslední plody léta — maliny,
ostružiny, ale dokonce se tu našlo ještě
i pár sladkých jahod. Sběrem našich bylinek
přispějeme do kuchyně paní kuchařce. Na
vyvýšených záhoncích děti pomáhaly trhat
plevel a za odměnu si mohly samy utrhnout
naši vypěstovanou mrkvičku. Pomalu, ale
jistě jsme společně chystali zahrádku na
zimu. Ostříháním jahod, zasazením nových
výhonků, sběr posledních kusů zeleniny
– cuket, dýní a rajčat, ale stále nás čeká
ještě nějaký úklid a natírání zahradního
nábytku….stejně, jako ve Vašich zahrádkách
doma. Posbírané bylinky jsme společně
s dětmi naskládali na sušící plata a k usušení
nám pomohla sušička ovoce, kterou budeme
hojně využívat i na případné sušení ovoce.
Děti také na zahradě využívaly interaktivní
tabule, stoly s vodou a větrem, malovaly na

venkovní tabule, relaxovaly v houpací síti
a odpočinkových zónách.
Díky příspěvku od MŠMT jsme dětem pořídili digitální pomůcky – Albi tužky s různými
knihami, tablet se vzdělávacími aplikacemi,
stavebnice, nové didaktické a diagnostické
pomůcky. Letos dětem můžeme nabídnout
aktivity z evropského projektu eTwinning.
Na celý podzim se naše školka zapojila
do projektu s názvem: ,,Outside learning
with maskot“, což se dá volně přeložit jako
,,Učíme se venku se skřítkem“. Především jde
o aktivity a tvorbu, kterou děti dělají přímo
v přírodě. Budeme na tomto projektu spolupracovat s učiteli z Turecka a Řecka. První
aktivita z tohoto projektu proběhla již 6. září
s názvem: ,,Přírodní paletka“, při které měly
děti za úkol najít v přírodě co nejvíce odstínů
přírodnin. Ty jsme nalepovali na papírové
palety pomocí oboustranné pásky.
Tento podzim prožijeme v MŠ nejen s již
tradičními divadly U dvou sluncí a divadlem JOJO. Divadelnice jsou vždy perfektní
a dětem se všechna jejich představení líbí.
V průběhu září budou děti v rámci výuky
experimentovat a zkoumat, i pod mikroskopem, a ochutnávat a poznávat ovoce
a zeleninu. Touto cestou moc děkujeme

Spaní předškoláků v MŠ

rodičům za podporu v podobě doneseného
ovoce a zeleniny, sponzorských darů a účasti
na společných aktivitách.
A na co se můžete těšit? Na vyrábění zvonkohry z přírodnin, jako jsou klacíky, ulity,
korálky… Dále nás bude čekat ,,dýňování“,
tak jako minulý rok si rodiče přinesou dýně
a společně je s dětmi při odpolední dílničce
vydlabeme a vyřežeme. Společně děti posoudí, která bude nejpovedenější, nejstrašidelnější… a nezapomeneme na důslednou fotodokumentaci. A jak v listopadu zakončíme
podzim? No přeci lampionovým průvodem
a uzamknutím zahrady skřítka Krásňovíska
kouzelnou formulí a ukolébavkou.
Těšíme se na společné aktivity a celý školní
rok.
Děkujeme panu M. Žďárovi, který nám
sponzorsky vyrábí nábytek, poličky a další
potřebné do naší školky, za jeho ochotu
a štědrost.
kolektiv Mateřské školy

·
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FOTBALOVÉ ZPRÁVY
Před novou sezonou nás čekalo
několik úkolů a akcí, které jsme si na léto
naplánovali. Jednou z nejdůležitějších
byla příprava přihlášek na sezonu
2022/2023. Jsme hrozně rádi, že se
nám podařilo rozšířit počet mužstev,
která budou v okresních soutěžích
reprezentovat TJ Horní Újezd.

Po dlouhé době budeme mít samostatný tým
mladší přípravky (po dlouholeté spolupráci s Morašicemi se nám na Horňáku sešlo
tolik dětí, že bychom měli být schopni tuto
sezonu odehrát sami). Ve spolupráci s Morašicemi pokračují mužstva starší přípravky,
mladších i starších žáků. Ve všech těchto
kategoriích máme dětí tak akorát, doufejme,
že nás nepotkají žádné potíže a celá sezona
proběhne hladce. Velkou radost máme z toho,
že se nám letos opět podařilo přihlásit
dorost. Tým je opět spojen s Morašicemi
a kluci budou hrát v počtu 8+1 na kratším
hřišti. Naše šikovné dorostence bychom rádi
postupně začlenili i do mužstva mužů, které
bude hrát okresní přebor. Tolik k představení
mužstev, která uvidíte na podzim běhat po
našem hřišti.
Dalším cílem pro léto bylo srovnání rohu
hřiště u řeky směrem k Vísce. I přesto, že se
cítíme býti spíše fotbalisty než zahradníky,
musíme přiznat, že výsledek předčil naše
očekávání. Vždy jde něco udělat lépe, a to
platí i v tomto případě, nicméně dobrá věc
se podařila a hřiště je zase o něco rovnější.
Příroda nám pomohla, tráva se zazelenala
a my tak mohli začít sezonu na našem hřišti
a odpadli nám starosti s hledáním azylu.
Poděkování patří všem členům za práci
a hlavně nečlenům, kteří nám pomohli
zapůjčením strojů, radou nebo jen tím, že
jim nevadilo, že jsme hřiště kropili častěji
než v minulosti. Velký díky patří obci Horní
Újezd za zajištění hlíny.
I letos jsme uspořádali Dětský sportovní
den, již tradiční akci, kde si mohou děti vyzkoušet různé disciplíny jako chůze na chůdách, florbal, střelba na branku nebo jízdu
na kole. Letos jsme pro více než 50 zúčastněných připravili i skákací hrad. Myslím, že se
akce podařila a děti odcházely spokojené.
Protože se nám stýskalo i po fotbale, tak
jsme týden po dětském dnu uspořádali miniturnaj mužstev TJ Horní Újezd, který byl obdobou loňského zápasu „ženatí – svobodní“.
Síly tedy poměřila mužstva mužů, dorostu
a staré gardy. Hrálo se každý s každým, 2 × 20
minut, na kratší hřiště s ohledem na zmíněné úpravy. Představilo se tak dravé a běhavé
mládí, zkušenější a takticky vyzrálejší muži

a o něco více zkušení a mnohem méně běhaví hráči staré gardy. Akce jistě úspěšná, škoda
jen o trochu menší návštěvy než jsme čekali.
Jako první začali trénovat muži, kteří již
před miniturnajem vyběhli na hřiště a absolvovali první tréninkové jednotky od nového
trenérského dua Jirka Fogl a Pavel Havlík.
Muži se zúčastnili 23. 7. Újezdského poháru,
kde ale i díky slabší účasti obsadili 6. místo.
Přátelák s Cerekvicí jim také nevyšel a po
prohře 2:5 je čekal Pohár OFS v Čisté. Ani
zde jsme neuspěli a po prohře 1:3 pro nás
pohárová cesta končí. Na začátku soutěže
k nám los moc přívětivý nebyl (v prvním kole
nás čekal kvalitní tým z Bystrého (prohra),
v prvním domácím utkání jsme remizovali
s Jevíčkem a o týden později podlehli rezervě
Dolního Újezdu, bohužel se nám nedařilo ani
v Opatově nebo doma proti Dlouhé Loučce).
Dorostenci začali trénovat spolu s muži
a v polovině srpna zahájili svoji přípravu.
Trenérem dorostu je Jirka Kučera a spolu se
svými svěřenci je čekají soupěři z menší (Čistá, Němčice) i větší dálky (Tatenice, Svratka,
Dlouhoňovice). Dorostenecké soutěže jsou
obecně problematické, letošní ročník řízen
OFS Ústí nad Orlicí a kluci se tak podívají
i do jiných okresů. Všechna domácí utkání
odehrají dorostenci na Horňáku. V prvním
utkání jsme porazili souklubí Rváčova a Horního Bradla, podlehli jsme Řetové a dalším
zápase porazili souklubí Semanín/Rybník.
Žáci na Horním Újezdě a v Morašicích
trénují samostatně. Naše mužstva začala přípravu v první polovině srpna pod vedením
Pavla Beneše, Ivy Kvapilové a Vojty Havlíka.
Docházka byla hodně ovlivněna prázdninami, takže se scházelo méně fotbalistů než
bychom si přáli. Domácí utkání budou hrát
žáci na Horňáku i v Morašicích. První utkání
se nám nezdařila - starší podlehli souklubí Litomyšle s Čistou a mladší prohráli se
společným týmem Jevíčka a Jaroměřic. Starší
urvali bod v Pomezí a následně podlehli Borové. Mladší po volném kole porazili děvčata
ze souklubí Jevíčka a Jaroměřic
Starší přípravka trénuje od 1. 8. pod vedením Fandy Bartoše, Honzy Kmoška a Vaška
Žďáry. I v této kategorii ovlinily docházku
prázdniny, ale kluci a holky se vždy sešli
v ucházejícím počtu a tréninky tak mají odpovídající úroveň. V prvním turnaji se našim
reprezentantům nedařilo a nezískali ani bod,
v dalším turnaji se umístila na druhém místě
ze čtyř účastníků.
Mladší přípravka, jediný samostatný
mládežnický tým TJ Horní Újezd zahájila
přípravu také na začátku srpna. Prázdniny
úřadovaly i zde, ale dětí chodí hodně a jejich

zájem nás těší. Uvidíme, jak budou tréninkové jednotky probíhat v průběhu sezony.
Trenéři jsou Zdeněk Beneš ml., Jan Vodehnal, Zdeněk Beneš st. a Jan Beneš. Mladší
přípravka skončila na prvním turnaji třetí ze
čtyř účastníků. Druhý turnaj naši mládežníci
vyhráli.
Předpřípravku tvoří děti od 4 let věku,
které se učí koordinovat pohyby a zkouší,
co všechno lze s tělem dělat. Děti lásce k pohybu učí Pavla Kyselová, Danča Holingerová
a Zdeněk Beneš st. Na dětech je vidět, že je
pohyb baví a po každém tréninku toho umí
víc a víc.
Pro všechny zájemce o fotbal ve všech
kategoriích máme dveře otevřeny, přijďte
se podívat jak probíhají tréninky, zapojte
se do nich a když vás to bude bavit, tak do
toho pojďte s námi. Žádné náborové dny
nepořádáme, kdykoliv zapojíme každého,
kdo mezi nás přijde. Na začátku za to nic
nechceme a když se vám u nás bude líbit, tak
roční příspěvek stojí asi tolik jako dva obědy
ve vesnické hospodě. Menší děti potřebují
jen boty, pití a ze začátku než si zvyknou
přítomnost rodiče, prarodiče nebo sourozence. Větší děti a dospělí můžou dorazit i sami.
Pro víc informací se ptejte osob zmíněných
výše nebo kohokoli o kom víte, že se kolem
hornoújezdského fotbalu pohybuje.
Na hřišti s UMT se hraje každé nedělní
dopoledne nohejbal a hřiště je samozřejmě
dostupné i široké veřejnosti a to za drobný
poplatek. I nadále v kabinách funguje hospoda – přijďte ji navštívit a odreagovat se od
běžných starostí, které na nás všude číhají.
Ještě krátce k plánům na podzim – v první
řadě chceme bez větších problémů odehrát
všechna utkání a turnaje (pro představu to
je celkem 43 zápasů a 14 turnajů přípravek).
Dalším cílem je zorganizovat turnaj výběrů
okresních fotbalových svazů Pardubického
kraje U12, který spolupořádáme ve čtvrtek
6.10.2022 od 9:00. A určitě budeme přemýšlet nad nějakou kulturní akcí.
Aktuální informace najdete na:
www.tjhorniujezd.cz, kde naleznete i kompletní rozpis utkání a turnajů
Jan Beneš
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VÁŽENÍ OBČANÉ
OBCE HORNÍ ÚJEZD,
dovolte mi tímto způsobem poděkovat za TJ Horní
Újezd zastupitelstvu obce v čele se starostou
ing. Radkem Boštíkem za vynikající spolupráci,
nejen během uplynulého volebního období.
Děkujeme za všemožnou podporu jak finanční, materiální, ale hlavně lidskou. Věřím, že stejnou spokojenost
a slova díků cítíte i Vy. Kdybych měl vypisovat vše s čím
nám a zejména Vám zastupitelstvo pomohlo a pomáhá, tak by nezbylo mnoho prostoru pro ostatní články.
Jsem přesvědčený, že se jim povedlo navázat na práci
svých předchůdců a udělat z Horního Újezdu místo, kde
se lidem žije dobře. Těšíme se na spolupráci s novými
zastupiteli a jsme přesvědčeni, že i jim se podaří naplnit
jejich cíle a budeme rádi, když budou podporovat i nadále náš sportovní klub.
Za TJ Horní Újezd Jan Beneš

·

UTKÁNÍ, KTERÁ SE ODEHRAJÍ
NA NAŠEM HŘIŠTI
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

MLADŠÍ ŽÁCI (HÚ+MORAŠICE)

09:30 turnaj

10:00 Sebranice

neděle 2. 10.

sobota 1. 10.

neděle 9. 10.
10:00 Borová

DOROST (HÚ+MORAŠICE)

MUŽI

12:30 TJ Hradec nad Svitavou

15:00 Polička B

neděle 23. 10.

neděle 9. 10.

neděle 6. 11.

neděle 23. 10.

neděle 13. 11.

neděle 6. 11.

12:00 TJ Dluhoňovice
11:30 Jevíčko/Jaroměřice

14:30 TJ Hradec nad Svitavou
14:00 Boršov
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