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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD

Vás zve na zápis do 1. tříd
na školní rok 2021-2022

Pojďte s námi do
pohádky…

Kdy?

Milé děti,
zveme vás i vaše rodiče na zápis do 1. třídy.
Čekají na vás úkoly s pohádkovými motivy,
v nichž prokážete své znalosti, dovednosti, návyky
a způsobilost ke vstupu do 1. třídy.
Přijďte k nám do školy
v úterý 13. dubna 2021
12:30 – 16:00 hodin.
Zápis se týká dětí narozených
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dříve.

Zákonní zástupci s sebou musí mít svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

máme před sebou období, které budeme
prožívat nejenom v dalším nouzovém stavu,
ale navíc ještě i ve zpřísněném režimu. Vydržme to ještě prosím, i když to určitě pro
nikoho z nás nebude jednoduché.
Ačkoli každý máme na tuto situaci jiný názor,
myslíme si o ní své a rozdílně k ní i přistupujeme, pevně věřím, že u každého z nás zvítězí
zdravý rozum a zodpovědnost – nejen vůči
sobě, ale především vůči ostatním.
Obecní úřad je i nadále připraven pomoci
Vám tuto nelehkou situaci zvládnout. Obstaráme nákupy, zajistíme dovoz léků, poskytneme roušky, pomůžeme s registrací na očkování, atd… Nemáte-li se na koho obrátit, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle
461 632 822.
S úctou a přáním lepších dnů
Miloš Vrabec, starosta obce

Vedení školy oznamuje, že ve dnech
19.-21.4.2021 bude probíhat sběr papíru. Vytříděný, svázaný a zvážený sběr
(papíry i karton) můžete vozit v ranních
hodinách 6:45-7:30 hodin ke škole.
Prosíme nahlásit jméno žáka, ke kterému bude sběr přiřazen, třídu a hmotnost sběru.

Společenská kronika

Soboty, neděle a svátky
(8:00 hod. – 13:00 hod.)

Všem našim
spoluobčanům, kteří
oslavili svá jubilea,
srdečně blahopřejeme.

LSPP - dospělí
(budova neurologického odd.,
tel. 461 655 319)
So 6.3. MUDr.Sláma
Ne 7.3. MUDr.Sláma
So 13.3. MUDr. Kašparová
Ne 14.3. MUDr. Dejdarová
So 20.3. MUDr.Tišlerová
Ne 21.3. MUDr. Přichystalová
So 27.3. MUDr. Paseková
Ne 28.3. MUDr. Paseková
Pá 2.4. MUDr. Paseková
So 3.4. MUDr. Paseková
Ne 4.4. MUDr. Dejdarová
Po 5.4. MUDr. Dejdarová

60 let
Mráz Stanislav
65 let
Vodehnal Vlastislav
70 let
Chadimová Anna
Pohorská Jana
Kovářová Irena
Kopecký Josef
75 let
Rauš Jiří
80 let
Kabrhelová Anna
81 let
Dosedělová Markéta

Dne 17. března uplynou 2 roky od úmrtí pana
Václava Kodytka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají synové, dcery a vnuci.

82let
Hnátová Emilie
83 let
Menšík Josef
92let
Zimová Jarmila
Naposledy jsme
se rozloučili
s panem Petrem Hnátem,
panem Janem Zavřelem,
panem Jindřichem Čejkou,
paní Ludmilou Radiměřskou

Vážení pacienti,
zubní ordinace se z důvodu pracovní neschopnosti všech
zaměstnanců ordinace v měsíci
březnu uzavírá.
Všichni pacienti objednaní na
měsíc březen budou kontaktováni. Pacienty s rozdělanými
protetickými pracemi budeme
obvolávat a řešit individuálně.

Stomatologická pohotovost
Pardubice
Milena Štěrbová
Stomatologická laboratoř
V případě opravy protézy,
která nevyžaduje otisk můžete
kontaktovat přímo zubní laboratoř:
Adresa: Sokolovská 615, 570 01
Litomyšl-Město
Telefon: 602 349 557

Pohotovost se nachází v areálu Pardubické nemocnice, budova č. 17
(Multioborový pavilon – suterén,
samostatný vstup vpravo dole od
hlavního vchodu).
Ordinační hodiny:
Pondělí 17.00 - 21.00
Úterý 17.00 - 21.00
Středa 17.00 - 21.00
Čtvrtek 17.00 - 21.00
Pátek 17.00 - 21.00
Víkend, svátky:
8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
Kontakt:
Tel. +420 466 015 207
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LSPP - děti a dorost
(budova P, tel. 461 655 269)
So 6.3. MUDr. Pešková
Ne 7.3. MUDr. Pilařová
So 13.3. MUDr. Filová
Ne 14.3. MUDr.Sadílková
So 20.3. MUDr.Šíchová
Ne 21.3. MUDr.Švábová
So 27.3. MUDr. Filová
Ne 28.3. MUDr.Cacková
Pá 2.4. MUDr. Papoušková
So 3.4. MUDr. Pešková
Ne 4.4. MUDr. Pilařová
Po 5.4. MUDr. Filová
Pohotovostní lékárny
(8:00 hod - 13:00 hod)
So 6.3. lékárnaUAnděla strážce
Ne 7.3. Ústavní lékárna
So 13.3. lékárna NaŠpitálku
Ne 14.3. Ústavní lékárna
So 20.3. lékárnaU Nemocnice
Ne 21.3. Ústavní lékárna
So 27.3. lékárnaUSlunce
Ne 28.3. Ústavní lékárna
Pá 2.4. lékárna NaŠpitálku
So 3.4. lékárnaUAnděla strážce
Ne 4.4. Ústavní lékárna
Po 5.4. Ústavní lékárna
Stomatologická pohotovost
(8:00 hod. - 11:00 hod.)
6. - 7.3. MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122 (461 613 663)
13. - 14.3. MDDr. Vlčková Barbora, Litomyšl,
J.E. Purkyně 1150 (461 615 402)
20. - 21.3. MUDr. Adamcová Markéta, Polička, Hegerova 373 (461 725 987)
27. - 28.3.MDDr. Kašpar Miroslav, Polička,
Růžová 195 (775 724 524)
2.4.
MDDr.Martinec Vojtěch, Litomyšl,
J.E. Purkyně 1150 (461 615 402)
3. - 4.4. MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69 (461 100 497)
5.4.
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice 184
(461 634 157)
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1) ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření
obce k 31.12.2020 a investování dočasně
volných finančních prostředků.
2)ZO schvaluje v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů poskytnutí
transferů organizacím, občanským sdružením a dalším žadatelům o veřejnou
finanční podporu (příloha č. 3).
3) ZO schvaluje dle kompetencí vyhrazených
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
veřejné finanční podpory s fyzickými a právnickými osobami uvedenými v příloze
č. 3 a pověřuje starostu obce podepsáním
těchto smluv.
4)ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy
č. S/OM/4117/20/BP mezi Pardubickým
krajem a Obcí Dolní Újezd na pozemky p. č.
č. 2370/2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p. p. č. 2370/3 ostatní plocha – jiná
plocha, p. p. č. 2370/4 ostatní plocha – jiná
plocha, p. p. č. 2370/5 ostatní plocha – jiná
plocha a p. p. č. 2370/6 ostatní plocha – jiná
plocha v obci Dolní Újezd, k. ú. Dolní Újezd
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u Litomyšle. Jedná se o pozemek pod nově
zbudovaným chodníkem. Náklady s vkladem hradíObec DolníÚjezd.
5) ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy
mezi obcí Morašice a obcí Dolní Újezd na
pozemek p. č. 2748 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 1479 m2 v obci
Dolní Újezd, k. ú. Dolní Újezd u Litomyšle.
Jedná se pozemek pod komunikací na Václavkách. Náklady s vkladem hradí obec
DolníÚjezd.
6)ZO neschvaluje prodej pozemku p. č. 549/1
v obci Dolní Újezd. Pozemek zatížen věcným břemenem přejezdu na pozemky
nacházející se za tímto pozemkem.
7) ZO neschvaluje prodej části pozemku
p. č. 382/3 v obci DolníÚjezd.VÚPO je pozemek veden jako plocha veřejného prostranství – veřejné zeleně, na které není
možno postavit kryté stání pro automobil.
8) ZO bere na vědomí informaci o vyplacených odměnách pro pracovníky s mládeží
(vizZásady).
9) ZO bere na vědomí info o postupném
odstraňování kamenů z obecních pozemků
podél komunikací.

• RO schválila cenovou nabídku na nový
kamerový systém pro lokalitu Dolní Újezd
č. p. 14 (Urbánkovo) od společnosti MAJT,
s.r.o. – Enter Polička.
• RO schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro akci
„Šatny v tělocvičně ZŠ a MŠ Dolní Újezd”
od firmyČerný spol. s r.o.
• RO schvaluje Spisový řád Obecního úřadu
DolníÚjezd včetně jeho příloh.
• RO schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě
č. 05/2001/O o nakládání s komunálním
odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu mezi obcí a společností LIKO
SVITAVY a.s.
• RO schválila Dodatek č. 5 k pojistné
smlouvě mezi obcí a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group na doplnění pojištění Obce Dolní
Újezd.
• RO schválila dokument „Inventarizační
zpráva rok 2020" bez připomínek.
• RO schvaluje žádost Základní umělecké
školy Dolní Újezd na úpravu výše školného
pro 2. pololetí školního roku 2020/2021.
• RO schvaluje dodatek č. 1/2021 ke smlouvě
o výpůjčce mezi obcí a příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola
Dolní Újezd. Výpůjčka je dodatkem rozšířena o robot pro školní jídelnu.
• RO projednala návrh na řešení opravy
komunikace zaZŠ a MŠ DolníÚjezd.
• RO projednala zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Dolní
Újezd. Přezkoumání hospodaření provedl
útvar kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje. Při přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• RO schválila žádost o souhlas s přijetím finančně účelově určeného daru od
Základní školy a mateřské školy Dolní
Újezd na úhrady obědů pro nového žáka od
Women forWomen, o.p.s.
• RO projednala dopis s výzvou Ministerstva
životního prostředí na Program zlepšování
kvality ovzduší.
• RO projednala pokračování rekonstrukce
kanalizace v roce 2021, zejména průběh
stavby a plánované termíny.
• RO projednala dotační program „PODPORA JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ OBCÍ PARDUBICKÉHO KRAJE, na
pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2021 –
2024".
• RO rozhodla o provedení kontroly hospodaření období 01-12/2020 ve zřízených
příspěvkových organizacích. Kontrola proběhne v březnu 2021 a provedou ji členové
finančního výboru.
• RO schválila žádost Základní umělecké
školy Dolní Újezd, okres Svitavy o souhlas
s přijetím věcných darů.
• RO schvaluje výroční zprávu o poskytování
informací za rok 2020.
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Jak už bylo avizováno v lednovém čísle Obecních novin, dojde v letošním roce konečně na realizaci protipovodňových úprav v naší obci.
První úvahy o tom, že je potřeba tuto problematiku řešit a povodňové
vody nějak regulovat, byly již v druhé polovině minulého století. Jako
nejvhodnější prostor pro zadržení vody se jevilo území mezi Horním a
Dolním Újezdem. Studie, která tenkrát vznikla, navrhovala vytvoření
sypané hráze, která by zachycovala povodňové vody a ty by byly
následně odpouštěny řízeným odtokem.Tato hráz měla vzniknout nad
obcí v prostoru, který zejména ti starší znají pod názvem „obecní luka”.
Dříve bylo toto území po většinu roku podmáčené, o čemž vědí své ti,
co tu sušili seno. V dnešní době to je však už jinak. Sucho zasáhlo i toto
území a voda se tu objeví většinou jen krátce po prudkých přívalových
deštích.
To vedlo zpracovatele současného projektu k tomu, aby zde byly
vytvořeny komplexní úpravy, které by řešily nejen protipovodňovou
ochranu nemovitostí, ale i zadržení a retenci „velké vody” pro období
sucha. Nebude to již formou živelně zaplavované a podmáčené plochy,
jak tomu bylo v minulosti, čímž budou vytvořeny podmínky pro to, aby
bylo možno toto území zpřístupnit a využívat i pro procházky a rekreaci.
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Několikastupňový projekt proto obsahuje nejen protipovodňovou
ochranu a revitalizační opatření, ale i vegetační úpravy a vytvoření
naučné stezky. Účelem protipovodňových úprav je ochrana nemovitostí zemním valem a zídkou a usměrnění povodňové vody žádaným
směrem do nivy. Revitalizační opatření mají za úkol zadržet vodu v
území a tím zvýšit retenční schopnost nivy. Patří sem jak vytvoření
malé vodní plochy a několika tůněk, tak i vznik stanovišť a biotopů pro
na vodu vázané organismy. Celé území bude zpřístupněno vytvořením
zpevněné naučné pěšiny a čtyřech mostků a doplněno drobným mobiliářem přírodního charakteru. Vegetační úpravy pak budou spočívat v
doplnění území o solitérní i skupinovou výsadbu stromů a dřevin.
Těmito komplexními opatřeními by mělo dojít k vytvoření dalšího
atraktivního obecního prostoru, který budou moci obyvatelé obce i její
návštěvníci využívat pro odpočinek a rekreaci podobně, jako je tomu v
Bořkovském údolí.
Akce bude financována dotací Ministerstva životního prostředí z Operačního programu životní prostředí. V současné době se čeká na povolení poskytovatele dotace zahájit stavbu. Předpoklad zahájení stavebních prací je duben 2021. Další info o této akci přineseme před jejím
zahájením.
J. Čižinský
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Jak už bylo avizováno i v letošním roce bude
pokračovat výstavba a rekonstrukce kanalizace v naší obci. A kde jinde by měla začít, než
tam, kde v loňském roce skončila? Proto jako
první přijde na řadu nová kanalizační stoka
pro posledních 5 dosud na kanalizaci nepřipojených nemovitostí ve spodní části sídliště
Bořkov. Předpoklad zahájení prací je začátek
dubna. Současně s tím však bude zahájena
i výstavba další stoky, ale tentokrát na zcela
opačném konci obce – na Kolomažnici, kde je
rovněž několik dosud nepřipojených domácností.
Zhruba za dva měsíce by pak měla být zahájena první část postupné rekonstrukce stávající kanalizace na sídlišti Bořkov, a to v nejspodnější ulici.Jako zařízení staveniště a mezideponie pro tuto etapu bude však využíván
obecní pozemek u okálů, takže stavební
práce se dotknou i této ulice.Tak jako v minulosti, když probíhala výstavba v jiných částech
obce, bude i tentokrát bohužel docházet
k určitým omezením a proto žádáme všechny
občany, kteří budou dotčeni těmito nepříznivými vlivy o trpělivost a shovívavost. Děkujeme za pochopení.
Obec DÚ

Vážení spoluobčané, jak jste již informováni, během jara začne na
našem sběrném dvoře fungovat nový systém evidence odpadů, který
zjednoduší obsluhu sběrného dvora a zefektivní celý jeho provoz. Důvodem připravovaných změn v odpadovém hospodářství obce je stále
přísnější odpadová legislativa. Podle směrnic Evropské Unie musí členské státy navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % do roku 2035
a ke stejnému roku snížit objem skládkovaného odpadu na 10 %. S tím
se pojí také nová opatření Ministerstva životního prostředí v podobě
navyšování tzv. skládkovacího poplatku pro obce, který se v následujících letech vyšplhá na více než 3,5 násobek za každou tunu vyprodukovaného směsného odpadu.Cílem obce je proto včas optimalizovat celý
systém odpadového hospodářství, podpořit občany v třídění a eliminovat objem skládkovaného odpadu. Zvýšení podílu vytříděného
odpadu je jedinou cestou, jak se může obec v budoucnu vyhnout ještě
výraznějšímu zdražování poplatku za svoz odpadu.
První chystanou změnou je právě nový systém evidence na sběrném
dvoře. Ten bude nastaven tak, aby byl pohodlný pro každého občana
a zároveň efektivní pro obec. Již nyní aktivně podnikáme první kroky,
které povedou k plánovanému cíli. Připravovanou novinkou bude zavedení tzv. odpadových karet pro využívání sběrného dvora. V průběhu
jara dojde ke spuštění nového evidenčního systému na sběrném dvoře
a první obyvatelé budou moci novinku vyzkoušet.Odpadové karty jsou
nyní objednány a čekáme na jejich dodání a vytvoření databáze
domácností. Zároveň i řešíme, jak vám v této složité době karty bezpečně předat.
O způsobu a termínu předání odpadových karet vás budeme včas
informovat. Odpadová karta bude sloužit k identifikaci domácnosti na
sběrném dvoře při odevzdání jakéhokoliv odpadu. A jak bude ukládání
odpadů na sběrný dvůr nově fungovat? Při příjezdu na sběrný dvůr jednoduše předložíte zaměstnanci SD vaši odpadovou kartu.On ji pomocí
speciální čtečky načte do evidenčního systému a zaznamená množství
a druh odevzdaného odpadu. Uložení odpadu na sběrný dvůr pak již
bude pokračovat běžným způsobem.Tento systém obci v mnoha ohledech ušetří administraci provozuSD.
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Zatím bude vydána jedna odpadová karta na domácnost, po vyhodnocení situace a dle zkušeností z ostrého provozu, dojde k případnému
doplnění odpadových karet do domácností. Od určitého, předem avizovaného data, nebude bez odpadové karty uložení odpadu na sběrném dvoře umožněno.
Děkuji, že se s námi do nového systému zapojíte. Pečlivé a důsledné
třídění odevzdávaného odpadu je nesmírně důležité a klíčové
k dosažení předem nastavených cílů, které před nás nová legislativa
staví. Samozřejmě pečlivé třídění odpadu se netýká jen sběrného
dvora ale i odpadu ukládaného do popelnic a do kontejnerů rozmístěných po obci. Do limitu netříděného odpadu na letošní rok 200 kg na
občana, který stanovuje nový zákon o odpadech, se počítá nejen
odpad ze sběrného dvora, ale i z popelnic. Pokud tento limit přesáhneme, tak se naší obci ukládání netříděného odpadu významně prodraží.
Určitě se musíme tedy začít zabývat i otázkou evidence množství netříděného odpadu ukládaného do popelnic.
Miloš Vrabec, starosta obce
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Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci upřednostňujeme
bezhotovostní platby.
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 750 Kč za osobu/rok
a poplatek ze psa ve výši 200 Kč za psa/rok je možné platit
v hotovosti v úřední dny, tj. pondělí a středa, na obecním úřadě.
Poplatek musí být uhrazen do 31. 3. 2021. Pokud je poplatek
vyšší než 1 000 Kč, lze jej zaplatit ve dvou splátkách
(první do 31. 3. 2021, druhou do 31. 7. 2021).
Bezhotovostní úhradu provádějte ve prospěch účtu číslo:
1283415349/0800 s variabilním symbolem platby:
Poplatek za svoz komunálního odpadu:
0013371xxx pro Dolní Újezd
0013372xxx pro Jiříkov
0013373xxx pro Václavky
Poplatek ze psa:
0013411xxx pro Dolní Újezd
0013412xxx pro Jiříkov
0013413xxx pro Václavky
Symboly xxx znamenají číslo popisné. Občanům žijícím v bytových domech (č.p. 186, 391, 445, 446, 553) a nájemníkům v DPS
č.p. 613 je variabilní symbol pro bezhotovostní platbu přidělen
individuálně – nutno kontaktovat obecní úřad. Pokud nemáte
trojmístné číslo popisné, doplňte před č.p. nuly (např. Jiříkov č.p. 1
bude mít variabilní symbol pro komunální odpad 0013372001, pro
poplatek ze psa 0013412001).
Žádáme občany, kteří budou poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psa hradit bankovním převodem, aby každou platbu
prováděli zvlášť se správným variabilním symbolem.

Ještě nikdy snad nebyla tato pranostika výstižnější a pravdivější než
letos. Jenže tentokrát v ní nejde o rozmary počasí, ale o vynucená
protiepidemiologická opatření a nedobrovolnou izolaci. Představa
dalších dvou měsíců strávených doma „za kamny” skoro děsí a přitom bychom všichni už tak moc potřebovali na ničím ani nikým
nezkažený a neotravovaný „čistý vzduch”. Nicméně zdá se, že ta
letošní covidová zima jen tak neskončí. Jak ale tu současnou poněkud
zvláštní a každopádně neočekávanou dobu přežít a nezbláznit se?
Vhod asi přijde každý, byť sebemenší podnět či vzpomínka na dobu,
kdy „bylo líp”.
A tak k osvědčeným doporučením typu, „když nemůžeš dělat to, co
bys chtěl, dělej to, co můžeš” nebo „když nemůžeš být s tím,
s kým bys chtěl, buď s tím, s kým jsi teď ”, můžeme přidat i další doporučení, „když nemůžeš zažívat to, co bys chtěl, vzpomeň si na to, co
všechno hezkého už jsi v životě zažil” nebo „když nemůžeš být tam,
kde bys chtěl, vzpomeň si na to, kde už jsi všude byl”, či „když teď
nemůžeš mít to, co bys chtěl, vzpomeň si na to, co všechno už jsi
dostal”.
Žít tady a teď a vzpomínat na hezké časy, to k životu určitě patří,
stejně tak jako dívat se do budoucnosti a vyhlížet nové časy a věřit
v to, že skutečně přijdou.
Josef Čižinský

Co je Mobilní Rozhlas?
Mobilní Rozhlas dává obcím, městům a institucím do rukou ty nejmodernější nástroje pro
chytrou komunikaci se svými občany.
Proč se registrovat?
Budete mít přehled o důležitém dění v obci,
kde bydlíte, pracujete nebo trávíte volný čas.
Dozvíte se například o poplatcích, opravách
komunikací, havárii vody či kulturních a sportovních událostech.
Zaregistrujte se a nezmeškáte důležité informace, které vám zjednoduší život. Protože
budeme k rozesílání informací používat
mobilní aplikaci, nezapomeňte si ji stáhnout,
ať máte všechny informace kdykoli při ruce.
Aplikace funguje v rámci celéČR.
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V ateliéru jsme jednotlivé díly okna zaměřili,
zhotovili šablony a na 24 hodin namočili
do teplé lázně, aby došlo k částečnému
změknutí starých tmelů, nátěrů a hrubých
nečistot. Následně jsme jednotlivé díly rozebrali ze staré olověné osnovy a rozložili na
pracovní desky. Byly provedeny zkoušky čištění a byl stanoven další postup ošetření. Jednotlivá skla nebyla výrazně odskelněná , tak
jsme je omyli a zbavili nečistot. Zjistili jsme,
že k výrobě byla použita čirá a barevná válcovaná skla různých rastrů, v borduře je použito
žluté nebo modré sklo. Nevhodný materiál,
který byl při různých opravách postupem
času používán, jsem vyřadil. Kde skla chyběla, jsem z vlastních zdrojů nařezal ze stejného
nebo adekvátního materiálu skla nová (sklo
Wissmach Seville, Spectrum). Nová skla do
kobercového vzoru - podařilo se nám sehnat
téměř shodný odstín, ale vlivem odskelnění
původních skel dochází při průhledu v kombinaci s novými skly k malé odlišnosti. Ale
i v původních sklech jsou patrné odlišnosti
v odstínech i různé druhy hrubosti podle
použitých ručních válců. Některá použitá
skla mohou být velmi stará, možná i více jak
200 let. Staré vitrážnické dílny si dělaly
v časech ekonomické prosperity větší zásoby
skel, takže bývalo pravidlem, co nakoupil děd
či praděd, zpracovávali až jejich vnuci. Proto
se v jednotlivých odstínech skel objevují
různé odlišnosti v barevnosti, sklo se vyrábělo
v malých pánvích a nikdy nebylo dosaženo
stejných zabarvení. Ve velké ploše vitraje
takto rozmanité odstínování jednotlivých
barev a rastrů působí velmi harmonicky
a živě. Následně nastala rekonstrukce výplní
na předem připravených šablonách a složení
pomocí olověných profilů odpovídající šířky
a síly. Původní popraskaná skla jsme spojili
pomocí správkových olůvek nebo měděných
pásek tak, aby bylo ve výplních zachováno co
nejvíce původních skel. Takto složené a zacínované výplně cínem Sn 63 % jsme vyčistili.
Následovalo zatmelení olověných profilů –
větší soudržnost skel různé síly, zpevnění
výplně, zamezení zatékání do olověné
osnovy a tím zatékání do interiéru kostela
a její znovuvyčištění a vyleštění pilinami
z tvrdého dřeva. V konečné fázi jsme jednu
výplň signovali názvem firmy a letopočtem,
aby byl znám časový snímek restaurátorských zásahů. Po naletování ošetřených
a natřených výztuh byly výplně připraveny
pro zpětnou montáž do připravených rámů.
Kovové prvky rámů jsme před vlastními montážemi očistili drátěnými kartáči, odrezili
a natřeli dvěma nátěry barvou s přísadou grafitu. Na kůru jsme opravili poškozenou ventilaci. Při zpětné montáži do rámů byly z venkovní strany výplně podtmeleny a z vnitřní
strany zatmeleny tak, aby byla vymezena
dilatace mezi kovem a sklem, a aby bylo zamezeno zatékání vody do interiéru kostela. Při
demontáži výplní kružby jednoho okna jsme
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zjistili, že sklo použité k výrobě je velmi staré, čiré kruhové terčíky, ze kterých byly
následně nařezány šestihrany, byly vyrobeny
korunkovým způsobem roztáčením sklářské
píšťaly a můžou být datovány koncem
17. nebo začátkem 18. století. Tyto výplně
jsme po dohodě s památkáři nerozebírali, ale
vložili mezi dvě skla a předali p. faráři
k muzejnímu vystavení.

materiálu. Je třeba hlídat, aby v blízkosti
výplní nemohli hnízdit ptáci, kteří velkou
měrou přispívají k devastaci vitrají.Okna nevyžadují žádnou speciální péči – předpoklad
životnosti pocínované olověné osnovy je
minimálně 80 – 100 let.

Použité materiály:
skla různých odstínů, olovo Pb s obsahem 1%
cínu, cínová pájka 63 %, čistící a mycí prostředky, ředidla, základní a speciální kovářská barva s obsahem grafitu, nafta, piliny
z tvrdého dřeva, měděné drátky a ostatní
pomocné materiály

Poděkování
Do konce roku 2020 byly dokončeny práce
na okenních vitrážích a pískovcovém ostění
v kostele.Za vyhotovení odborného restaurátorského průzkumu firmy z Opočna - konzultace a vyplnění závazného stanoviska bylo
zaplaceno 60 500 Kč. Dohromady všechno
stálo 777 525 Kč. Z toho Obec Dolní Újezd
poskytla dotaci ve výši 500 000 Kč. Všem dárcům patří velké poděkování.

Doporučený ochranný režim památky
Čištění, eventuální opravy vzniklé poškozením vandaly je třeba svěřit odborné dílně.
Lesklost olověných profilů se po cca 10 -20
letech ztratí, je to přirozená vlastnost tohoto

Osobně děkuji panu starostovi MilošoviVrabcovi a všem zastupitelům Obce Dolní Újezd
za vstřícnost a krásné vztahy. Děkuji všem
farníkům za finanční dary a lidskou podporu.
o. Adam
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Pro každého z nás je samozřejmé brát
adventní čas, jako radostný čas, který předchází Vánocům, na které se moc těšíme.
Nikdo se tomu nediví. Věřící i nevěřící. Jsme
docela dost okouzleni atmosférou vánočních
svátků. V podstatě to není dlouho, co jsme
prožívali čas Narození Páně a už jsme v postní
době.
Může být postní doba časem radostným?
Přece v kostelích můžeme zaslechnout biblické texty o nutnosti pokání, o nutnosti změnit svůj život, o potřebě postit se. Myslím si,
že někomu to může přijít, jako něco, co bylo
a co je archaické, staré a už je pryč.A v podstatě, co vypadá, jako moralizování a navíc může
vypadat jako něco, co přece nemůže vést
k radosti.
To, co mě napadá v souvislosti s předchozí
myšlenkou je skutečnost, s kterou máme asi
všichni zkušenost. Kdo z nás nechtěl zhubnout? Nebo kdo z nás nechtěl posilovat svou
fyzičku? Kdo z nás neinvestoval do svého
těla? Jestli z toho důvodu jsme byli smutní
nebo měli špatné pocity? I přesto, že nějaké
odříkání nebo sebezápor vyžadoval od nás
určitou disciplínu a důslednost, máme z toho
dobrý pocit. Něco se podařilo - jsem hubenější, mám lepší kondičku. Prostě z toho mám
radost a nejsem z toho otrávený, nehledě na
to, že mě to něco stálo.
V případě postu, který se snaží přijímat věřící,
z principu a na prvním místě jde o něco jiného.
Hlavním důvodem je láska kTomu, který položil svůj život za nás právě z lásky – proto
v pátek, protože tento den slavíme památku
Jeho ukřižování. Dalším důvodem je láska
k bližnímu. Tímto způsobem přestává být
formalitou, ale stává se konkrétním způsobem uskutečňování „malé” oběti na konkrétní úmysl. Například, abych dokázal
odpustit někomu, komu zatím odpustit nedo-

kážu. Možností, jak bych se měl postit, mám
opravdu mnoho. Nejde „jenom” o to maso.
Přece se kolikrát stává, že někdo maso nejí
nebo se víc těší na rybu nebo zeleninu. Tyto
věci dokážou být dražší než maso. Mohu se
například navíc pomodlit za konkrétního člověka nebo na konkrétní úmysl a tímto způsobem mohu vyjádřit lásku a úctu k Pánu
a bližnímu. Dokonce samotný půst formuje
i mě. I z toho mohu mít radost.
Vidíme, že nevěřící i věřící můžeme mít
radost, že si dokážeme něco konkrétního
odříct. Navíc je to něco, co nás všechny spojuje. Dokonce i věřící sportují a chtějí zhubnout.
Ať se tato fotka stane takovým symbolem, že
touha si něco odříct nám všem v určitém slova
smyslu se dovoluje dívat stejným směrem.
Umožňuje nám společně usilovat o správnou
radost. I když pochybuji, jestli si Jantar
dokáže něco odříct. Ale doufám, že fotka
nám také udělá radost.
Zdravím vás všechny
o. Adam

Pozvánka soutěž postní putování
Zveme všechny – malé i velké, kteří se
chtějí vypravit do přírody, objevit nová
místa a užít si legraci při hledání krabiček
a plnění úkolů, aby se zapojili do soutěže
Postní putování (probíhá od 28. 2. do 11. 4.).
V okolí (Dolní Újezd a 14 dalších vesnic) je
ukryto 25 krabiček (kešek) – zejména
u křížků, soch a kaplí. Najdete je? Přihlášení
a více informací najdete na stránce farnost.dolniujezd.cz
Za pořadatele z farností Dolní Újezd
a Mladočov se těší
Matyáš Juza

Od půlky února jste mohli narazit různě po obci na malované kamínky.
Tvořily to převážně děti z naší farnosti pro radost nám všem. Zapojily
se tak do aktivity Kamínky, která si od jarních „koronaprázdnin” získává v Česku stále větší oblibu. Když někdo kamínek objeví, může ho
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buď nechat na místě, nebo si ho vzít domů, dát někomu jinému, na jiné
místo… Pro případ, že by kamínek někam cestoval, má na zadní straně
PSČ, aby se vědělo, odkud pochází.
Matyáš Juza
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Ve středu 10. 2. 2021 se naše mateřská škola
proměnila v ráj masek a kostýmů - konal se již
tradiční projektový den Karneval. Místo dětí
do tříd dorazily různorodé osobnosti. Mezi
princeznami, zvířátky a superhrdiny se našli
také strážci zákona, kovbojové, sportovci,
kouzelníci a filmové postavy.
Pro děti byla ve třídách přichystána bohatá
nabídka tematických aktivit a úkolů. Zpívaly
se písničky, recitovaly básničky, tančilo
se jako o život a hlavně si všichni užili skvělou
zábavu. Jako odměnu za předvedení masky
a účast na karnevalu děti dostaly sladkou
odměnu a tajemný balíček s překvapením.
V současné době je velice důležité, aby radost
nevymizela a stále si pevně držela své místo
v našich životech. Děti k tomuto faktu zodpovědně přistupují a užívají si každý den plnými
doušky.
Kolektiv mateřské školy přeje všem hodně
zdraví a dobré nálady.

Na začátku února proběhlo na ČT 4 udělování
cen XIX. Galavečera našeho fotbalu za rok
2020.
Loňský rok nebyl pro fotbal vůbec příznivý,
futsal z toho vyšel o něco lépe, a tak mohly být
vyhlášeny kategorie Futsalista roku a Trenér
roku ve futsale.
Je potěšitelné, že v kategorii Trenér roku ve
futsale obsadil 3. místo člen našeho T. J.
Sokola Dolní Újezd Martin Brůna. A tím se
v této anketě po čtyři poslední roky umístil
vždy do třetího místa.
Martin je mimo jiné hlavním trenérem a organizátorem úspěšného mezinárodního fotbalového kempu pro děti Chobotnička, který
pořádá ve spolupráci s místním fotbalovým
oddílem v Dolním Újezdě (jedním z trenérů
kempu je i Michal Seidler, který byl opět
vyhlášen nejlepším futsalistou roku v rámci
ČR).
Martin je rovněž i reprezentačním trenérem
ve futsale v kategorii U19 a asistentem repre-
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zentace U21.Zároveň vítěz trenérské kategorie ve futsale Tomáš Neuman s Martinem
počítá do realizačního týmu k dospělé futsalové reprezentaci A jako s jedním z asistentů

trenéra pro Mistrovství světa 2021, které se
bude konat v Litvě a naši A reprezentanti zde
nebudou chybět. Martinovi k úspěchu gratulujeme!
T.J.Sokol
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Usedlost č. 230, st.č. 199 v Dolečkách
V roce:
1787 SchejbalJan chalupník
1807 Schejbal Jan 33 let, chalupník – handlíř, manželka Anna 23 let,
syn Jan 1 rok
1813 SchejbalJan
1823 LustykJosef
1850 LorencJan *20. 7. 1826, zedník
1878 Lustyk Pavel
1890 Kerhart Josef, dcera Rozálie *23. 8. 1904
1925 Chotěnovský Václav z Chotěnova *r. 1903 se přiženil k Rozálii
Děti: Marie *23. 5. 1926,Zdena * r. 1929 + r. 1960
1949 Chotěnovský Václav t.r. zemřel, za druhé světové války byl „Totálně
nasazen v Říši”, potom byl krátce veVídni
1950 Marie se t.r. provdala za Bartoše Karla z č. 41, který pracoval jako
vedoucí údržby v N.P.Vertex.Věra *r. 1924 se provdala v r. 1953 zaVodehnala Vlastimila z Osíka. Růžena *3. 10. 1938 absolvovala Střední zdravotnickou školu v Litomyšli, provdala se v r. 1959 za Krále Josefa z č. 239,
ze známé muzikantské rodiny Františka Krále. Josef Král absolvoval
Sřední průmyslovou školu výroby hudebních nástrojů v Kraslicích. Brzy
po svatbě se odstěhovali do Krnova, kde nastoupil do podniku
na výrobu varhan Fy. Rieger Kloss Orgelbau a Růžena jako vrchní sestra
v nemocnici. V Krnově byli do konce 70. let. Děti: Vladimír 30. 1. 1963,
Markéta*14. 10. 1964
Pak Josef pracoval ve firmě Petrov na výrobu pianin a klavírů.
V roce 1995-96 zde byl ředitelem Učňovského střediska. Podařilo se jim
získat byt v Litomyšli, Josef pracoval v prodejně a opravně hudebních
nástrojů vedle hoteluSlunce.
Od mládí se zajímal o hudbu. Navštěvoval hudební školu ve hře na
pozoun a na varhany. Hrával v Dolním Újezdě v kapele Kralovanka a
později po roce 1996 dal dohromady v Litomyšli kapelu Bekras, která
hrála mnohokrát ve Smetanově domě, ale také při různých oslavách na
zámku a v klášterních zahradách. Na varhany hrál v kostelech v Litomyšli i okolních obcích.
1963 Chalupu koupili Miroslav a Ladislava Částkovi, od nich později
Hendrychovi z Pardubic
J.J. a Z.H.

rodinné foto z r. 1941

č. p. 230 v září 1952, v popředí před chalupou
Zdena 23 let, Runka 14 let a Věra 18 let

Rosálie a Václav Chotěnovský, asi v roce 1924

současný stav, pohled od západu

současný stav, pohled od jihu
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DĚKUJEMEVŠEM, kteří se zapojili do letošního netradičního E-masopustu a zúčastnili se i večerního on-line přenosu.
Všichni jste byli úžasní. Lukáš Pakosta nebyl zapomenut! Ještě jednou velké DÍKY!

Janička Kladivová - hospodyňka

Hladíkovi

Vladimír Klusoň

Pepíček Kladivo - luční kobylka Hop

Vojtík Lipavský - Stormtrooper s pandou

Lukáš Pakosta a kat

Maruška a Jeníček Kladivovi - stádo medvědů

Švecovi -Trauttmansdorf s chotí
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