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LEDEN–PROSINEC 2019 ANEB OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
tímto zpravodajem si Vám dovolujeme
připomenout události za rok minulý
a chceme připomenout, že to byl rok celospolečensky plný milníků, událostí,
prosperity, růstu ekonomiky a životní
úrovně. To se samozřejmě odráží i na
kvalitě života v naší obci. Velké díky patří všem, kteří svou prací přispívají ve prospěch Horního Újezdu. Velmi si ceníme
toho, že se nám v zastupitelstvu daří nacházet společná řešení problémů, že
nasloucháme názorům druhých a hledáme rozumné kompromisy.

Oceňujeme dobrou práci spolků. Víme,
že to není vždy lehké, že občas musí
každý ustoupit. Pevně věříme, že rok
2020 bude rokem, ve kterém se bude
naše obec dále krok za krokem úspěšně rozvíjet a všichni budeme žít v klidu
a míru.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se jakkoli zapojili svou prací,
ať už třeba do pořádání kulturních a sportovních akcí v naší obci, ale i těm, kteří
jsou schopni a ochotni bez nároku na od-

měnu vyplet záhon, poséct kus veřejného prostranství nebo třeba uklidit kus příkopy či silnice a věřím, že je neodradí
otázky těch ostatních „proč to děláš?“.
Vám všem ochotným patří naše velké poděkování, vždyť to děláme proto, aby se
i nám samotným tady žilo lépe a obec nebyla jen místem k přespání.
Alena Veličková, starostka
a Tomáš Koryčánek,
místostarosta obce

USKUTEČNĚNÉ AKCE LEDEN–PROSINEC 2019

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 5. ledna 2019 se uskutečnila
každoroční Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR. V naší obci se vykoledovala částka 17.850 Kč.
Jelikož zpravodaj vydáváme tentokrát
až v únoru, jsou nám již známy i výsledky Tříkrálové sbírky letošního roku
2020. Vybraná částka činí 17.020 Kč.
Celková částka vykoledovaná letos na
Hranicku je téměř 1.477.000 Kč, což je
o 120.000 Kč více než v roce 2019.
Charita Hranice děkuje všem, kteří byli
do sbírky zainteresováni, zejména
všem milým koledníčkům – malým i velkým králům a vedoucím skupinek. Velký
dík i koordinátorům sbírky v každé obci.
V neposlední řadě děkujeme i všem
štědrým občanům naší obce, kteří do
charitativních pokladniček přispěli a projevili tím důvěru Charitě Hranice. V přiložené tabulce se můžete seznámit jak budou finanční prostředky ze sbírky využity.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020 V CHARITĚ HRANICE
CHARITA HRANICE
1 476 949 Kč 251 pokladniček 1 355 291 Kč
středisko Hranice
968 356 Kč 151 pokladniček
871 458 Kč
město Hranice
273 933 Kč
46 pokladniček
257 095 Kč
středisko Lipník nad Bečvou
408 193 Kč
84 pokladniček
348 812 Kč
město Lipník nad Bečvou
124 432 Kč
31 pokladniček
113 533 Kč
Farní středisko Všechovice
100 400 Kč
16 pokladniček
99 021 Kč
ROZDĚLENÍ VYKOLEDOVANÉ
ČÁSTKY TKS 2019
Charita Hranice – 58% – částka bude
využita na zajištění provozu a rozvoj sociálních služeb, které Charita Hranice
provozuje – Charitní pečovatelská služba středisko Hranice i Lipník nad
Bečvou, Osobní asistence, Denní centrum Archa, Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Fénix (klubovna Hranice
a Lipník nad Bečvou) a na pomoc lidem
v náročných situacích, v krizi a v nouzi.
Arcidiecézní charita Olomouc

koordinační činnost, projekty – 15%

krizový fond (pomoc charitním projektům v krizi) – 5%

nouzový fond (krizová pomoc lidem
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v nouzi) – 2%
Charita ČR

humanitární a rozvojová zahraniční
pomoc – 10%


projekty – 5%

režie sbírky – 5%
Charita Hranice děkuje všem štědrým
dárcům, kteří přispěli do pokladniček

tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám
za projevenou důvěru. Velký dík patří
všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinek, bez kterých bychom

nemohli tuto sbírku zrealizovat.
Děkujeme také rodičům koledujících dětí, za jejich podporu, trpělivost a vstřícnost.

SOUSEDSKÝ PLES
V sobotu 2. února 2019 se uskutečnil
sousedský ples, který pořádala Obec
Horní Újezd. K poslechu a tanci hrála
skupina GRADACE. Průběh plesu
zpestřilo vystoupení acroyogy. Hlavní
cenou byl vysokotlaký čistič Karcher.

HASIČSKÝ BÁL
V sobotu 22. února 2019 se uskutečnil hasičský bál, který pořádalo místní SDH. K poslechu a tanci hrála skupina LÁSKA
AGENCY.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Následující den se uskutečnil dětský karneval, o jehož organizaci se již tradičně starají naši hasiči ve spolupráci s obcí. Děti
si zaskotačily a zasoutěžily v různých disciplínách, nechyběla
ani diskotéka či bohatá tombola.

VODĚNÍ MEDVĚDA
V sobotu 2. března 2019 prošel naší obcí masopůstní průvod masek, více v sloupku Mysliveckého sdružení.

HASIČSKÁ ZABÍJEČKA
V sobotu 9. března proběhla další hasičská zabíječka, zabíjačkové speciality k ochutnání bylo možno zakoupit a rychle se po
nich jen zaprášilo.

SPORTOVNÍ BÁL
V sobotu 16. března se uskutečnil tradiční Sportovní bál se skupinou
ESMERALDA. Podařilo se opět slušně zaplnit sál. První cenou byl vyhlídkový let
pro 3 osoby, druhou cenou motorová sekačka Stiga.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA, ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE,
DÝŇOBRANÍ, VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Akce spolku Óježďák jsou rozepsány níže ve sloupku spolku.
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STAVĚNÍ MÁJE,
KÁCENÍ MÁJE
Na začátku května se za pomoci místních postavila májka. Hasiči děkují
všem, kdo přiložili ruku k dílu a to nejen
při stavění májky, ale i při organizaci
Kácení máje. Opět nám zahrály
Gradace a díky dobrému počasí a hojné účasti se akce vydařila.

MÁJOVÉ OSLAVY OSVOBOZENÍ OBCE
V úterý 7. května uspořádala obec ve spolupráci s TJ Sokol májové oslavy osvobození obce. Po uctění památky u pomníku
padlých následoval lampiónový průvod zakončený vatrou na fotbalovém hřišti, kde bylo připraveno bohaté občerstvení. O hudební doprovod se postarala hudba z Kelče pod vedením pana Kutálka. Po setmění byla akce zakončena ohňostrojem.

ÚJEZDSKÝ POHÁR
V sobotu 2. července se konal 16. ročník turnaje Újezdů, který se již vžil pod
názvem Újezdský pohár. Předchozí ročník se konal v Újezdu u Uničova, my
jsme byli pořadateli v letech 2008
a 2013 a tento rok jsme si pořadatelství
zopakovali potřetí. Samotnému turnaji
předcházely velké přípravy a organizační vypětí. Přípravný výbor složený z výboru TJ Sokol a obce Horní Újezd se sešel od května do července třikrát, ale základní věci již byly řešeny od začátku
roku. Nejnáročnější byl samozřejmě týden před turnajem, který jsme strávili po
odpolednech na hřišti. Měli jsme ale objednáno krásné počasí, zapršelo pouze
v pátek před turnajem při velkém chystání.
Účastníci z Pleteného Újezdu přijeli tradičně již v pátek a vybudovali si na místě
budoucího víceúčelového hřiště stanové městečko a my jsme s nimi strávili páteční večer v našem bufetu. V samotný
den probíhala prezentace týmů od 8. hodiny ranní. Slavnostní zahájení proběhlo před devátou hodinou a i ihned po
něm první utkání turnaje.
Pro přítomné starosty i zastupitele byl
připraven doprovodný program. Paní
starostka jim ukázala, jaké změny proběhly od minulého turnaje, to je od roku
2013. Zastavili jsme se na obecním úřadě, absolvovali procházku obcí, prohlédli si zrekonstruovaný sál kulturního
domu, zrekonstruovanou hasičárnu, stá- nu Kelečský Javorník a dopoledne zalou expozici a kostel. Poté naše hosty končili obědem v Pizzerii Osíčko.
čekal výlet hasičskými auty na rozhled- Odpoledne již mohli sledovat turnaj
fandit svým týmům ve finálových bojích.
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V utkání o 5.–6. místo porazil Horní
Újezd (okr. Svitavy) Pletený Újezd 4:0,
v utkání o 3.–4. místo porazil náš domácí tým družstvo z Horní Újezdu z okresu
Třebíč 3:1 a ve finále zvítězil Újezd
u Uničova (okr. Olomouc) nad Velkým
Újezdem (okr. Olomouc) těsně 1:0. V turnaji zvítězili již podruhé za sebou a příště budou usilovat o zlatý hattrick.
Nejlepším střelcem se stal s pěti brankami Karel Domes z Velkého Újezdu,
nejlepším brankářem Jaroslav Studený z Újezdu u Uničova a nejstarším
hráčem Jaroslav Zdražil alias Sláva, ročník 1959 rovněž z Újezdu u Uničova.
Po slavnostním vyhlášení výsledků následoval kulturní program. Nejprve vystoupil nám již dobře známý silák
z Bystřice pod Hostýnem Zdeněk
Knedla alias Železný Zekon, kterého
ale někteří účastníci viděli poprvé a sklidil velký aplaus. Po siláckém vystoupení již následovala taneční zábava se skupinou Gradace. Taneční zábava i fotbalový turnaj se vydařil nejen zásluhou pořadatelů, ale také díky hezkému počasí.
Opět se utužilo přátelství nejen na sportovním poli, ale také mezi fanoušky, které si každý Újezd přivezl s sebou. Mnozí
se po roce opět rádi uvidí a utuží dlouholeté přátelství. O to víc nás zamrzelo, že
jsme se již s některými nemohli shledat,
především s panem Chadimou, alias
Kranklem z Horního Újezdu u Litomyšle, což bylo velice smutné zjištění,
bude nejen nám moc chybět. Když jsme
uviděli známé z této obce s jeho fotkou
na tričku, byl to šok, i když to od nich byl

velice hezký počin.
Ještě jednou díky všem, kteří nám aktivně pomohli s organizací této akce, ať již
obec Horní Újezd v čele s paní starostkou, děvčata z kuchyně v mateřské škole, naši známí a rodinní příslušníci, naši
hasiči a další ženy a dívky z obce. Akce
se konala za finanční podpory Olo-

mouckého kraje, obce Horní Újezd a materiální podpory firmy Ondrášovka, která zajistila pitný režim pro účastníky turnaje.
Příští léto nás čeká turnaj ve Velkém
Újezdu (okres Olomouc), kde se bude
konat 17. ročník turnaje, a to v sobotu
18. července.

Video o turnaji je součástí pořadu
Hranické televizní zpravodajství ze dne
30. července 2019. Část týkající se turnaje začíná v čase cca 11:44 a můžete
zhlédnout na odkaze v internetové aplikaci YOUTUBE.
Tomáš Koryčánek,
TJ Sokol Horní Újezd

ČERVENCOVÁ NOC
V sobotu 27. července uspořádalo Myslivecký spolek Horní Újezd červencovou noc.

PŘEDHODOVÝ ZÁPAS
V pátek 6. září se uskutečnil tradiční předhodový fotbalový zápas starých gard, ve kterém naši borci porazili Mrlínek 4:2 (branky O. Kozlovský, R. Vašina, Z. Seidl. J. Orava). Po zápase proběhlo přátelské posezení s občerstvením pro hráče i fanoušky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 20. října byli do řad občanů obce Horní Újezd přivítáni noví občánci. Slavnostní vítání bylo v budově staré školy ve
stálé expozici „Jak se žilo v Ójezdě“. Vítáme mezi námi tři klučiny – Tomáše Koutného, Olivera Ševčíka a Tomáše
Kundráta. Po zahájení místostarostou obce panem Tomášem
Koryčánkem následovalo pásmo básniček a písniček v podání dětí z obce a to Amálky, Elišky a Helenky Kuchaříkových,
Elišky Hradilové pod vedením paní Ireny Kociánové zvládly
svůj přednes na jedničku. Poté následoval proslov a přivítání
starostkou. Rodiče převzali pamětní listy, finanční, květinový
i drobný dárek na památku. Pan místostarosta pro přítomné
připravil i videoprezentaci, z prvních chvilek co jsou na světě.
Na závěr bylo drobné pohoštění nejen pro rodiče, ale babičky
či dědečky a poděkování patří Michelele Zawagyelové, za

spoustu krásných foteček na památku. Přejeme rodičům, aby
jim dělaly děti jen samou radost a byli všichni zdraví.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU – PING-PONGU
V sobotu 16. listopadu se v KD Horní
Újezd uskutečnil od 13 hod. turnaj ve
stolním tenise – ping-pongu, který uspořádali nadšenci z obce pod záštitou
SDH Horní Újezd. Turnaj probíhal na
třech stolech a zúčastnilo se ho osm hrajících a další příznivci. Pro soutěžící bylo
připraveno bohaté občerstvení a atraktivní ceny. Výsledky v kategorii dvouhry:
1. Jiří Perutka
2. Marek Jakubec
3. Otto Žákovský
Výsledky v kategorii čtyřhry:
1. Jiří Perutka + Vlastimil Hradílek ml.
2. Břetislav Pikna + Jaromír Orság
3. Marek Jakubec + Jaromír Kuchař

Sponzoři akce:
Ondrášovka a.s., Sitap s.r.o., Angello
B.p.H., Zofi fasády, SDH Horní Újezd,
Ing. Jan Kořený - Skad s.r.o. Ostrava,
4Ever Studénka.

Mnohokrát děkuji všem jak hrajícím i pořádajícím, že do sportovního odpoledne
dali všechny své síly a vzali si sebou
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skvělou náladu. A velké díky patří taktéž
sponzorům.
J. Kuchařová
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SETKÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE SENIORY
V pátek 29. listopadu proběhlo tradiční
setkání seniorů se zastupitelstvem obce Horní Újezd, které se konalo již po
patnácté. V úvodu byli přivítáni starostkou, nechyběl slavnostní přípitek a přání
všem pevného zdraví poté následovalo
krátké seznámení s děním v obci, při-

pravovanými a realizovanými projekty,
či s předběžnými plány zastupitelstva
na příští roky. Před občerstvením vystoupila taneční country skupina RUTY
ŠUTY Kelč a o dobrou náladu se po zbytek večera postarala Lidová kapela
Martina Hynčicy z Hustopeč a okolí, kte-

rá zahrála nejen k tanci, ale s chutí jsme
si zazpívali známé lidové písničky.
Poděkování patří všem aktivním ženám,
které se postaraly o napečení výborných koláčů, či chutnou večeři.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Vloni na nás nezapomenul Mikuláš se svou družinou, který zavítal nejdříve v pátek 6. prosince
ráno do mateřské školy a poté také k večeru
k obecnímu úřadu. Nejprve se ale obcí prohnala
pekelná jízda Lucifera s čertovskou cháskou,
která předznamenala příchod Mikuláše s anděly. Ještě před příchodem této družiny, která se
zjevila za vycházejícího dýmu v uličce
u Rýparového si přítomní poslechli vánoční koledy v podání amatérského hudebního seskupení
ze Spálova, jehož součástí byly i malí zpěváčci.
Mikuláš poté nadělil s anděly dětem drobné dárečky a odvážnější děti řekly i básničku. Jelikož
bylo velmi sychravo, tak všem dospělým přišel
vhod punč, čaj, či zázvorovice a nepohrdli ani
pekelným gulášem nebo boží vánočkou.

VÁNOČNÍ KONCERT
V neděli 22. prosince se uskutečnil krátký
koncert v kostele, kde od 17:00 vystoupil
soubor učitelů ZUŠ CORDO MAGICO
z Holešova.

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Na sv. Štěpána, ve čtvrtek 26. prosince, proběhl opět tradiční hon, po kterém pořádal Myslivecký spolek Horní Újezd Štěpánskou zábavu. K tanci a poslechu hrála hudba ONE CLASSIC Kroměříž. Připraven byl srnčí guláš a nechyběla ani bohatá tombola.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

SLOUPEK TJ SOKOL HORNÍ ÚJEZD
ROK 2019 VE ZNAMENÍ VELKÉ
AKCE A VELKÝCH ZMĚN
S rokem 2018 jsme se rozloučili tradičním fotbálkem v pátek 28. prosince na
umělé ploše víceúčelového hřiště ve
Všechovicích. Po podzimu jsme figurovali na 5. místě tabulky s 24 body. Do nového roku jsme vstoupili zimní přípravou, která byla zahájena již počátkem
ledna středečními tréninky v tělocvičně
ZŠ Všechovice a pátečními tréninky na
umělce ve Všechovicích. V rámci zimní
přípravy nechybělo zimní soustředění
na Rusavě, které proběhlo počátkem
února. Březen pro nás znamenal pořádání sportovního bálu se skupinou
Esmeralda a také přátelské zápasy
s FK Komárno-Osíčko a TJ Mrlínek.
Ještě v témže měsíci nám začala sezóna, a to v sobotu 23. března jarní brigádou na přípravu sportovního areálu
a následující týden v sobotu 30. března
prvním jarním zápasem doma s B týmem Lipníku n/B. Počátkem května
jsme odeslali pozvání na velkou letní akci do spřátelených Újezdů a ve spolupráci s obcí jsme uspořádali májové
oslavy zakončené vatrou a ohňostrojem na hřišti. V sobotu 15. června jsme
ukončili fotbalovou sezónu 2018/2019
posledním zápasem v Horní Moštěnici,
která po zápase slavila postup do vyšší
soutěže. V soutěži nám po všech odehraných zápasech patřila až 9. příčka tabulky s 36 body při skóre 57:52.
K 30. červnu skončilo naše účinkování
a vystupování pod hlavičkou FK
Býškovice–Horní Újezd, u kterého bych

se chtěl zastavit. Toto spojení fungovalo od roku 2007, kdy A tým hrál
v Býškovicích krajské soutěže (I.B. třídu i I.A. třídu) a B tým v Horním Újezdě
okresní přebor. Od sezóny 2014/2015
se hrál již jen okresní přebor v Horním
Újezdě. V letošním roce jsme provedli
fúzi spolků FK Býškovice–Horní Újezd
a TJ Sokol Horní Újezd, přičemž
nástupnickým spolkem je TJ Sokol
Horní Újezd, jelikož pro nás již bylo neúnosné táhnout jak úředně, tak účetnicky oba spolky. Na fúzi jsme pracovali od
února tohoto roku za pomoci JUDr.
Hany Masaříkové, které tímto děkuje-

-6-

me za hladký průběh. Tehdejší spojení
mělo určitě smysl a splnilo svůj účel. Je
zapotřebí poděkovat všem, kdo se na
vzniku a fungování v Újezdě
i Býškovicích podíleli. Hráči z Býškovic
i nadále působí ve společném týmu.
V této době jsme na internetu zveřejnili
v tomto duchu i s fotografiemi z doby
fungování obou týmů, nebylo marné
společně zavzpomínat.
V průběhu jara jsme netušili, že nás bude čekat další velká změna. V nové sezóně jsme chtěli působit po dlouhé době jako TJ Sokol Horní Újezd, ale nepodařilo se nám dát do kupy potřebný po-
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čet stabilních hráčů a hrozilo nepřihlášení do soutěže. Tuto skutečnost jsme
věděli již v průběhu června po rozhovorech s hráči, a proto jsme po neúspěšném hledání hráčů začali jednat s okolními kluby o možné spolupráci, ze kterých vyplynulo konkrétní jednání se sousedním Tatranem Všechovice, jehož
tým se po vítězství v krajském přeboru
kvalifikoval do Divize E a již delší dobu
potřeboval rezervní tým. Po konzultacích na FAČR a OFS Přerov bylo vzhledem k času jedinou variantou stát se rezervním B týmem pod názvem Tatran
Všechovice B a byl zajištěn převod
práv a hráčů do tohoto klubu se zachováním příslušnosti v okresním přeboru.
Další variantou bylo vše ukončit, nepřihlásit se do soutěže a areál zavřít, což
jsme odmítli, protože by veškerá dobrovolnická práce a investice do areálu
v posledních letech přišly vniveč. Hráči
by se rozutekli po okolí nebo by dokonce skončili s fotbalem a diváci by přišli
o víkendovou kulturu J
a dění v areálu.

Červenec byl pro nás tedy hektický, protože kromě příprav na turnaj Újezdů
(O červencovém Újezdském poháru,
který jsme letos pořádali, se zmiňujeme
v samostatném článku) jsme s Tatranem řešili naši spolupráci na FAČR,
což obnášelo velkou administrativu.
Vše proběhlo zdárně a do nové sezóny
jsme vstoupili počátkem srpna již pod
názvem Tatran Všechovice B, přičemž
trenér, dresy, hřiště i hrací den zůstali
při starém. Náš tým měl možnost prvních 14 dnů červencové přípravy trénovat s A týmem ve Všechovicích i za tím
účelem, abychom se všichni vzájemně
poznali. Kluky to nakoplo a motivovalo,
protože i s malou hráčskou výpomocí
se v podzimní části držíme na špici tabulky okresního přeboru. Proběhl i společný teambuilding obou týmů na hřišti
v Horním Újezdě a společné ukončení
sezóny. Po podzimu držíme třetí příčku
tabulky s 31 body při skóre 56:15
a S.Rakovský vede tabulku střelců se
17 zásahy.

V tomto roce jsme zažádali o tři dotace
z Olomouckého kraje a byli úspěšní
u dvou titulů. Úspěšní jsme byli s dotací
na pořádání turnaje Újezdský pohár
2019 (obdržená dotace ve výši
10 000 Kč) a také s dotací na rekonstrukci betonové tribuny (obdržená dotace 200 000 Kč, dar obce ve výši
150 000 Kč), která bude sloužit i obci
a také dalším spolkům v naší obci.
Děkujeme fanouškům a sponzorům za
přízeň v roce 2019, a těšíme se na podporu i fandovství v roce letošním.
Rozpis jarní části fotbalové sezóny
najdete na:
https://fkhujezd.webnode.cz/rozpisy/
Více na webových i facebookových
stránkách klubu:
http://fkhujezd.webnode.cz/
a https://www.facebook.com/
TJSokolHorniUjezd/
Za TJ Sokol Horní Újezd,
Tomáš Koryčánek

SLOUPEK SDRUŽENÍ ŽEN ÓJEŽĎÁK
Na začátek loňského roku 2019 se
všechny členky spolku Óježďák těšily.
Dostaly opožděný dárek k Vánocům a
to za výrazné podpory obce Horní Újezd
a Olomouckého kraje. Otevřeli jsme
„Tvůrčí dílnu“ kompletně vybavenou nábytkem, novou elektroinstalací a hlavně
naší vysněnou vypalovací pecí na keramiku. Nachází se v budově staré školy,
v prostorách bývalého obchodu smíšeného zboží Mariana. Keramikou a tvoře-

ním okolo ní se zabýváme již víc jak dva
roky, ale vytvořené výrobky jsme jezdily
vypalovat na faru do Kelče, což nám zajistila naše předsedkyně Eva Vašinová.
První zdařené výrobky přímo z naší nové pece a šikovných rukou členek mohli
zhlédnout návštěvníci velikonoční výstavy 6. a 7. dubna. Při velikonoční výstavě v prostorách dílny se mohli zájemci zapojit a tvořit již s hlínou. Po vychytání všech chybiček se rozjely pravidelné
kurzy tvoření z keramiky pro veřejnost,
což nám dělá radost. Vedou je Eva
Vašinová a Zuzana Mašlaňová.
Další společná a úspěšná akce byla poslední víkend v červnu pod názvem
„Zábavné soutěžní odpoledne pro rodiny s dětmi 2019“. Byla podpořena
z programu na podporu volnočasových
a tělovýchovných aktivit v Olomouckém
kraji. Program byl zaměřený na rekreační sport, tělovýchovu, pohyb a další
kvalitní trávení volného času. Děti i celé
soutěžní týmy si užily disciplíny, jako např. hod maxikostkou, hod polenem, soutěž zvanou maximikádo. Spoustu legrace jsme zažili při převezenení členů týmu na kolečkách načas či kolik členů
soutěžního týmu se protáhne obručí během 2 minut. Pro přítomné byl připraven
doprovodný program, pro děti díky pěk-7-

nému počasí nechybělo dovádění
v hasičské pěně.
Po prázdninách nás čekal XI. ročník oblíbeného Dýňobraní, na které se sjíždějí
zvídaví příznivci této akce z širokého
okolí. O tom, že výzdoba a aranžmá
z dýní nezklamalo a občané měli opět
spoustu nápadů, svědčí zájem nejen
místních, kteří se procházeli zákoutími
naší obce ještě celý následující týden,
ale i hostů z širokého okolí. Na odpolední dýňové slavnosti na hřišti proběhlo vy-

hodnocení tvoření domácností, dále byl
oceněn dýňoborec roku 2019 s váhou
dýně 62,2 kg. Přítomní mohli obdivovat
stánek s keramikou. Návštěvníci si
však nenechali ujít ani stánek s ochutnávkami, u kterého se živě debatovalo
jak o chuti, tak o složení receptů nabízených dobrot z dýní, cuket či darů podzimu. Doprovodný program tentokrát
vyplnily mažoretky z Hranic v skupinovém i mažoretkovém sólu. Vystoupit přijela i vnučka naší rodačky Zdenky
Vítkové (Zábranské) Ivanka Stříbrská,
vícemistryně světa, Evropy i ČR v kategorii Kadet, která reprezentuje Sokol
Bajlar Praha. Podvečer nám zpříjemnila taneční zábava, která se také vydařila.
I když se nám po jedenácti letech zdají
všechny nápady již vyčerpané, po tak
vydařené akci se nám opět vrátí motivace. Ovšem bez tvořivých občanů,
sponzorů a našich příznivců, by to asi takový ohlas nemělo. Za to všem spolek
děkuje.
Ve dnech 7. a 8. prosince 2019 jsme
uspořádaly vánoční výstavu ve stálé
expozici v budově staré školy. Byla zde
spousta věcí ke zhlédnutí, inspiraci a také k zakoupení. Otevřena byla i tvořivá
dílna s keramikou a možností ozdobení
vlastní baňky. Návštěvníci využili i posezení v útulném Café baru, kde to vonělo
vánočním punčem, kávou a výbornými
újezdskými zákusky.
Eva Vašinová, předsedkyně spolku
Najdete nás na také na facebooku:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
ojezdak.horniujezd
-8-
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SLOUPEK MYSLIVECKÉHO SPOLKU
Na svatého Štěpána ve středu 26. 12.
2018 proběhl náš tradiční hon na drobnou zvěř. Na honu se sešla spousta
myslivců z našeho okolí i ze vzdálenějších krajů. S sebou přivezli i své lovecké
psy. Zúčastnila se i spousta honců. Hon
začal nástupem za zvuku trubačů, jejich
troubení se neslo krásným zimním ránem. Po dobře stráveném dni v naší honitbě jsme se všichni sešli u kulturního
domu. Hon byl ukončen výřadem, který
skýtal dva zajíce a osmnáct kusů bažantí zvěře. Po výřadu se všichni přesunuli do sálu, kde započala poslední leč,
která dále pokračovala večerní zábavou
a bohatou tombolou. K tanci a poslechu
nám hrála kapela One Classic.
Naše první akce v novém roce 2019 se
uskutečnila 26. ledna. Byla to vycházka
na zvěř přírodě škodící. Snažíme se o regulaci počtu lišek a kun procházením
nor a remízků. Tím se snažíme chránit
zvěř drobnou před těmito predátory, kterých stále v honitbách přibývá.
Dne 2. března 2019 myslivci uspořádali
již tradiční vodění medvěda. Za doprovodu kapely prošel průvod masek celou
obcí a u každého domu si zatancovali.
Myslivecký spolek tímto děkuje všem zúčastněným maskám za pomoc nám udržet tuto tradici v naší obci.
Dne 6. dubna 2019 se konala výroční

schůze s pozvanými zástupci okolních
spolků, zástupci obce a majiteli pozemků. Zhodnotili jsme předešlý rok 2018
a zadali si nové cíle pro rok 2019.
Další akcí v roce byla naše Červencová
noc. Uskutečnila se v pátek 26. července na místním fotbalovém hřišti. Za krásného červencového večera jsme si pochutnali na zvěřinových specialitách. Za
zvuku hudby se s námi přišla pobavit
spousta známých i neznámých, kamarádů a dobrých přátel za což jsme jim
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opravdu vděčni. Těšíme se na všechny
při další Červencové noci, která se bude konat v pátek 24. července 2020.
Dne 28. září jsme se zúčastnili mikroregionálních střeleb, které se konaly na
střelnici ve Valšovicích. Zde jsme se snažili obhájit loňské 3. místo. Bohužel nám
to o jeden bod uteklo a skončili jsme na
4. místě, ale i to je velký úspěch.
5. října jsme uspořádali posezení na
myslivecké chatě vedle rybníka s našimi
drahými polovičkami. Bylo to ale i poděkování za to, jak nám pomáhají celý rok,
stojí za námi a podporují nás v našem koníčku.
Na svatého Martina 11. listopadu jsme
šli společně s dětmi ze zdejší školky zamykat les. U lesa jsme zpívali společně
písničky, říkali básničky, povídali si o lese a přírodě.
Děkujeme za podporu a přízeň v roce
2019.
Za Myslivecký spolek Horní Újezd,
Martin Ondroušek

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřskou školu Horní Újezd, kterou určitě v obci nepřehlédnete pro její barevnou fasádu, letos navštěvuje 23 dětí,
kromě místních také děti ze čtyř okolních obcí – Býškovic, Provodovic,
Komárna a Rouského.
O děti se starají dvě učitelky, školnice,
kuchařka a od listopadu nám při individuální práci s dětmi nově pomáhá asistentka pedagoga.
V naší školce pořádáme pro děti nejrůznější akce. Je to třeba dětský karneval,
oslava dětského dne, kulturní představení. Některé akce se konají přímo ve
školce, ale za zážitky vyrážíme také na
výlety. Naše poslední cesta vedla do divadla Stará Střelnice v Teplicích, kde si
děti užily koncert Honzy Krejčíka.
Důležitá je pro nás spolupráce s místními spolky. Dobrovolní hasiči nám pravidelně pomáhají s organizací oblíbené
drakiády. Myslivci se zase zapojili do pořádání lucerničkové slavnosti, která se
koná 11. listopadu na sv. Martina. V podvečerních hodinách děti s vlastnoručně
vyrobenými lucerničkami vyrazí v doprovodu rodičů do lesa, kde nás čeká povídání o tom, jak se příroda připravuje
na zimu a jak mohou děti samy zvířatům
pomoct. Na jaře se zase děti při pozoro- včel.
vání včelího úlu dozvěděly od místního Je velmi důležité, aby děti sportovaly.
včelaře spoustu zajímavostí ze života

INVESTICE A DOTACE

AKCE Z DOTAČNÍCH TITULŮ
DOTACE Z OLOMOUCKÉHO KRAJE
OPRAVA VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE
V loňském roce jsme požádali Olomoucký kraj o dotaci na „Opravu tří
poruch vodovodního přivaděče - Horní Újezd" v rámci dotačního titulu
Řešení mimořádných situací na infrastruktuře vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu.
Tři poruchy se vyskytly na přivaděči, první byla v areálu hotelu Pod
Šaumburkem, druhá pod železničním přejezdem Osíčko, třetí v poli
u vzdušníku na katastru obce Osíčko. Tyto se nám podařilo úspěšně
opravit díky finančním prostředkům z Olomouckého kraje.
Celkové náklady na opravu činily 601 328 Kč, dotace z Olomouckého
kraje činila 300 000 Kč.
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V letošním roce mají možnost zúčastnit
se lyžařského kurzu v Tošovicích, bruslení ve Valašském Meziříčí a plavání
v Hranicích.
Jednou týdně se koná v naší školce
výuka angličtiny se zkušenou lektorkou.
Děti se aktivně účastní různých výtvarných a sportovních soutěží.
Nejpřirozenější činností je pro děti hra.
Hrou tráví nejvíce času, proto pro děti vybíráme jen kvalitní hračky a pomůcky
rozvíjející jejich fantazii.
Vážíme si vynikající spolupráce s obcí,
která je naším zřizovatelem, zajišťuje
veškerý chod školky a v rámci možností
se podílí na modernizaci budovy školy.
Uvítali bychom intenzivnější spolupráci
s místními podnikateli, kteří tvoří nedílnou součást obce a spoluutváří její
obraz.
Velmi bychom chtěli poděkovat všem
občanům, kteří přispěli při tříkrálové koledě. Darované peníze používáme na
koupi hraček a pomůcek pro děti.
Moc bych si přála, aby se dětem v naší
školce vždycky líbilo, rády na ni vzpomínaly a aby se rodičům s námi dobře spolupracovalo.
Ivana Šindelková,
ředitelka mateřské školy Horní Újezd
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DOTACE PRO SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Obdrželi jsme také dotaci pro zásahovou jednotku našich hasičů JPO III. z dotačního programu „Pořízení, technické
zhodnocení a oprava požární techniky

a nákup věcného vybavení".
Jednalo se o opravu vzduchotechniky
u hasičské tatry. Celkové výdaje na
opravu byly 22 045 Kč, dotace činila

19 500 Kč. Děkujeme členům zásahové
jednotky za vzornou péči o svěřenou
techniku a také za připravenost k výjezdům.

právním úřadem kvůli získání stavebního povolení. V podzimních měsících
bylo tedy provedeno vystrojení vrtu,
vybetonována základová deska a osazeny betonové skruže. Byl postaven
objekt hygienického zabezpečení pro
instalaci zařízení, které zabezpečuje
pitnou vodu chlornanem, byla umístěna
čerpadla a následně vybudováno oplocení. Celkové náklady akce činily:
710 226 Kč. Dotace ze Státního fondu
životního prostředí na tuto akci činily:

583 471 Kč. Co se týká technických
údajů, hloubka vrtu je 49,4 m a vydatnost max 1,0 l/ s.
Posilovací vrt je záložní zdroj vody,
který však bude denně napojován
a propojován se stávajícím zdrojem
vody ze dvou pramenišť na Kelečském
Javorníku. Původní zdroj vody, který
k nám teče samospádem, bude tedy
zachován.

POSILOVACÍ VRT
Posledního října byla dokončena
stavba nového posilovacího vrtu
„vrtaná studna HU-1“, kterou realizovala firma Vodní zdroje Ekomonitor,
s.r.o. Chrudim. O této stavbě jste byli
informováni již v minulém roce, kdy byl
proveden pouze průzkumný vrt, čerpací zkoušky a následně vyhodnocení
vzorků. V průběhu tohoto roku se vyhotovila projektová dokumentace a poté
následoval náročný legislativní postup
a jednání s dotčenými orgány a vodo-

AKCE Z ROZPOČTU OBCE
OPRAVA MOSTU PŘES JUHYŇ
Most přes Juhyň na Skalce v novém.
V průběhu září a října se dočkal nového
kabátu most přes Juhyň na Skalce,
který už byl ve špatném stavu. Oprava
spočívala v nátěru celoocelové konstrukce a výměně nášlapových desek.
Oprava byla provedena pracovníky
obce.

PRODLOUŽENÍ KANALIZACE
V lokalitě Chlápčena (za Jakubcovým) se prodloužila kanalizace, aby se nově otevřené stavební parcely mohly připojit ke kanalizační síti. Celkové náklady činily
289 737 Kč.
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VÝKUPY POZEMKŮ PRO STAVEBNÍ MÍSTA
Největší částka z rozpočtu letos mířila na výkupy a případně na směny pozemků za účelem vytvoření stavebních míst v lokalitě
Babka. Celková částka na výkup činila 485 000 Kč. Dle přiložené mapky nám zbývá ještě jednání a výkup 8 parcel z celkových
26.

DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE INVESTIC
VÝSTAVBA NOVÝCH RD
Lokalita Chlápčena (v novém územním
plánu plocha Z4):
V této lokalitě je již rozestavěná
novostavba na pozemcích parc. č.
4000 a 4001. V této lokalitě je možné
stavět ještě na vedlejším pozemku
parc. č. 3999, kde je však vlastníkem
soukromý majitel a je zapotřebí jednání
s ním. Další vedlejší pozemek parc. č.

3997 již není podle nového územního
plánu určen k zástavbě. V této lokalitě
obec provedla prodloužení kanalizace.
Elektrickou síť řešil stavebník samostatně se společností ČEZ. V územním
plánu vedeno jako plocha SV Z4 (SV
– plocha smíšená obytná vesnická, Z4
– zastavitelná plocha č. 4).

LOKALITA K VÍTONICÍM – JIH
(v novém územním plánu plocha Z2)
V této lokalitě byla geometrickým plánem vytvořena 4 stavební místa včetně
proluky pro možnou budoucí komunikaci směrem k průmyslové zóně

a možné budoucí výstavbě. V současné době jsou již všechny 4 místa
odkoupena – viz. obrázky na podkladu
katastrální mapy a ortofoto mapy.
Projekt inženýrských sítí pro tuto lokalitu (vodovod, kanalizace a elektrická
energie, chodník, veřejné osvětlení)
zpracovává pro obec projekční firma
Vodam Hranice. Rozšíření distribuční
sítě elektrické energie řeší společnost
ČEZ samostatně na základě objednávky obce. Příjezdová komunikace
pro tuto lokalitu nebude, každé místo

bude mít samostatný sjezd na přilehlou
komunikaci. V územním plánu vedeno
jako plocha SV Z2 (SV - plocha smíšená obytná vesnická, Z2 – zastavitelná plocha č. 2 ).

LOKALITA BABKA I A BABKA II
(v novém územním plánu plocha Z9 a Z10)
V této největší lokalitě probíhají výkupy
pozemků od soukromých vlastníků,
v loňském roce 2019 se podařilo provést značnou – největší část výkupů
a zbývají poslední jednání s vlastníky.
Současně již obec jedná s projekční
kanceláří z Holešova za účelem provedení zastavovací studie pro vytvoření
konkrétních stavebních míst, na
základě které by byl proveden geometrický plán a dále také za účelem kalkulace nákladů pro vybudování inženýrských sítí a kalkulace připojení na inženýrské sítě pro jedno stavební místo.

Odhadované částka pro kompletní vybudování všech inženýrských sítí včetně
infrastruktury se pohybuje okolo 20 mil.
Kč. Pro tuto lokalitu byly zastupitelstvem obce schváleny zásady a pravidla pro postup pro prodej pozemků
a zasíťování pozemků – jako samostatný dokument „Návrh zásad pro prodej pozemků“, viz na https://www.horni
-ujezd.cz/stavebni-mista/
V mapce lokality jsou žlutě vyznačeny
pozemky, které jsou již ve vlastnictví vedeny jako plochy SV Z9 a SV Z10 (SV
obce pro provedených výkupech či – plocha smíšená obytná vesnická, Z9
směně pozemků. V územním plánu a Z10 – zastavitelné plochy č. 9 a č. 10 ).
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OBJEKT Č.P. 88

(bývalé Štěpánovo)

Objekt č.p. 88, který byl odkoupen od
paní Štěpánové byl z větší části vyklizen, dojde ještě k jeho zabezpečení
proti vstupu. Zastupitelstvo se zatím

nerozhodlo pro využití, nejpravděpodobnější variantou by byla výstavba
nových startovacích bytů s menší kapacitou a max. do 3 bytových jednotek.

Nejprve bude provedena demolice.
Manažerka MR Záhoran zkoumá
dotační možnosti.

KULTURNÍ DŮM A OBJEKT Č.P. 15 - BÝVALÉ ORÁVKOVO
Nové zastupitelstvo obce se v dubnu
a říjnu loňského roku osobně setkalo
s architekty, Ing. Arch. Hanou
Bělařovou, Ing. arch. Milanem Šuskou
a Ing. Arch. Janou Šerou, kteří zpracovali první návrhy řešení. Ing. Hana
Bělařová se jako zahradní architektka
zabývala zelení před a okolo kostela,
návrhem hřbitova včetně návrhu na
umístění vsypové loučky a kolumbária
a také prostranstvím okolo kulturního
domu. Stavební částí se zabývají Ing.
arch. Milan Šuska s Ing. Arch. Janou
Šerou. Zastupitelstvo mělo k návrhům
své námitky a připomínky, v dalších
dnech následně si návrhy prošlo
v terénu na místě a v dalším týdnu sta-

rostka s místostarostou tlumočili tyto
připomínky a námitky při osobním jednání v ateliéru v Přerově. Momentálně
se zpracovávají změny návrhů na
základě připomínek. Co se týká kulturního domu, tak zásadní je požadavek
na rozšíření – přístavbu KD pro skladování stolů a židlí, vstup do KD ze zadní
části s altánkem či terasou (venkovní
posezení), venkovní vstup do kotelny
(zvažuje se modernizace a typ vytápění), dispoziční změny kuchyňky, baru,
kotelny a šatny. Součástí je i celkové
řešení prostoru před hospodou a kulturním domem i hasičárnou, umístění
a přesun kontejnerů na odpad včetně
velkoobjemového kontejneru. Druhý

zásadní požadavek je na vyřešení obecního zázemí pro skladování obecní
techniky, strojů, přístrojů, mobiliáře
(lavičky a stoly apod.), k čemuž by
chtěla obec využít nemovitost č.p. 15
(bývalé Orávkovo) či prostory za hasičárnou a KD. Oba tyto požadavky se
řeší komplexně a v související návaznosti. Další možnost na č.p. 15 je i vybudování 4 bytů.
Studie od architektů zveřejněna zde:
h t t p s : / / w w w. h o r n i - u j e z d . c z /
udalosti-v-obci-1/aktuality/
architektonicko-urbanisticka-studie
-359cs.html

DŮLEŽITÉ INFORMACE

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo obce Horní Újezd usnesením ze dne 19. 11. 2019 vydalo formou opatření obecné povahy č.j.
ORM/14965/19-38, „Územní plán
Horní Újezd“. Opatření obecné povahy,
kterým byl územní plán vydán, nabylo
účinnosti dne 6.12.2019. Územní plán
Horní Újezd se začal pořizovat v roce
2017, zhotovila ho firma: Urbanistické
středisko Ostrava – Poruba paní ing.
Arch. Salvetová. Někdo si řekne, k če-

mu slouží územní plán? Územní plán
musí mít ze zákona pořízena každá
obec. ÚP navazuje na zásady územního rozvoje kraje a měl by upřesňovat
úkoly a cíle, které byly obecně uvedeny
v zásadách. Krom toho též územní plány obcí respektují politiku územního rozvoje, jakožto součást celé hierarchické
struktury územního plánování. ÚP je velmi podrobným popisem toho, jak bude
uspořádáno území obce, např. z hledis-

ka ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů, komunikací
či rodinných domků. Územní plány tak
řeší budoucí podobu a následné využití
veškerých ploch na území obce.
Elektronická podoba je pak dostupná
na webových stránkách pořizovatele
(MěÚ Hranice) a na webových stránkách obce Horní Újezd.
https://www.horni-ujezd.cz/o-obci
-1/uzemni-plan-obce/

a brali to jako šikanu ze strany státu a
obávali se zvýšených finanční nároků
po změně výměr. K tomuto je zapotřebí
uvést, že již za stavby všichni na finančním úřadě platíme, přičemž finanční
úřad již dříve vysílal dron a měřil stavby
z výšky, což znamená, že za větší výměry bychom v dohledné době stejně na
základě výzvy FÚ platili. Mapování
a zpřesnění hranic by se nikdo z nás ne-

vyhnul a stejně by nás v dohledné době
neminulo. Čím dříve, tím lépe, po dokončení mapování budou již všechny
body a hranice definitivně zpřesněny,
nebude možné se vracet zpět. Budou
vyřešeny nesrovnalosti, které by jednotlivé vlastníky či jejich následovníky
dohnaly. Od tohoto bodu se můžeme
odrazit vpřed, bude to výhodné také pro
obec z hlediska projekčních prací a do-

MAPOVÁNÍ KATASTRU
Počátkem dubna proběhla schůzka veřejnosti s pracovníky Katastrálního úřadu v sále kulturního domu. Mapování katastru navazuje na dokončené pozemkové úpravy, které se však týkaly pozemků v extravilánu obce, mapování se
naopak zabývá pouze intravilánem obce a menším lesním územím na jihovýchodu obce. Při schůzce se některým
občanům zadání mapování nelíbilo
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tačních možností. Dalším pozitivem je,
že mapování pomůže zlegalizovat
spoustu černých staveb (hospodářských budov, drobných přístaveb
apod.), které by si někteří z nás museli
nechat zaměřit sami od geodetů, což
by je stálo nemálo finančních prostředků a také času při vyřizování na úřadech. Mapování probíhá v pěti etapách,
přičemž v druhé etapě probíhalo zjišťování hranic, kdy nás pracovníci KÚ navštívili na našich nemovitostech.

Momentálně probíhá třetí etapa, a to podrobné měření polohopisu, ve které pracovníci katastru geodeticky zaměřují body, které byly dohodnuté v předchozí
etapě šetření hranic. Po ukončení třetí
etapy a zaměření bude probíhat čtvrtá
etapa, a to tvorba katastrálního operátu
na půdě KÚ a v páté etapě se budete
moci s nově vytvořeným, opraveným
katastrálním operátem – novou katastrální mapou seznámit a vyjádřit se k ní
na námitkovém řízení a také ve lhůtě 15

dnů od skončení námitkového řízení.
Námitkové řízení se předpokládá v druhém čtvrtletí roku 2020. Přesnost zaměření bodů bude nyní 14 cm. Mějte na paměti, že komise nemůže a ani nesmí řešit majetkoprávní vyrovnání ani sousedské spory a nemůže také vyhotovovat geometrické plány. Zatím probíhá
mapování víc než dobře a nebyly zaznamenány větší spory, za což zasloužíte všichni poděkování.
Tomáš Koryčánek, místostarosta

POZEMKOVÉ ÚPRAVY A REALIZACE PRVKŮ PSZ
Ukončená komplexní pozemková úprava v katastrálním území Horní Újezd (zápis nového stavu do katastru nemovitostí proběhl k datu 1. 6. 2016) nepřinesla jen scelení vlastnických parcel,
ale též další možnosti rozvoje pro obec.
Ta má totiž díky novému uspořádání pozemků připraveny parcely ve svém
vlastnictví určené k realizaci tzv. plánu
společných zařízení, což jsou např. polní cesty, protierozní meze, záchytné příkopy, vodní nádrže, úpravy a revitalizace toků nebo výsadby zeleně apod.
V území s dokončenou pozemkovou
úpravou mají obce možnost žádat stát
(Státní pozemkový úřad) o financování
jak prováděcích projektů k jednotlivým
stavbám či opatřením, tak financování
samotných staveb. Další výhodou je časově neomezené územní rozhodnutí
pro jednotlivé stavby v navrženém
PSZ.
Obec Horní Újezd požádala dne 19. 7.
2017 Státní pozemkový úřad (SpÚ)
o realizaci těchto prvků PSZ:

cesty C3, C4, C6, C42 (vše s asfal-

tobetonovým povrchem)
N1 (Doležalův rybník)

zeleň IP35, IP42, IP50, IP52, část
LBK 15
Přerovská pobočka SPÚ v současné
době eviduje velké množství žádostí z jiných obcí okresu (pro realizace v k.ú.
Sobíšky, Žákovice, Středolesí, Podhoří
na Moravě, Nejdek u Hranic, Újezdec
u Přerova, Paršovice) a není možné odhadnout, kdy bude možné zadat zakázku na projekt pro stavební povolení.
Přerovsko je navíc specifické tím, že
přes celé území okresu prochází dálnice D1 (ať už v provozu nebo ve výstavbě), velká část žádostí je právě z obcí,
kde byla pozemková úprava vyvolána
stavbou dálnice.
Pro představu, např. vloni pobočka
Přerov zadávala zakázku na projekt
pro stavební povolení pro obce Stará
Ves (žádost z 7. 4. 2016) a Křenovice
u Kojetína (23. 12. 2015), realizace staveb probíhá letos ve Velké u Hranic (žádost z roku 2013, projekt z roku 2015),
či Hradčany na Moravě (žádost z roku

2014, projekt z roku 2018).
Kromě finančních prostředků ze státního rozpočtu mohou obce ve spolupráci
s SPÚ využít také strukturální fondy
Evropské unie (např. Program rozvoje
venkova, Operační program životní prostředí), realizace spolufinancuje rovněž
Ředitelství silnic a dálnic ČR, toto se
však týká katastrů zasažených stavbou
dálnice.
V okolí Horního Újezda jsou ukončeny
komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Býškovice, Všechovice, Horní Nětčice,
Rakov u Hranic, Žákovice, Radkova
Lhota, v sousedním kraji např. na území obcí Loukov a Vítonice.
Realizace společných zařízení financované v plné výši pozemkovým úřadem
či s využitím dotací EU jsou v k.ú.
Býškovice, Rakov u Hranic, Žákovice,
Radkova Lhota či aktuální stavba nádrže v sousedních Vítonicích.
Tak snad se brzy dostane i na Horní
Újezd!
Tomáš Koryčánek, místostarosta

i ředitel SUS. Momentálně je situace taková, že prioritou je silnice Horní Újezd
- Býškovice, na kterou bylo již před
rokem vydáno stavební povolení. Kraj
ovšem musí v rozpočtu sehnat finanční
prostředky, jelikož ty které v současnosti čerpá jsou vyčleněny účelově na
komunikace I. II. Třídy. Při jednání se ře-

šila i cesta do Osíčka a především do
Libosvár. Tato komunikace byla po vedení objízdné trasy z důvodu opravy
průtahu obcí Loukov ve špatném až havarijním stavu. Docílili jsme však jen nejnutnějšího vyspravení po ukončení objízdné trasy.


nádrž

CESTY
Starostka obce na veřejném zasedání
informovala o tom, že na základě stížností a podnětů nejen z naší obce na
stav krajských komunikací proběhlo jednání s náměstkem hejtmana pro dopravu z Olomouckého kraje. Do jednání se
aktivně zapojila manažerka mikroregionu P. Krbálková, jednání byl přítomen

CYKLOSTEZKA DO VŠECHOVIC A VÍTONIC
Proběhlo jednání starostky a místostarosty s manažerkou MR Záhoran

a především starostou Všechovic
R.Mikušem k možnostem propojení cyk- 14 -
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katastrálním území Všechovic, vše je
ale závislé na realizaci společných zařízení v pozemkových úpravách. V realizaci z pozemkových úprav je ale obec

Všechovice až za námi. Další propojení
se sousední obcí je s Vítonicemi, a to
v návaznosti na Skate dráhu a park v
průmyslové zóně na Bařině, stezka by

měla dále pokračovat kolem Černého
potoka směrem k nedávno dokončené
zbudované vodní nádrži ve Vítonicích.

změn a možností. Měli jsme již schůzky
se zástupcem firmy Funnysport
a Stavosport na místě samém, a na základě těchto schůzek, rad a informací
jsme vyprofilovali podklady pro změny
projektu. Zástupci odborných firem byli
doporučeni z obcí Rouské, Brusné
či Slavkov pod Hostýnem, kde jsme se
byli osobně podívat. Po doporučeních
z blízkých obcí byla v říjnu oslovena
projekční firma Jan Dudr Zlín
(www.projektovani-sportovist.cz), která
se specializuje na sportoviště, a která

nám učinila nabídku na projekční práce. Zastupitelstvo tuto nabídku akceptovalo a ke konci listopadu proběhla
s projekční firmou schůzka na místě samém. Na základě výsledku této
schůzky firma zpracovala novou projektovou dokumentaci. Ta byla již podána na stavební úřad do Všechovic.
Společně manažerkou mikroregionu ing. Pavlou Krbálkovou jsme žádost o dotaci podali 13.2.2020 na MMR (ministerstvo pro místní rozvoj) možnost získat dotaci ve výši 70%.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
V minulých letech jsme byli opakovaně
neúspěšní v žádostech o dotaci
z MŠMT, ať již jako obec či jako TJ
Sokol. V současné době se jedná s novým zpracovatelem nového projektu,
který bude oproti původnímu minimalizován (tzn. zmenšení rozměrů hřiště,
změna oplocení, vypuštění opěrných zídek a značného ponížení nákladů rozpočtu stavby na cca polovinu). Zkoušeli
jsme již v předchozích letech i letos oslovit přímo odborné prováděcí firmy přes
víceúčelová hřiště a poradit se ohledně

POHOSTINSTVÍ
Od listopadu bylo místní pohostinství
pronajato novému nájemci, a to panu
Petru Chytilovi z Chvalčova, který Vás
tímto zve k návštěvě. V Pohostinství nabízí také pizzu Markýz – více na
www.jidlomarkyz.cz.

Otevírací doba byla změněna:
PONDĚLÍ – ČTVRTEK 18:00 – 22:00
PÁTEK + SOBOTA
17:00 – 23:00
NEDĚLE
17:00 – 22:00

VYPOUŠTĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO ODPADU DO KANALIZACE
Upozorňujeme občany, kteří jsou připojeni na veřejnou kanalizaci, aby zamezili vypouštění pevných částic do kanalizace. Tyto způsobují technologické
a provozní problémy spojené s častými
poruchami na zejména na čepačce od-

padních vod a také na česlech KČOV.
Jedná se zejména o vlhčené ubrousky
a utěrky, různé tkaniny, zbytky jídel,
dámské hygienické potřeby a chemické látky. Prosíme nevypouštějte výpalky z domácích palíren. Zamezením vy-

pouštění těchto látek do kanalizace společně přispějeme ke snížení nákladů na
provoz kanalizace. Děkujeme za pochopení.

POPLATKY V ROCE 2020
MÍSTNÍ POPLATKY
ZE PSŮ
Obecně závazná vyhláška obce č.
3/2019 ze dne 16. 12. 2019. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

za prvního psa 100 Kč

za druhého a každého dalšího psa
200 Kč.
Splatnost poplatku je do 30. 5. 2020.

ÚHRADA ZA LIKVIDACI SMĚSNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Obecně závazná vyhláška obce č.
1/2019 ze dne 16. 12. 2019.
Sazba poplatku za osobu a kalendářní
rok činí 500,- Kč.
Sazba za 1 rekreační objekt, nebo nemovitost na k.ú. Horní Újezd za kalendářní rok činí 500 Kč.
Splatnost poplatku je do 31. 5. 2020.
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VODNĚ, STOČNÉ

Vodné 24,-Kč /m

Stočné 6,- Kč/ m

3

3

Domáctnost bez vodoměrů - dle směrných čísel 40 m3/osoba a rok.
Splatnost 2x ročně květen a listopad.
ÚHRADA POPLATKŮ

V hotovosti do pokladny na OÚ Horní
Újezd.

Bezhotovostním převodem na účet
obce č. 24426831 /0100 u KB.
VS: číslo domu.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
TŘÍDĚNÍ TUKŮ A OLEJŮ
A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO
ODPADU
Tato legislativní změna byla zákonodárci přijata již dříve, ale letos vstoupila v
platnost – obce v celé České republice
musí od 1. 1. 2020 obyvatelům umožnit
oddělený sběr – třídění jedlých tuků, fritovacích olejů... po celý rok.
Tato povinnost platí i pro sběr biologicky
rozložitelných odpadů (tráva, listí, výhrabky, větve, rostliny.) Zeleň můžete v
období duben – listopad umístit do hnědých kontejnerů 770 l nebo do velkoobjemového kontejneru dole na parku.
Jelikož je manipulace v zimě s tímto odpadem špatná, rozhodly se obce zapojené svozem na skládku Bystřice pod
Hostýnem tuto povinnost ošetřit v obecně závazné vyhlášce tím, že občané mají možnost v období listopad – březen
zdarma tento bioodpad odevzdat ve
sběrném dvoře, který je umístěn v areálu svozové firmy Skládka Bystřice s.r.o.
v Bystřici pod Hostýnem.

NEBEZPEČNÝ ODPAD A JEDLÉ
OLEJE A TUKY – shromažďujte doma – budou sbírány 2x ročně na jaře a
na podzim. Formou mobilního sběru,
kdy tento odpad můžete přinést na určené místo a v určenou dobu k obecnímu
úřadu. Termín a doba bude vyhlášena
nebo zveřejněna na plakátovací ploše.
Pokud máte potřebu nebo nutnost odevzdat tento odpad tak jej lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je
umístěn v areálu svozové firmy Skládka
Bystřice, s.r.o. v Bystřici pod Hostýnem.

POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ
DO ODPADU NEPATŘÍ!

Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí.

Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu.
JAK SE NECHÁ POUŽITÝ OLEJ EKOLOGICKY LIKVIDOVAT?

Použitý olej stačí slévat do PET lahví.

Uzavřenou PET láhev přinést 2x ročně při svozu nebezpečného odpadu k OÚ.

Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován.

NAJDETE NÁS
I NA FACEBOOKU!

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2020
LEDEN
18. 1. Sousedský ples
ÚNOR
15. 2. Vodění medvěda
22. 2. Hasičský ples
23. 2. Dětský maškarní karneval
BŘEZEN
14. 3. Sportovní bál
29. 3. Hasičská zabíječka
– prodej výrobků

KVĚTEN
1. 5. Stavění máje
7. 5. Májové oslavy osvobození
obce, vatra, ohňostroj
10. 5. Oslava svátku matek
Výlet na Macochu
– spolek Óježďák

30. 5. Kácení máje

ČERVENEC
18. 7. Zájezd turnaj Újezdů
– Újezdský pohár 2020
Velký Újezd

24. 7. Červencová noc
– myslivci

ZÁŘÍ
6. 9. Tradiční pouť
19. 9. Dýňobraní
LISTOPAD
7. 11. Pojízdný sklípek
Setkání se seniory
PROSINEC
Mikulášská nadílka spojená
s rozsvícením vánočního
stromu a pekelnou jízdou
26. 12. Štěpánský hon
a Štěpánská zábava
– Myslivecké sdružení Horní Újezd

ČERVEN
Zábavné odpoledne na hřišti
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Na facebooku jej od 1. prosince 2015 vytvořena skupina
Obec Horní Újezd, kde se
můžete přihlásit. Jsou zde
zveřejňovány hlášení obecního rozhlasu, akce, události, foto a dokumenty ze
života obce i spolků. Počet členů ve
skupině stále roste a nyní je v ní přes
100 členů.
https://www.facebook.com/groups/
924199684341446/

Elektronickou verzi zpravodaje
naleznete na
http://www.horni-ujezd.cz/
Redakční úprava:
Tomáš Koryčánek
Alena Veličková
Alena Šikulová

