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Srpen 2018

Vážení spoluobčané,
Máme tu další informační zpravodaj, kdy
letošní slunné léto pomalu končí a s ním i
čas prázdnin, čas zasloužených dovolených. Dětem přejeme si ještě užít poslední dny plné co nejlepších prázdninových
zážitků, a Ti z Vás co ještě nečerpali dovolenou tak pohodové dny pro načerpání nové energie. Dovolte, abychom Vás seznámili s akcemi , které již proběhly, nebo se
v následujícím čase ještě v obci chystají.

POZVÁNKY NA AKCE V BLÍZKÉ DOBĚ

HRY
MIKROREGIONU
Konají se 25. srpna 2018 na hřišti
v Býškovicích, namísto olympiády
mikroregionu, resp. vesnických her.
Hry budou pojaty jako rozloučení
zastupitelstev a současně jako oslavy
100 let od vzniku Československé
republiky a pobavení pro občany
mikroregionu, tentokrát bez soutěží.
Účinkovat bude mimo jiné Moravská
Veselka. Bude zajištěna doprava
hasičským autem tam i zpět. Časy
odjezdů budou hlášeny rozhlasem.

HODOVÉ OSLAVY
V pátek 7. září se na fotbalovém hřišti
uskuteční tradiční fotbalový zápas
starých gard FK Býškovice-Horní
Újezd vs. TJ Mrlínek od 17:00 h.
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pohoštění, na parku doplní zábavný
program i ohňová show. Podrobnosti
k této akci zveřejníme na podzim.
Odkazy k této akci:

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Proběhne 16. září 2018 ve 14,30
hodin. Tentokrát slavnostně přivítáme
ve stálé expozici v budově staré školy
do našich řad pět nových občánků.
Terezku, manželů Petra a Moniky
Ovčáčíkových, Jiříka manželů Aleny
a Jiřího Šikulových, Elišku manželů
Lenky a Jana Porubských, Lindu
manželů Ivany a Ondřeje Kociánových
a Sofinku, Dity Veličkové a Viktora
Komlyka.

https://lipyrepubliky.cz/ a http://www.vyrocirepubliky.cz/

DÝŇOBRANÍ
Letos proběhne jubilejní X. ročník, a to
v sobotu 29. září. I přes letošní velké
sucho věříme, že se do této již 10 – ti
leté tradice opět zapojíte. Komise bude
procházet vesnicí od 9 hodin.
Vyhodnocení výsledků a kulturní
a zábavný program bude připraven na
místním fotbalovém hřišti od 15 hodin.

100 LET
REPUBLIKY
V rámci výročí 100 let od vzniku repub-

liky bylo vyhlášeno Svazem zahradních
architektů darování 100 lip na výsadbu.
Naše obec se přihlásila a lípu jsme
z programu obdrželi. Bude to tzv. Lípa
republiky a bude vysazena vedle
pomníku padlých. Slavnostní vysazení
proběhne za účasti občanů v pátek 26.
října. K oslavám se připojí i legionáři,
hrát budou muzikanti z Kelče a průvodem dojdeme k obecním úřadu na malé

USKUTEČNĚNÉ AKCE V TOMTO ROCE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 21. ledna se v budově bývalé
školy ve stálé expozici uskutečnilo vítání
občánků. Do řad občanů jsme přivítali
Dominika Kachyňu, rodičů Petra
Kachyni a Michaely Novákové, Patrika
Janalíka, rodičů Radka Janalíka
a Pavlíny Veličkové a Davida Vašinu,
rodičů Milana Vašiny a Evy Hradilíkové.
Noví občánci obdrželi pamětní listinu
a finanční příspěvek a rodiče se zvěčnili
do matriční knihy. Slavnostní vítání
zpestřili kulturním vystoupením děti z
naší obce pod vedením paní Ireny
Kociánové. Rodiče i jejich příbuzní
shlédli krátkou prezentaci. Přivítali jsme
konkrétně:
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stvení a jako poděkování za jejich lásku a péči o rodiny si
maminky domů odnesly květinu. Dále maminky shlédly
taneční vystoupení mládeže ze základní školy Všechovice
pod vedením p. Tumpacha.

VODĚNÍ MEDVĚDA
I letos na nás myslivecké sdružení nezapomnělo a uspořádalo tradiční tzv. vodění medvěda, které proběhlo v sobotu
10. února 2018.

KÁCENÍ MÁJE
V sobotu 26. května se uspořádali hasiči již 25 kácení máje,
k tanci a poslechu hrály Gradace. V programu vystoupila
Mateřská školka Horní Újezd, pro děti byl připraven skákací
hrad. Malování na obličej dětem si poprvé úspěšně vyzkoušela Veronika Seidlová.

DĚTSKÝ DEN
V sobotu 23. června se na místním fotbalovém hřišti uskutečnil dětský den s názvem „Vítáme prázdniny“. A to proto,
že školáci, kteří navštěvující ZŠ Všechovice, již školní rok
ukončili o týden dřív, z důvodů rozsáhlé rekonstrukce sociálního zařízení a tělocvičny. Léto jsme přivítali společně
s muzikálovou pohádkou v podání dětí z mateřské školky.
Tentokrát jsme mohli vidět program zaměřený na čtyřnohého přítele člověka – psa. Ukázku agility, což je práce se
psem, nám předvedli kynologové z Loukova. Cílem je, aby
psovod se svým psem překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí, bez chyb a v co nejlepším čase. Pes
společně se svým pánem spolupracuje při překonávání
překážek v honbě za kořistí. Kořistí se stává pamlsek či
hračka a pochvala na konci každého parkuru. Je to sport,
který prospívá fyzické kondici psa i psovoda a velmi dobře
upevňuje vztahy mezi psem a pánem. Další ukázku záchranářské práce předvedl profesionálně Klub záchranářů ze
Zlínského kraje konkrétně z Valašského Meziříčí. Všichni,
kdo neváhali a zúčastnili se byli dovednostmi psů překvapeni. Samozřejmě nechyběla bohatá tombola a výborné
langoše a dobroty z udírny.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Na jaře, ve dnech 24. - 25. března, se opět uskutečnila
velikonoční výstava, kterou pořádá sdružení žen Óježďák.

KLUB SENIORŮ ROUSKÉ
V pátek 13. července se na místním fotbalovém hřišti uskutečnilo přátelské setkání zastupitelstva naší obce se Senior
klubem z Rouského, jehož členy je také deset našich občanů. Součástí setkání byla také prohlídka naší stálé expozice
s výkladem.
Mohli jsme shlédnout vernisáž „Záhoran očima dětí“, kterou
zorganizovali v základní škole Všechovice a je putovní po
regionu. Malovat vajíčka přijela paní Vyčítalová a paní
Drdová, shlédli jsme vymazlené dekorace Olalá, šité
a dřevěné dekorace paní Janů, jarní květiny a přísady do
zahrádky byly z učiliště z Kelče. Pro děti proběhlo tvoření
z ekolíny a plastelíny, viděli jste i spoustu dalších jarních
dekorací a nápadů.

ČERVENCOVÁ NOC
V sobotu 14. července se na místním fotbalovém hřišti
uskutečnila další Červencová noc, kterou každoročně
pořádá Myslivecké sdružení Horní Újezd. Za vlahého
večera k tanci a poslechu tentokrát hrála hudba ALT
Kroměříž. Nechyběla bohatá tombola a přítomní si mohli
pochutnat na zvěřinových specialitách.

SVÁTEK MATEK

ÚJEZDSKÝ POHÁR 2018

V neděli 13. května jsme se setkali v kulturním domě při
oslavě svátku matek. Pro potěšení maminek a babiček
nechybělo vystoupení dětí z mateřské školy, drobné občer-

V sobotu 21. července se uskutečnil tradiční Turnaj Újezdů,
tzv. Újezdský pohár, tentokrát v Újezdu u Uničova. Turnaje
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se opět zúčastnily tradiční týmy, a to kromě nás a domácích
dále Horní Újezd, okr. Třebíč, Horní Újezd, okr. Svitavy,
Velký Újezd, okr. Olomouc a Pletený Újezd, okr. Kladno.
Náš tým přechozí dva ročníky vyhrál a letos tak v 15. ročníku
útočil na zlatý hattrick. I tentokrát se pořádal autobusový
zájezd, který čítal cca 35 lidí, někteří fanoušci dorazili také
auty. V prvním zápase ve skupině jsme porazili Horní Újezd,
okr. Svitavy 3:0 (branky Tomáš Kocián a Radek Janalík,
všechny asistence S. Rakovský). V druhém zápase ve
skupině jsme pak remizovali s Horním Újezdem, okr. Třebíč
1:1 (branka Tomáš Kocián, asist. S. Rakovský) a postoupili
jsme do finále, ve kterém jsme se utkali s domácími. Ve
finále jsme bohužel prohráli 4:3 a na zlatý hattrick nedosáhli
(branky T. Kocián, M. zbořil a M. Kurfurst, asist. M. Zbořil
a J. Bělík). Tomáš Kocián se se 4 brankami stal nejlepším
střelcem turnaje. Součástí turnaje je i doprovodný program
pro zastupitelé či občany z šesti Újezdů, kteří doprovází
fotbalové týmy.. Tentokrát jsme si prohlédli obec Újezd
u Uničova a jeho dvě místní části. V Rybníčku na nás čekali
aktivní občané na malé návsi s pohoštěním, výbornými
pecáky a výkladem pod starou hruškou, dále jsme si prohlédli malebnou kapličku. Újezd u Uničova má cca 1200
obyvatel . V budově staré školy jsme si prohlédli 6 sociálních
bytů, a také jejich odpadové centrum - sběrný dvůr. Všichni
jsme byli poté pozvaní na oběd a dále jsme sledovali napínavé fotbalové klání. V příštím roce se fotbalový turnaj

Újezdů bude konat u nás v sobotu 20.7.2019.
V zimě samozřejmě proběhly také všechny plesy či bály, a to
Sousedský ples v sobotu 27. ledna, Hasičský bál v pátek
23. února a Sportovní bál v sobotu 17. března.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

SLOUPEK TJ SOKOL HORNÍ ÚJEZD
Náš tým letos zahájil zimní přípravu v pátek 5. ledna tréninkem na umělé trávě ve Všechovicích a pak následovaly
další pátky v lednu, únoru a částečně březnu. Dále probíhaly
nedělní dopolední výběhy z kabin a úterní haly
v Soběchlebích. Nechybělo také zimní soustředění na
Rusavě na počátku března. V přípravě jsme se dvakrát
utkali s TJ Mrlínek (remíza 1:1 a prohra 3:4) a s FK Loukov
(výhra 6:1). Jarní část sezóny 2017/2018 jsme zahájili
domácím zápasem s SK Bochoř. Původně jsme měli začínat
o týden dříve v Opatovicích, ale tento zápas byl odložen na
sváteční úterý 1. května. V prvním zápase jsme zvítězili 4:0
a začali jarní jízdu za záchranou, protože po podzimu nám
patřila předposlední, 13. příčka tabulky s 10 body. Jaro bylo
opakem podzimu, protože jsme získali 27 bodů za 8 výher,
remízy a pouze dvě prohry. Po posledním kole nám patřila
7. příčka a v tabulce jara dokonce 3. příčka tabulky. Pomohl
nám příchod nového brankáře Františka Symerského
z Tatranu Všechovice, ale herně se pozvedl celý tým. S
diváky jsme se rozloučili vysokým vítězstvím 7:2 nad
Hustopečemi n.B., které skončily na 4. místě. Po poslední
brance soupeř hostů vzteky zakopl do pole zápasový míč,
který jsme již bohužel nenašli.

také fotbalový turnaj Újezdů, o kterém se zmiňujeme
v samostatném příspěvku. Další, finální fází přípravy byl
pohárový zápas FAČR, ve kterém jsme v úterý 31. července
na našem hřišti narazili na A tým FK Spartak Lipník n.B.,
který letos vyhrál I. B. třídu a postoupil do I.A. třídy. Tento
soupeř byl pro nás velkým soustem a odnesli jsme si vysoký
příděl 8:2 (branky J. Veselka a S. Rakovský). Byla to hodně
ostrá příprava před prvním mistrovským zápasem v nové
sezóně 2018/2019, který jsme odehráli v sobotu 4. srpna

Po krátkém zaslouženém odpočinku jsme se vrhli do letní
přípravy úterním tréninkem 10. července, jejíž součástí byl
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v Čekyni. V Čekyni to byl diametrální rozdíl v tempu a nasazení, neboť jsme i v okleštěné sestavě zvítězili 3:0. V letní
přestávce se nám podařilo udržet nového brankáře a navíc
náš tým posílil zkušený Tomáš Kocián, který u nás kdysi
začínal, a který přišel z FK Loukov. Dalším příchozím je
odchovanec Jakub Olšák z dorostu TJ Sokol Opatovice.
Doufáme, že navážeme na úspěšné jaro tohoto roku. V létě
jsme mimo jiné pořídili bezpečnou mobilní hliníkovou branku
firmy Eurogreen Jiřetín pod Jedlovou, na níž jsme získali
dotaci z Olomouckého kraje a povedlo se nám provést
zatravnění obou brankovišť travními koberci z Rožnova p. R.
v rozsahu cca 40 m2. Děkujeme také obci za částečné
opláštění přístřešku před kabinami, které využijí i ostatní
spolky a uživatelé z naší obce a hasičům za pomoc při
zavlažování hřiště v enormním období sucha.
Tomáš Koryčánek
Více na webových i facebookových stránkách klubu:
http://fkhujezd.webnode.cz/ a https://www.facebook.com/FKByskoviceHorniUjezd/

SLOUPEK SRUŽENÍ ŽEN ÓJEŽĎÁK
Na jaře náš spolek Žen uskutečnil ve stálé expozici jarní
výstavu. V červnu jsme uspořádali na místním fotbalovém
hřišti dětský den za účasti Kynologického klubu Loukov
a Záchranářů ze Zlína s jejich ukázkou pro děti. V naší
vesnici se uskuteční 29.září jubilejní 10. ročník akce
s názvem Újezdské dýňobraní. Děkujeme každému, kdo se
v předchozích ročnících do téhle akce zapojil a věříme, že i
letošní ročník bude stejně vydařený jako ty předchozí. Další
pořádanou akcí, která se uskuteční 3.listopadu je putovní
sklípek, kdy nás navštíví zástupci z vinařství Rozařín
s ochutnávkou jejich vín. Společně s cimbálovou muzikou
se, kterou si zazpíváme nejznámější moravské písničky.
Najdete nás na také na facebooku: https://www.facebook.com/ojezdak.horniujezd
Eva Vašinová

SLOUPEK Myslivecké sdružení Horní
Újezd
Naše poslední akce v loňském roce, která se konala 26.12.2017
byl již tradiční Štěpánský hon spojený s poslední lečí.
Každoročně se zde schází několik desítek myslivců a ne menší
počet honců. Zahájení proběhlo v mysliveckém duchu za znění
loveckých rohů a borlic. Počasí nám přálo již od samého rána
a to se i ukázalo na bohatém výřadu, na kterém bylo 23 zajíců
a 12 bažantů. Po výřadu jsme volně přešli do sálu, kde jsme
zahájili poslední leč se skupinou One Clasik Kroměříž. Tanec
a dobrá nálada nám vydržely až do ranních hodin.
Další první již tradiční akcí v roce 2018, kterou pořádá
Myslivecký spolek je Vodění medvěda. Letošní rok se to uskutečnilo 10. února za účasti 22 masek. Za to bychom chtěli velice
-5-

poděkovat všem zúčastněným, kteří přišli v masce i bez masky
nás podpořit i těm, kteří se na nás nachystali a udělali spoustu
dobrot. Počasí bylo krásné s nádechem sněhu, tak jak to již už
v únoru bývá. Kapela nás doprovázela dechovou hudbou
celou obcí a u každého domu si masky zatančili. Celodenní akci
jsme si užili a zakončili jsme ji v kulturním domě.

přivedlo více lidí, než v předchozích ročnících za což jsme velice
rádi. K poslechu a tanci nám hrála kapela A.T.I. .Zlatým hřebem
byla bohatá tombola, kde první cena byl srnec. Na další ročník
této akce, která se uskuteční 27.července 2019 se již těšíme,
hlavně na přátele a kamarády, kteří se přijdou s námi dobře
pobavit.

Naší zatím poslední akcí byla Červencová noc, která se uskutečnila na fotbalovém hřišti 14. července. Krásné letní počasí k nám

Za Myslivecký spolek Horní Újezd Martin Ondroušek

USKUTEČNĚNÉ PRÁCE A INVESTICE V OBCI
Již v minulém roce jsme vás informovali, že jsme obdrželi
dotaci z MZE, SZIF. Byli osloveni tři výrobci traktorů.
Zvítězila nabídka firmy REHOS Babice u Uherského
Hradiště. Cena malotraktoru včetně příslušenství byla 980
000 Kč, přičemž dotace činila 50 %. Traktor je již využíván
do lesa (má i lesní úpravu - ochrana kabiny atd.), na což byla
také předmětná dotace, ale dále také k sečení, štěpkování
a také převozu různých obecních věcí. Traktor má otočné
pracoviště, již byl používán naviják při práci v lese na
Skalce.

Dotace z POV Olomouckého kraje
Obdrželi jsme dotaci 400 tis. Kč na chodníky na dolním konci
směr Vítonice. S realizací se začne koncem září. Dále jsme
obdrželi dotaci 200 tis. Kč pro hasiče JPO III. na výměnu
hasičské Tatry 815 za sice starší, ale v lepším technickém
stavu, od sboru z Opatovic.
K těmto dotacím musí obec
dodat z rozpočtu minimálně
50% z celkových nákladů
dle výběrového řízení.

Vybavení pro knihovnu

Oplocenky

Obec požádala o dotaci z Olomouckého kraje na modernizaci knihovny v MŠ. Bude se jednat o nábytek, podlahy.
Pokud neobdržíme dotaci, bude uhrazeno z rozpočtu obce.
O tom zda- li dotaci obdržíme rozhodne zastupitelstvo
Olomouckého kraje v polovině září. Již nyní přes prázdniny
však rekonstrukce probíhá.

Obec obdržela dotaci na oplocenky ze dvou dotačních
programů. Bude se jednat o výsadbu lesíků po kůrovci, a to
jak v remízku na Býškovice, tak v lesíku za školkou. Jedná
se o výsadbu tzv. interakčních prvků - ÚSES budou vysázeny listnaté stromy, jako javory, lípy srdčité, buky lesní,
duby zimní . Sazenice budou minimální výšky 130 cm
s balem. Ochrana proti okusu bude zabezpečena oplocenkou. Výsadba se realizuje na pozemcích s kulturou „ostatní
plocha“, není to les. Dotace by měla být až 90%.

Zveme Vás na slavnostní otevření zmodernizované
knihovny v pondělí 27.8. 2018 v 17 hodin!

Oprava vodovodního přivaděče
v horách

Obecní malotraktor

Obec požádala o dotaci ve výši 50 % z Olomouckého kraje
na opravu přivaděče. Bude vyměněn úsek od Oseckého
rezervátu po železniční dráhu v délce cca 400 – 500m.
Zastupitelstvo naší obce rozhodlo, že pokud nebude žádosti
vyhověno, oprava se provede v září z rozpočtu obce.
I o tomto dotačním programu bude rozhodovat zastupitelstvo Olomouckého kraje v polovině měsíce září.

Oprava silnic či ploch v obci
Obecní komunikace za školkou a asfaltové praskliny po obci
budou opravovány firmou Ozdravovna silnic od konce srpna
přibližně do poloviny září.
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Opláštění přístřešku na hřišti
Obec provedla plánované opláštění přístřešku na hřišti.
Doufáme, že bude co nejdéle sloužit všem spolkům v obci či
dalším uživatelům při akcích na kabinách.

Posilovací vrt u vodojemu nad obcí

Bývalé Jakubcovo

Jak jsme Vás již informovali, naše obec obdržela dotaci na
posílení vodárenské soupravy v obci od Ministerstva životního prostředí. Zrealizoval se vrt o hloubce 50m vedle vodojemu. V pondělí 18. června 2018 ve večerních hodinách
vrtná souprava firmy Ekomonitor z Chrudimi vyvrtala vrt,
voda byla nalezena ve 20 a 28 metrech, vrt má celkem
hloubku 50m a voda má dle předběžných odhadů vydatnost
1/l /s tzn. cca 50 m3 za den. Ve středu 8. srpna byla provedena jednodenní čerpací zkouška a od pátku 10. srpna
probíhá cca 14 denní čerpání, kdy se zjišťuje jakost, kvalita
vody a vydatnost .

Objekt byl odstraněn a suť zlikvidována. Prostor se krásně
otevřel. Zvažuje se, že by bylo vhodné nedávat asfalt, ale
zámkovou dlažbu s tím, že by se směrem k sousední
zahradě usadil plot z betonových dílců a před plot se provedla výsadba – zelený pás, aby se nedojíždělo až ke zdi.
Osadila by se případně lavička a vysadila zeleň. Odstranění
stálo 87 000 Kč.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Momentální stav přítoku pitné vody z prameniště Kelečský
Javorník velmi poklesl. Od 8. srpna platí i nadále přísný
zákaz zalévání zahrádek, stromů, trávníků, napouštění
bazénů, mytí aut či jiného plýtvání pitnou vodou.

zastupitelstvu sděleno, zpracovává pro celý Mikroregion
a obce pověřenec paní Kývalová. Musely být aktualizovány
webové stránky. Dotklo se také těch, kteří jsou zaregistrováni pro e-mailové novinky. Kvůli informacím mailem a sms
zprávám jsme si museli od Vás vyžádat souhlasy, že používáme Vaše e-mailové adresy či telefonní čísla. Pokud má od
této doby někdo problém s přihlášením k odběru
e-mailových novinek, ozvěte se Tomáši Koryčánkovi.

VOLBY DO OBECNÍCH
ZASTUPITELSTEV

Dále pokud budete chtít posílat krátké a důležité SMS
zprávy na telefon, je nutno nahlásit na obecní úřad nově
oproti podpisu své telefonní číslo.

Voda

Ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhnou volby do obecních
zastupitelstev. Kandidátní listiny již byly podány, termín byl
do 31.07.2018. Zatím můžeme zveřejnit, že byly podány tři
kandidátky, s 27 kandidáty, ze kterých si nové zastupitelstvo
pro následující nové volební období 2018 – 2022 můžete
zvolit.

Najdete nás i na facebooku!
Na Facebooku jej již dva roky vytvořena
skupina Obec Horní Újezd, kde se můžete
přihlásit. Jsou zde zveřejňovány akce,
události, foto a dokumenty ze života obce
i spolků. Ve skupině je nyní 64 členů.

https://www.volby.cz/

GDPRProblematická ochrana osobních údajů. V platnost
vstoupilo 31.05.2018, jak již bylo při veřejném

https://www.facebook.com/groups/924199684341446/
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Srpen

Listopad

25.08. Hry Mikroregionu aneb Záhoran slaví 100 let
republiky

3.11.

Putovní sklípek v KD vinařství Rozařín

Setkání zastupitelstva obce se seniory

27.08. Slavnostní otevření zmodernizované knihovny
Prosinec
Září

Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánočního
stromu a pekelnou jízdou

07.09. Předhodový fotbalový zápas starých gard Horní
Újezd vs. Mrlínek a přátelské posezení

Vánoční výstava – Óježďák

09.09. Hody
29.09. Ójezdské dýňobraní – X. ročník – Óježďák a Obec
HÚ – One CLASSIC Kroměříž
Říjen
05. – 06.10. Volby do zastupitelstev obcí
13.10. Hubertská mše, myslivecký den
26.10. Oslavy 100 let republiky

Hezký konec prázdnin všem
Elektronickou verzi zpravodaje naleznete na http://www.horni-ujezd.cz/

Redakční úprava: Tomáš Koryčánek, Alena Veličková, Alena Šikulová, Hana Piknová

-8-

