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Vážení spoluobčané,
opět jsou tu Vánoce a blíží se nový rok. Mnoho z nás si v mysli vybaví minulé Vánoce či oslavy
příchodu nového roku. Možná si v duchu povzdychneme, jak ten rok zase rychle uběhl a i ten
krásný vánoční čas bude trvat tak krátce. Ano je to tak, žijeme ve zrychleném světě a i to potřebné
pozastavení během Vánoc bývá jakési krátké, jako by to byl jen prodloužený víkend, během kterého
se snažíme zapomenout na každodenní problémy, staré spory anebo se ve vzpomínkách obracíme
na své blízké, kteří již nejsou mezi námi. O Vánocích jsme si bližší než kdy jindy i proto, že chceme
být blízko sebe, zavzpomínat na naše dětské časy u vánočního stromku, nebo se ve vzpomínkách
vrátit ke krásným okamžikům v našich životech. Chceme si alespoň nyní připomenout jaké to je těšit
se z radosti našich dětí, vnoučat, ale i dospělých. V tomto krásném a kouzelném vánočním čase se
opět umíme radovat z maličkostí a je nám dobře i z toho, že většina lidí okolo nás, naše rodina,
přátelé, bližší i vzdálenější známí či sousedé, mají k sobě o něco blíž než jindy. V upřímném
úsměvu, ve vlídném slově nebo v lidském dotyku je velké tajemství a bohatství. A v každém z nás
to vyvolá pocit štěstí, pohody a sounáležitosti. Když si nyní slíbíme, že nejen během přicházejících
svátků, ale i v novém roce nebudeme šetřit na upřímných stiscích rukou, vlídných pohledech a
milých gestech nebo pohlazeních, dáme svým blízkým a přátelům ten nejkrásnější dárek.
Přejeme Vám všem, váženým spoluobčanům, krásné prožití vánočních svátků bez shonu a stresu,
úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví, Boží požehnání, hodně osobních i
pracovních úspěchů a spoustu milých lidí kolem sebe.
Za zastupitelstvo obce Alena Veličková, starostka obce a Tomáš Koryčánek, místostarosta

POZVÁNKY NA AKCE V BLÍZKÉ DOBĚ
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, proběhne tradičně v naší obci v sobotu 6.
ledna 2018. Tři skupinky koledníků vyjdou po deváté hodině dopoledne
v doprovodu dospělého se zapečetěnou pokladničkou. Charita již nyní děkuje
za dary a přeje Všem požehnané svátky.

Koncert v kostele
V neděli 7. ledna
2018
bude
mši
svatou
doprovázet
sbor
Svatého
Huberta se zpěváky
z Kunovic, Loučky a
Kelče. Po mši svaté
jste zváni na krátký
vánoční koncert. Mše
svaté
v kostele
v době
vánočních
svátků
–
sobota
23.12.2017 v 16:30
(před i po této mši
svaté
si
můžete
domů
odnést
Betlémské
světlo),
neděle
24.12.2017
v 21:30
(půlnoční),
pondělí 25.12.2017
v 09:30 (Boží hod),
úterý 26.12.2017 (sv.
Štěpána) v 09:30.
Pozvání na vánoční pingpongový turnaj
V kulturním domě se mezi svátky vánočními bude v pátek 29.12.2017 od 10 - 18 hod. konat
Vánoční pingpongový turnaj ve stolním tenise. Hrát se bude dvouhra kategorie muži a ženy, hrát se
bude na 2 stolech a děti budou hrát deskové hry. Přihlásit se můžete již nyní u paní Jarmily
Kuchařové nebo paní Dagmary Orságové nebo nejpozději v den turnaje. Startovné je 50 Kč,
občerstvení zajištěno.
Štěpánská zábava
V úterý 26. prosince na sv. Štěpána opět proběhne tradiční hon, po kterém pořádá Myslivecké
sdružení Horní Újezd Štěpánskou zábavu. K tanci a poslechu bude hrát hudba ONE CLASSIC
Kroměříž. Připraveny budou zvěřinové speciality a nebude chybět ani bohatá tombola. Jste srdečně
zváni.

USKUTEČNĚNÉ AKCE V TOMTO ROCE
VODĚNÍ MEDVĚDA
I letos na nás myslivecké sdružení nezapomnělo a uspořádalo tradiční tzv. vodění medvěda, které
proběhlo v sobotu 25. února 2017 – viz foto. V příštím roce projde průvod masek naší obcí v sobotu
10. února 2018. Myslivci rádi uvítají dobrovolníky do průvodu masek.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Ve dnech 1. a 2. dubna se opět uskutečnila Velikonoční výstava, kterou pořádá – sdružení žen
Óježďák, Foto na : http://ojezdak.rajce.idnes.cz/Velikonocni_vystava_2017/

MÁJOVÉ OSLAVY OSVOBOZENÍ OBCE
V pátek 5. května proběhly Májové oslavy osvobození obce, které každoročně organizuje Obec ve
spolupráci s TJ Sokol Horní Újezd. I tentokrát nám přálo dobré počasí. Po uctění památky padlých u
pomníku a vyslechnutí státní hymny se lampiónový průvod za doprovodu dechové hudby Kelč
odebral na místní hřiště, kde byla následně zapálena vatra a po setmění odpálen ohňostroj.
ZÁHORSKÁ STOVKA
V tomto roce se uskutečnila poslední Záhorská
stovka, kterou pořádá SDH Horní Újezd od roku 2004,
kdy se soutěžilo na našem fotbalovém hřišti a po třech
letech se závod přestěhoval do Provodovic na
tartanovou
dráhu,
která
byla
vybudována
z evropských fondů včetně celého areálu a zázemí.
Tohoto závodu se v sobotu 14. května zúčastnili
závodníci z celé republiky, zejména z Moravské
hasičské ligy. Závodilo se v kategoriích muži, ženy,
mladší dorostenci a dorostenky a střední dorostenci a
dorostenky. V příštím roce se již závod neuskuteční.
Více o tomto závodu i dalších závodech ve stovkování na webových stránkách http://stovky.cz/
Tomáš Koryčánek a Leopold Koryčánek
SVÁTEK MATEK
V neděli 14. května jsme se setkali v kulturním domě při oslavě Dne matek. Pro potěšení maminek
a babiček nechybělo vystoupení dětí z mateřské školy, drobné občerstvení a jako poděkování za
jejich lásku a péči o rodiny si maminky domů odnesly květinu.
KÁCENÍ MÁJE
V sobotu 24. května se uskutečnilo již 24 kácení máje. Tradiční akce pořádaná sborem
dobrovolných hasičů. Je to odpoledne a večer, kde se spojuje tradice se zábavou. Začátek této
akce patří nejmenším spoluobčanům, dětem. Pro ně je nachystáno spoustou atrakcí, malování na
obličej, skákací hrady či cukrová vata. Pro dospělé jsou připravené grilované speciality a výborné
pivo. Poté se slavnostně skácí máj a večer je zakončen tradiční zábavou, letos se skupinou
Gradace.
Ondřej Kocián

MÁJOVÉ
DECHOVKY
Následující den,
v neděli
28.
května pořádal
SDH
Horní
Újezd
prvně
akci
Májové
dechovky, kde
vystoupila
známá skupina
z TV
Šlágr
VESELÁ
TROJKA a poté
dechová hudba
HRANIČÁCI.

ČERVENCOVÁ NOC
V sobotu 15. července se na místním fotbalovém hřišti uskutečnila další Červencová noc, kterou
každoročně pořádá Myslivecké sdružení Horní Újezd. K tanci a poslechu tentokrát hrála hudba One
CLASSIC Kroměříž. Nechyběla samozřejmě bohatá tombola a přítomní si mohli pochutnat na
vynikajících zvěřinových specialitách.
ÚJEZDSKÝ POHÁR
Autobusový zájezd vyrážel v sobotu 22. července o půl šesté ráno, přičemž výprava čítala 35 lidí
včetně fanoušků a zástupců obce. První zápas ve skupině jsme vyhráli, porazili jsme Horní Újezd,
okres Třebíč 2:0, branky: 22 min. Dominik Novák a 23 min. Martin Zbořil, zápasy ve skupině se
hrály 2 x 20 minut. I druhý zápas ve skupině jsme zvládli, porazili jsme Újezd u Uničova 2:1 (branky
11 min. Lukáš Tvrdoň a 15 min. Dominik Novák), a postoupili jsme tak do finále. V něm jsme se
utkali s domácími. Ve finále jsme domácí porazili až na penalty po výsledku 1:1, když branku ve hře
vsítil David Krumpolc. Penalty postupně proměnili J. Bělík, M. Walach, D. Krumpolc, L. Tvrdoň, J.
Losert a rozhodující Jakub Veselka. Obhájili jsme tak loňské vítězství a na zlatý hattrick budeme
příští rok útočit v Újezdě u Uničova. Kromě fotbalu jsme také nezapomenuli navštívit proslavenu
pivní studánku. Zájezd samozřejmě nebyl jen o fotbalu, ale o setkání zástupců obcí a známých. Pan
starosta pro nás zajistil prohlídku kouzelného města Litomyšle i s průvodcem, navštívili jsme
podzemí, muzeum, kostel i s vyhlídkou na věži a nově opravené zahrady. Na společný oběd jsme
byli pozváni do restaurace, která byla oceněna Michelinskou hvězdou. Zde zveřejňujeme odkaz na
bohatou fotogalerii pořadatelů z HÚ u Litomyšle:
http://www.tjhorniujezd.cz/?p=9692 a http://www.tjhorniujezd.cz/?p=9587
Tomáš Koryčánek a Alena Veličková

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
V pátek 25. srpna uspořádal spolek
žen Óježďák ve spolupráci s TJ
Sokol Horní Újezd na místním hřišti
rozloučení s létem, který byl
náhradou
za
neuskutečněný
dětský den v červnu. Dětský den
Óježďák pořádá každý rok spolu
s jiným spolkem v obci. Tentokrát
byl na řadě TJ Sokol, takže bylo
samozřejmostí sportovní téma. Při
plánování jsme zvolili momentálně
velmi populární biatlon a myslíme,
že jsme neudělali chybu. Biatlon je
sice zimní sport, ale existuje i letní
varianta a v jejich podání se
vlastně jedná o letní přípravu, jak
nám sdělil předseda klubu biatlonu
Bystřice pod Hostýnem Vojtěch
Zicháček přímo při naší akci. Na
organizaci závodu jsme si totiž
pozvali odborníky a to biatlonisty
z Bystřice pod Hostýnem. Bystřice
p.H. disponuje druhou největší
střelnicí na Moravě, a to hned po
slavném Novém městě na Moravě. V Bystřici je střelnice s 27 místy, tzv. stavy a pořádají se zde
republikové i mezinárodní závody. S dětmi biatlonisté začínají v 10 letech, proto bylo pro menší
caparty obtížnější poprat se s puškou, ale byla dovolena spoluúčast rodičů, kteří nejen rádi pomohli,
ale také si s chutí zastříleli laserovou puškou na laserový terč a obkroužili kolečko kolem hřiště
(někteří bohužel i trestná kola) . Ne pokaždé mají děti možnost si zastřílet takovou puškou na
terče a zahrát si na Koukalovou či Moravce. Všechny děti obdržely na památku medaile a ti
nejúspěšnější i něco navíc, důležitější však byl zážitek ze závodění a sportovní duch. Večer jsme
zakončili premiérovým letním kinem, ve kterém jsme představili českou komedii Bezva ženská na
krku. Kino jsme vyzkoušeli poprvé, mělo to své nedostatky, o kterých víme a pokud bude o další
promítání zájem, tak je do příště určitě vychytáme. Nyní už víme na čem zapracovat a čeho se
vyvarovat.
Tomáš Koryčánek a Zuzana Mašlaňová
https://www.facebook.com/FKByskoviceHorniUjezd/posts/1412085645505609?pnref=story

ÓJEZDSKÉ DÝŃOBRANÍ
V sobotu 23. září se uskutečnil IX. ročník Dýňobraní, které už tradičně pořádá spolek žen Óježďák
ve spolupráci s obcí Horní Újezd. Letos nás trošku zaskočilo přetrvávající deštivé počasí a tak i
výzdoba a tvoření před domy bylo složitější. To ale mnohé neodradilo a proto jsme se mohli opět
pokochat krásnou vesnicí vyzdobenou dýněmi, za což všem zúčastněným patří obrovský dík.
Zázemí pro dýňovou slavnost jsme našli v kulturním domě, kde k tanci i poslechu hrála kapela One
Classic, vystoupil folklorní soubor Javorníček z Rajnochovic a všichni přítomní si mohli užít bohaté
občerstvení a v neposlední řadě i ochutnávku výrobků z dýní, cuket a jiných pochutin. Ještě jednou
děkujeme všem, kteří se letos do dýňové výzdoby celé naší vesnice zapojili svými dílky i díly . Na
příští jubilejní X. ročník Vám všem přejeme bohatou úrodu dýní a úžasné nápady.
Více foto na http://ojezdak.rajce.idnes.cz/Dynobrani_2017/
Zuzana Mašlaňová
1. místo: Kociánovi + Seidlovi

2. místo: Adameovi

PUTOVNÍ SKLÍPEK
V sobotu 4. listopadu k nám do kulturního
domu zavítal putovní sklípek vinařství Rozařín
z Moutnice. Ženy ze spolku Óježďák připravily
pro hosty sklípku bohaté obložené mísy,
koláčky a
vše
ostatní a
potřebné
k příjemnému posezení přivezlo vinařství
Rozařín – výborné víno, lidovou písničku i
vlídné slovo, kterým nás celý večer provázel
sklepmistr pan Richard Janoušek. Zazpívali
jsme si při cimbálovce nejznámější moravské
písničky, okoštovali 8 vzorků vynikajícího vína
a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého ze
světa vinic, lisoven a sklepů vinařství Rozařín.
Po řízeném koštu, si mohl každý z hostů zakoupit od vinařů lahve vína dle vlastní chuti. Myslíme, že
to byl velice povedený večer, vinaři i hosté „putovního sklípku“ odcházeli spokojeni, s dobrou
náladou a také s nějakou tou lahvinkou vynikajícího vína domů 
Více foto na http://ojezdak.rajce.idnes.cz/Putovni_sklipek_2017/

Zuzana Mašlaňová

SETKÁNÍ SE SENIORY V OBCI
Ve čtvrtek 16. listopadu proběhlo tradiční setkání seniorů se zastupitelstvem obce Horní Újezd,
které se konalo již po třinácté. V úvodu byli přivítáni starostkou a uctili památku těch, kteří nás
předešli a již nejsou mezi námi, poté následovalo krátké seznámení s děním v obci, připravované a
realizované projekty, či plány zastupitelstva na příští roky. Po občerstvení následoval zábavný
program, ve kterém vystoupil spolek Javorníček z Rajnochovic s pásmem lidových tanců a písní. O
hudbu k tanci a poslechu se po celé setkání postarali tak jako v minulém roce manželé Blahovi
z Loukova.
Alena Veličková a Tomáš Koryčánek

ADVENTNÍ ZDOBENÍ
Ženy z obce si v neděli 19. listopadu zorganizovaly společné vánoční zdobení, které proběhlo
v přísálí kulturního domu. Byly připraveny korpusy, chvojí, svíčky, ozdoby a tavné pistole a další
materiály. Přítomní si společně nazdobili adventní věnce a další dekorace do bytu, podělili se o své
nápady a příjemně popovídali.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V úterý 5. prosince se již potřetí obcí prohnala pekelná jízda. Opět nás navštívila Mikulášská
družina, kdy Lucifer objel několikrát na pekelném stroji obec i s čertovskou cháskou na pekelném
voze s vařícím kotlem a nakonec přivezl i Mikuláše s anděly. Před příjezdem družiny vystoupily s
krátkým pásmem děti z naší mateřské školy s paní ředitelkou. Po příchodu Mikuláše s jeho družinou
děti recitovaly básničky a andělé jim rozdali balíčky s dárky. Mikuláš také svou berlí rozsvítil vánoční
strom a výzdobu obecního úřadu. Rozšířil se výrazně sortiment nabízených pochutin k občerstvení.
Děvčata ze zastupitelstva a spolku Óježďák se toho opravdu nebála a přítomným byla letos
nabídnuta Boží vánočka, Čertovská česnekačka a Pekelný guláš a pro zahřátí byl připraven
Nebeský čaj, Mikulášský punč a Horký moštík pro malé andílky a malé čertíky, to vše v nových
dřevěných prodejních stáních, které vyrobil Jiří Velička. V jednom ze stánků byl také vánoční
krámek Evy Vašinové, kde bylo možno zakoupit balíčky s cukrovím a přírodní výrobky
z choryňského kláštera, a to pečené čaje, bylinky, mošty, sirupy a další. Stánky byly nově umístěny
před okny pohostinství i s barovými stoly. Andělská hudba Všechomor a svatá družina s dětmi tak
mohla využít celý prostor před úřední deskou a bylo krásně vidět na rozsvícený stromeček. Mikuláš
samozřejmě nezapomněl zavítat se svou družinou a nadílkou ve středu 6. prosince i do mateřské
školky. Více na https://www.facebook.com/groups/924199684341446/

ZÁJEZD NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU – VÝSTAVIŠTĚ FLORIA V KROMĚŘÍŽI
V sobotu 2. prosince spolek Óježďák uspořádal zájezd na Florii Kroměříž, kde tak, jako všude jinde,
probíhají vánoční trhy. Na Florii byly tyto trhy navíc obohaceny kulturním programem, divadlem i
taneční školičkou Jana Ondera. Zahřáli jsme se teplým punčem, děti teplým ovocným moštem,
prohlédli si výstavu betlémů, baněk a něco málo přikoupili v krámcích k dotvoření vánoční atmosféry
u každého doma. Vyvrcholením této soboty byl průvod čertů, kterých bylo skoro na tři desítky. Táhli
ohnivé vozy, hořící vozy s klecemi a už z dálky bylo cítit pekelný dým. Působili strašidelně, ale na
závěr průvodu se s návštěvníky Florie i ochotně fotili. Spolek Óježďák na tuto akci hradil dopravu
4.600 Kč, vstupné si zaplatil každý výletník sám na místě.
Více info na http://www.vystavistefloria.cz/vystavy/floria-vanoce-2017

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SLOUPEK TJ SOKOL HORNÍ ÚJEZD
V neděli 8. ledna byla zahájena zimní příprava prvním výběhem z kabin a následující týden
pátečním tréninkem na umělé trávě ve Všechovicích. Přihlásili jsme se také do zimního turnaje na
umělé trávě v Hranicích, kde byli našimi soupeři TJ Slavkov p. H. (prohra 2:5) a Dukla Hranice
(výhra 5:3), s třetím soupeřem SK Hranice U17 se již zápas nepodařilo odehrát. Začátkem února
jsme absolvovali zimní soustředění na Rusavě a týden na to se setkali na výroční valné hromadě
v kabinách TJ. Březen pro nás znamená pořádání sportovního bálu se skupinou Esmeralda. Ještě
v témže měsíci nám začala sezóna, a to v sobotu 25. března jarní brigádou na přípravu sportovního
areálu a následující den 26. března už prvním jarním zápasem v Lobodicích. V květnu jsme ve
spolupráci s obcí opět uspořádali májové oslavy zakončené vatrou na hřišti a v sobotu 17. června
ukončili fotbalovou sezónu 2016/2017 posledním zápasem s TJ Sokol Bělotín B. V soutěži nám po
všech odehraných zápasech patřila až 10. příčka tabulky s 31 body při skóre 62:69. V začátku
června jsme zapůjčili areál a kabiny maminkám s dětmi na dobrodružnou noc, při které se na hřišti
stanovalo a přítomní si pochutnali na kotlíkovém guláši. Los pro novou sezónu jsme se dozvěděli
dne 29. června na losovacím aktivu v Přerově, kde jsme mimo jiné převzali ocenění za nejlepší
webové stránky OFS Přerov. O červencovém Újezdském poháru v Horním Újezdu u Litomyšle se
zmiňujeme v samostatném článku. Tento turnaj byl součástí letní přípravy, do které kromě tréninků
od 11. července patřil ještě přátelský zápas s TJ Slavkov p.H. na našem hřišti a pohárový zápas 1.
kola FAČR s TJ Sokol Hustopeče n/B. Letní přípravu zahájil již obměněný kádr. Z dorostu Opatovic
nás posílili Lukáš Tvrdoň (Horní Újezd), Jakub Veselka (Malhotice) a Martin Zbořil (Horní Nětčice),
z mužů Opatovic se vrátil zpět Martin Walach a ze Soběchleb přišel Jakub Hájek. Naopak do
Opatovic od nás zamířil náš dlouholetý hráč Jiří Bělík, který s 23 brankami skončil o pouhý gól na
druhém místě v tabulce střelců okresního přeboru. Podzimní část nové sezóny jsme zahájili
venkovním zápasem, v neděli 13. srpna v Bochoři a ukončili ji v sobotu 4. listopadu doma s
Lobodicemi. Obměněnému kádru se v této části sezóny výsledkově nedařilo a po podzimu mu patří
až 13. příčka tabulky s 10 body při skóre 23:44. Věříme, že v jarní části tomu bude jinak a
vybojujeme si setrvání v okresním přeboru. Nezbývá než našemu omlazenému týmu držet palce a
přát si, aby se jim u nás líbilo a dařilo se jim. Na fotbal se dá určitě koukat, ale chybí tomu to
správné koření - góly v sítích soupeřů. Starší generace zcela neskončila a snaží se mladším
pomáhat a předávat zkušenosti. Chuť a elán novým hráčům nechybí. Nyní nás čeká náročná zimní
příprava, pod textem zveřejňujeme její plán. Mimo to nás čeká samozřejmě také Sportovní bál, který
jsme na příští rok naplánovali s větším časovým odstupem od Hasičského plesu, a to na sobotu 17.
března. Prvním mistrovským zápasem by měl být dopolední nedělní zápas v Opatovicích od 10:00
hodin. Sezónu 2017/2018 bychom měli ukončit domácím zápasem v sobotu 16. června s TJ Sokol
Hustopeče od 17:30 hodin. Byli bychom rádi, kdyby si čas a cestu na naše zápasy udělali i další
příznivci. Při domácích zápasech je každý barevný fotbalový program (obsahující aktuální údaje ze
soutěže a v mužstvu) slosovatelný a vítěz dovednostní soutěže ze tří vylosovaných v poločase
obdrží hodnotnou cenu od jednoho z našich sponzorů, kterým tímto děkujeme. Při zápasech si
můžete pochutnat na kvalitní uzenině od Řeznictví Žabčík, Trojanovice.
Děkujeme našim fanouškům za přízeň a přejeme jim tímto vše nejlepší do Nového roku. A těšíme
se na jejich podporu nejen v jarní části sezóny.
Tomáš Koryčánek
Více na webových i facebookových stránkách klubu:
http://fkhujezd.webnode.cz/ a https://www.facebook.com/FKByskoviceHorniUjezd/

Šála TJ Sokol HÚ – možno zakoupit či objednat při zápasech nebo i další předměty:
http://fkhujezd.webnode.cz/fanshop/

SLOUPEK SDH HORNÍ ÚJEZD
Ohlédnutí za hasičským rokem 2017 v Horním Újezdě.
Začátek roku tradičně zahajujeme hned první víkend v lednu svoláním schůze hasičské valné
hromady, na které je probrán loňský uplynulý rok a zvolený plán na rok budoucí. Další akcí konanou
sborem je v únoru „tradiční hasičský ples“, který začíná získávat mezi lidmi čím dál větší oblibu.
Tombola je vždy bohatá a kapela Láska Agency, která bude hrát i letos, nás velice nadchla. Hasiči
ve sklípku je hned v březnu další akce, kterou sbor pro své členy pořádá. Jedná se o kulturní
zájezd do vinařského kraje. Letos jsme navštívili zámek ve Valticích, kde jsme měli domluvenou
prohlídku vinařských sklepů a večer jsme zakončili ve sklípku U Jury v obci Hlohovec.
Koncem března pořádáme pro členy i veřejnost „tradiční domácí zabíjačku“. Hotové produkty v
neděli nabízíme našim občanům k ochutnání a koupi. Těšíme se přízni, která tato akce u občanů
získává a jako vždy nám něco pochybí. V polovině května náš sbor pořádal již poslední ročník v
závodu překážek na 100 m Záhorskou stovku. Celkově to bylo 12 úspěšných ročníků a tímto bych
chtěl poděkovat zakladateli a „otci“ této soutěže panu Leopoldovi Koryčánkovi a všem, kteří se na
této akci podíleli, patří velký dík za jejich nesmírné úsilí. Naší největší akcí roku je Kácení máje,
tentokrát již 24. ročník. Tuto akci určitě dobře znáte. Je to odpoledne a večer, kde se spojuje tradice
se zábavou. Začátek této akce patří našim nejmenším spoluobčanům, dětem, pro které máme
nachystaný bohatý doprovodný program. Poté se slavnostně pokácí kácecí četou májka, která u
nás vždy musí celý měsíc stát a večer je zakončen zábavou pro dospělé. Přípravy a nachystání
areálu, ve kterém se snažíme každý rok něco zlepšit, nám trvají celý měsíc. Je to hodně práce pro
celý sbor. Proto jsme přišli s myšlenkou, že tento areál ještě využijeme v neděli k další akci, kterou
jsme nazvali MÁJOVÉ DECHOVKY. Tentokrát jsme dopoledne věnovali našim nejstarším
spoluobčanům a příznivcům dechové hudby. Hlavním hostem byla kapela Veselá trojka, kterou
známe z televizní stanice Šlágr. Dalším účinkujícím byl dechový orchestr Hraničáci. Pro ty, kteří
přišli, to byl nezapomenutelný zážitek. Slunečné a teplé počasí s výbornými interprety. Nezájem
místních občanů, pro které tato akce byla původně plánována a celková malá účast, finanční
náročnost, pro nás pořadatele byla velkým zklamáním bohužel donutila v této akci již nadále
nepokračovat. Poslední akcí sboru bylo na podzim posezení v hasičárně, kde se odměníme za
celoroční snažení dobrým jídlem a pivem.
Musím také vzpomenout pro informaci činnost výjezdové jednotky obce. Letos jsme vyjeli celkem
k 7 událostem. Především to byla 5x technická pomoc na odstranění spadlých stromů. Větrné
smršti naši obec letos celkem potrápily. 1x požár trávy a 1x dopravní nehoda kamionu. Na závěr
bych chtěl všem členům poděkovat za jejich pomoc a úsilí, jak na kulturních akcích tak zásazích a
popřát všem do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Velitel SDH Ondřej Kocián

SLOUPEK SRUŽENÍ ŽEN ÓJEŽĎÁK
Co se nám letos povedlo.
Hned na jaře jsme Vás potěšily velikonoční výstavkou, kde jste mohli vidět spoustu jarních dekorací,
šperky z čisté pryskyřice, ukázku malování vajíček, dřevěné dekorace, vyzkoušet jste si mohli
tvoření z papíru pomocí big shotu a shlédnout program „Vítáme jaro lidovou písní“ ZUŠ Hranice.
V Café baru jste si jistě s chutí poseděli u výborné kávy či punče a pošmákli na některém z mnoha
zákusků. Začátkem léta jsme z uspořených peněz uhradily rodinám s menšími dětmi dopravu
autobusem do zábavního parku Krokodýlek v Olomouci. Následovalo „Rozloučení s létem“ ve
spolupráci s TJ Sokol Horní Újezd – viz samostatný článek a v září tradiční Dýňobraní, jehož IX.
ročník se uskutečnil v sobotu 23. září. Další akcí byl „Putovní sklípek“, který za námi přijel v sobotu
4. listopadu. V sobotu 2. prosince jsme uspořádaly zájezd na vánoční výstavu na výstaviště Floria
v Kroměříži. Podrobněji ke všem akcím v jednotlivých článcích.
V závěru tohoto roku, bychom chtěly poděkovat všem našim příznivcům, kteří nám s organizací akcí
pomáhají, svou návštěvou a účastí je podporují a v neposlední řadě Vám všem, kteří s námi tvoří
celé Dýňobraní. Protože bez Vás bychom to samy nezvládly a naše vesnice by se takovými výtvory
nemohla pyšnit. Budeme se i v příštím roce snažit Vás potěšit i pobavit a něčím novým zaujmout.
Zuzana Mašlaňová
Najdete nás na také na facebooku: https://www.facebook.com/ojezdak.horniujezd

INVESTICE A DOTACE V TOMTO ROCE
Dotace z MMR
Byla podána dotace na obnovu zeleně u kostela a na pořízení územního plánu, ani u jedné jsme
neuspěli. O obnovu zeleně budeme žádat opakovaně i v příštím roce.
Dotace z POV Olomouckého kraje
Získali jsme dotaci na obnovu vnitřních prostor kulturního domu ve
výši 300 000 Kč, a to konkrétně na výměnu elektroinstalace,
opravu stropu a parket, výmalba, akustické panely, podhled stropu
s osvětlením.
Dále jsme obdrželi dotaci pro SDH Horní Újezd ve výši 5 800 Kč + 50 % přispění obce. Z této
dotace byla jednotka JPO III. dovybavena o ochranné prostředky nutné k zásahu: gumové holínky,
ochranné rukavice, jednorázové obleky, respirátory, držáky svítilny na přilby… a bylo opraveno
vozidlo Ford Tranzit.
Olomoucký kraj nám v I. etapě přispěl na pořízení nového územního plánu částkou ve výši
72 600Kč a zhotovitelem je Urbanistické studio s.r.o. Ostrava – Poruba.
Obecní malotraktor
Obdrželi jsme dotaci z MZE, SZIF. Byli osloveni tři výrobci traktorů. Zvítězila nabídka firmy REHOS
Babice u Uherského Hradiště. Cena malotraktoru včetně příslušenství bude 980 000 Kč, přičemž
dotace činí 50 %. Traktor bude 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, jelikož nyní se k tomu používá pouze traktůrek-sekačka Husqarna Rider, který není k těmto
účelům určen a trpí. Nový malotraktor bude dobrým pomocníkem v obci, bude ho zapotřebí ještě
více po realizaci prvků z plánu společných zařízení z pozemkových úprav, tzn. i při údržbě zeleně a
ostatních ploch u obecních komunikací.
K traktoru bude toto příslušenství: malotraktor 4x4, otočné pracoviště, motor čtyřválec, diesel, do
35kW s kabinou s ochranným rámem a ochrannou vanou, naviják montovaný na tříbodový závěs
motoru, nesený výhoz štěpky dozadu, možnost připojení k návěsu. Traktor bude dodán do konce
tohoto roku, dokončují se pouze papírové formality a předání.
Ilustrační foto traktoru:

Mateřská škola
Před začátkem prázdnin začaly stavební úpravy mateřské školy, spočívající v zateplení obvodového
pláště, zateplení stropů,
terasy výměně oken a
dveří, instalace rekuperační
jednotky v patře (nucené
odvětrání
pobytových
místností s dětmi) a opravě
střechy.
Při
těchto
úpravách byly opraveny
chodníky
a
zpevněné
plochy
pro
parkování
automobilů za MŠ na
základě požadavku rodičů,
který byl vznesen na
veřejném
zastupitelstvu.
Celková
cena
díla
5.759.000,-Kč.
Stavební
úpravy
školy
byly
dokončeny v říjnu. Nyní
pojede
v testovacím
provozu. Rekuperace je znatelná – dýchatelnější vzduch uvnitř, budou se zapisovat stavy na
plynoměrech atd., bude se vyhodnocovat úspora oproti původnímu stavu. Navíc byly nově
vyměněny regulační hlavice na všech radiátorech v celém objektu. Objevily se různé rozporuplné
názory na rekuperaci, proto požadujeme za nutné provést osvětu a objasnit smysl a použití
rekuperace. Více se můžete dočíst na odkaze:
http://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-skol/13662-vetrani-skol

Vybavení pro knihovnu
Při červencovém VZ byl odsouhlasen záměr modernizace knihovny, jejíž vybavení je již
nevyhovující současným trendům. Na tuto skutečnost upozornila hlavní knihovnice ze Všechovic.
Jednalo se především o nové regály se stahovatelnými roletkami, tak aby byly knihy v uzavřeném
prostoru. Knihovnu navštěvuje cca 50 lidí. Realizace v příštím roce.
Nové židle v KD
Do kulturního domu bylo pořízeno 140 ks nových dřevěných židlí s polstrovanými čalouněnými
sedáky z TON Bystřice p. H. Nákup nám zprostředkoval pan Luboš Chuděj, kterému tímto
děkujeme.

Tabulka s investicemi a záměry

DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE INVESTIC
Pozemkové úpravy a realizace prvků PSZ
Při červencovém VZ bylo schváleno vypracování projektové dokumentace na I. etapu plánu
společných zařízení, který byl schválen komisí. Oproti původní informaci z počátku tohoto roku nám
bylo naopak v polovině roku sděleno, že již můžeme žádat vypracování projektové dokumentaci
přesto, že A. Ondroušek požádal o změnu umístění komunikace okolo farmy a do dnešního dne
nebyla tato změna dokončena s tím, že změna umístění cesty by neměla mít na toto vliv. Jedná se
především o komunikace okolo farmy, pak k Všechovskému lesu, rybník na Podhájí (bývalý
Doležalův rybník) atd. Co se dále týká změny umístění cesty za farmou, bylo projednáváno na
veřejném zastupitelstvu v září. Před veřejným zastupitelstvem byly zjištěny nesrovnalosti a nebylo
zřejmé, zda je v této podobě možné návrh odsouhlasit. Přítomní zastupitelé se po seznámení
s těmito skutečnostmi shodli, že jim situace není zcela jasná a nemohou zodpovědně návrh
posoudit a hlasovat pro jeho schválení.
Následně proběhla obhlídka na místě samém za účasti zastupitelů a A. Ondrouška. Změnu vyvolal
A. Ondroušek, který na své náklady nechal vypracovat geometrický plán. Žádost byla znovu
projednávána při prosincovém zastupitelstvu, kde již byla schválena, aby se dále předešlo průtahům
a mohly se projektovat i stavby cest a rybníku a zažádat o jejich realizaci a vypracovat projektový
plán.

Chodníky
Chodníky v obci jsou podél silnice ve vlastnictví Olomouckého kraje. Chtěli jsme požádat o
rekonstrukci, zejména chodníky od křížovatky od bytovky, směrem na Vítonice. Jedná se o parc. č.
3063/16 o výměře 1500 m2. Obec požádala kraj o bezúplatný převod, obdržela sdělení, že
Olomoucký kraj s převodem souhlasí a obec si musí nechat zpracovat geometrický plán zaměření
chodníků, na své náklady. T. Koryčánek již na základě předchozího požadavku Olomouckého kraje
vyhotovil orientační změření celkových délek všech předmětných chodníků v mapových podkladech
prostřednictvím nahlížení do katastru. Jedná se o úseky na dolním konci obce od Vítonic až po
vodní nádrž Luža. Katastrální úřad nám sdělil, že se bude digitalizovat i intravilán v obci, tudíž
bychom oddělovali jen pozemek k Vítonicím, ostatní budou odděleny touto úpravou.
O opravu chodníků požádá obec zřejmě příští rok, a to z POV, pokud by nevyšlo, tak zřejmě
z rozpočtu obce. V předchozích letech byly provedeny opravy chodníků v úseku před domy
Jemelkových, Sivákových a v roce letošním u Vaškových (Piknovo č.p.7). Z důvodů narušené
kanalizace pod chodníkem a zatékání do sklepů.
Cesta do Býškovic
V této záležitosti se dost pokročilo. Tato akce, tzn. oprava silnice Býškovice-Horní Újezd postoupila
z nižších pater plánovaných záměrů o něco výše. Správa a údržba silnic zpracovává projektovou
dokumentaci. Na červencovém veřejném zastupitelstvu byl přítomným předložen k nahlédnutí
situační výkres umístění, který byl obci zaslán. Obec byla požádána o uzavření smlouvy provést
stavbu, jelikož rekonstrukce silnice se částečně dotkne obecního pozemku u mostku v remízku.
Záměr byl odsouhlasen a nebylo připomínek, stav předmětné silnice je skutečně ve velmi špatném
stavu.
Kulturní dům a objekt č.p. 15 - bývalé Orávkovo
Zastupitelstvo obce se shodlo a navrhlo zpracování studie a projektové dokumentace na stavební
úpravy a využití objektu č.p. 15 (bývalé Orávkovo) a zázemí za kulturním domem (přístřešek se
zpevněnou plochou ve výklenku a vstupem do přísálí KD a přístavba skladu na židle a stoly za KD).
Výstavba nových RD
Na pozemku parc. č. 4000 a 4001 již probíhá výstavba nového rodinného domu (v této lokalitě
prodlužuje obec kanalizační řad – viz samostatný bod). Sousední pozemek parc. č. 3999 je rovněž
určen k zastavění rodinným domem.
Obec jednala také s Urbanistickým studiem Ostrava, které nám zpracovává nový územní plán.
V průběhu roku jsme komunikovali elektronicky a na podzim nás navštívili osobně. Jako další nová
lokalita byly navrženy pozemky při výjezdu z obce na Vítonice po levé straně, které jsou
v současném územním plánu vedeny pouze jako záloha pro výstavbu rodinných domů. Vlastníci
v této lokalitě požadovali či byli naklonění spíše směně pozemků. Obec i přes malý počet vlastních
pozemků našla vhodné pozemky pro směnu a s většinou vlastníků se předběžně na směně
dohodla. S JUDr. Masaříkovou jsme se opakovaně sešli v říjnu, připravuje obci příslušné smlouvy.
Některé směny se současně dotýkaly i pozemků v lokalitě na Babkách. Podle demografické
prognózy můžeme vzhledem k zastavění na orné půdě jako obec vymezit plochy pro cca 20 RD,
max. pro 25 pro všechny lokality v obci. Současně jsme v průběhu roku jednali s autorizovaným
inženýrem pro pozemní stavby z Holešova, se kterým který jsme se v počátku června setkali u nás
na obci i přímo v terénu a jsme s ním předběžně domluvení na vyhotovení zastavovací studie,
kterou můžeme zadat až po vykoupení aspoň většiny pozemků na Babkách a v případě lokality na
Vítonice po vykoupení a směně pozemků a schválení této lokality v novém územním plánu. Začal
by pracovat také na projektech zasíťování. Je zapotřebí dodat, že zasíťování lokality na Babkách
včetně komunikace v délce cca 450 m se pohybujeme v řádu cca desítek miliónů. O dalších
lokalitách i vzhledem k počtu míst obec již nemůže uvažovat, a to ať již směrem na Býškovice, za
mateřskou školou či další parcely na Chlápkovém (zde je totiž ochranné pásmo vysokého napětí).
Dále bylo při setkání s Urbanistickým střediskem navrženo a dohodnuto, že by v lokalitě na
Babkách bylo nově možné stavět také na protější straně v zahradách, to znamená z obou stran
budoucí komunikace, je to ideální na poměr míst a vložených investic do inženýrských sítí, do nichž
patří i komunikace. JUDr. Masaříková již připravila nové návrhy smluv na odkupy, v první fázi pro
vlastníky, kteří mají ještě části pozemků v budoucí trase komunikace směrem k Symerskému a
připravují se další návrhy smluv.

Značení cesty z farmy kolem Novákového a Rochlového
Farma Ondroušek podala žádost o místní úpravu místní komunikace u MěÚ Hranice. MěÚ Hranice
vydal v červenci tzv. opatření obecné povahy, kterým stanovil tuto novou úpravu na místní
komunikaci. Tomuto opatření předcházelo zveřejnění návrhu a následné jednání na místě samém.
Je zapotřebí uvést, že tuto záležitost řešil MěÚ Hranice a obec byla k tomuto přizvána. Veškeré
náklady na úpravu značení hradí žadatel, což je Farma Ondroušek. Starostka i místostarosta obce
se zúčastnili schůzky a jednání, které se uskutečnilo 13. června a které vedla Ing. Bohumila
Neuwirthová a které byl přítomen A. Ondroušek a zástupce Policie ČR, územního odboru vnější
služby Přerov, Dopravního inspektorátu, který zdůraznil nutnost změny stávajícího nevyhovujícího
dopravního značení umístěného na pozemku p. č. 3175/1 v k. ú. Horní Újezd a dále upozornil na
nevyhovující šířku této místní komunikace při momentálním parkování automobilů na dotčené
místní komunikaci. Dále proběhlo místní šetření na dotčené lokalitě, kde proběhlo kontrolní měření
šířky komunikace, ze kterého vyplynulo, že tato obousměrná komunikace není uzpůsobena
k parkování. Dále bylo zjištěno, že místní komunikace p. č. 3302 v k. ú. Horní Újezd, není
uzpůsobena k odbočování automobilů nad 3,5 t ve směru vpravo, proto se nelze od farmy žadatele
tímto způsobem dostat. Dále bylo zjištěno, že stávající dopravní značení, umístěné na p. č. 3175/1
v k. ú. Horní Újezd není dobře vidět a je nevyhovující. Z tohoto důvodu došlo k nápravě špatného
stavu tohoto dopravního značení. Obec není povinna zajistit ze stavebního zákona občanům
parkování, je povinna zajistit pouze příjezd k nemovitosti, případné vybudování parkovacích míst je
jen službou navíc a o případné vybudování parkovacího místa si může každý zažádat a vybudovat
si jej za určitých podmínek. Ze schůzky na obecním úřadě a následné pochůzce v terénu na místě
samém vyplynulo, že vzhledem k šířce komunikace, která je pod 6 m nesmí docházet k parkování
vozidel, jelikož poté není zachována průjezdná šířka. I z tohoto důvodu zde bylo provedeno nové
značení, které nyní zakazuje stání a zastavení, ale bude jej dovolovat dodatková tabule „Mimo doby
církevních obřadů“ (tzn. mše včetně následné návštěvy hřbitova po mši, pohřby, svatby a jsou do
tohoto zahrnuty i dušičky). Z jednání vyplynulo, že by obec měla Farmě Ondroušek umožnit
používání této komunikace pro příjezd a výjezd vozidel, jelikož otáčení zabočování z komunikace
naproti budově školy není možné a tato situace ohrožuje bezpečnost provozu a není také vhodné,
aby technika jela na dolní konec a točila se na točně u spodní autobusové zastávky. Není také
možné, aby veškerá technika z Farmy odjela po polních cestách směrem na Páleniny či přes
lokalitu Babka vzhledem k malé průjezdné šířce. Z jednání a šetření dále vyplynulo, což bylo řečeno
i při veřejném zastupitelstvu, že řešením do budoucna bude polní účelová komunikace, která je
navržena v plánu společných zařízení za navrženými stavebními místy na Babkách (viz bod o
pozemkových úpravách). Tyto cesty za i okolo farmy byly v hlavních prioritách. Poté se může
požádat o změnu značení cesty pod kostelem a navrácení v původní stav, jelikož již bude ze strany
obce zajištěn výjezd z farmy touto novou cestou přes Babka, nyní musí prozatím obec umožnit
dostupnost dle schválené změny značení.

Situace v Ulici
Obyvatelé RD č.p. 88 jsou již přestěhováni do jiné obce a u třech z nich, kteří tak neučinili probíhá
řízení o zrušení jejich trvalého pobytu a budou přihlášeni na ohlašovně tj. na obci. Starostka a část
zastupitelstva byli na místě zhodnotit objekt, který je ve špatném stavebně technickém stavu. Na
veřejné schůzi bylo projednáno a byl zveřejněn záměr o odkupu této nemovitosti. Majitelka, paní
Štěpánová požadovala za nemovitost částku 450 000 Kč, která se zastupitelstvu jevila jako velmi
vysoká a neodpovídající stavu nemovitosti. Zastupitelstvo pověřilo starostku k jednání s pí
Štěpánovou, přičemž cenový strop za nemovitost bude 200 000 Kč včetně samostatné zahrady.
Toto se ovšem nepodařilo s majitelkou do dnešního dne dohodnout. Co se týká objektu naproti,
JUDr. Masaříková připravila návrh smlouvy na odkup nemovitosti od pana Josefa Jakubce za
50 000 Kč. Nemovitost č.p. 50 (bývalé Jakubcovo) bylo odkoupeno, částka uhrazena a dána na
vklad do katastru nemovitostí. S demolicí se počítá v příštím roce.
Pohostinství
Původní nájemkyně Renata Bezová obdržela od obce výpověď a ukončila svou činnost k 30.8.2017.
Nová nájemkyně Martina Klasová z Loukova provozuje pohostinství od 1. září. Vzhledem k nízké
úterní návštěvnosti se M. Klasová rozhodla zavřít každé úterý v zimních měsících. V době nynějších
svátků bude v neděli 24.12.2017 i 31.12.2017 zavřeno.
Opláštění přístřešku na hřišti
Obec chce v příštím roce provést částečné opláštění přístřešku před kabinami TJ Sokol, a to i na
základě požadavků a zkušenosti spolků, kdy byly časté připomínky na průvan a zimu. Jednalo by se
pouze o částečné opláštění v rozměrech cca 3 x 5 m u jednoho rohu. Bylo by provedeno opláštění
obou rohů přístřešku krycími plachtami s průhlednými okny a na řemínky, tak, aby byly plachty
většinou srolovány nahoru k trámu a použily se při akcích spolků, např. při Červencové noci či
Dýňobraní apod. Oslovili jsme 2 firmy z Brna a Zlína, které nám vypracovaly orientační cenové
nabídky. Po novém roce provedeme zaměření a objednáme výrobu u jednoho z výrobců.
Úvěr pro obec
Při červencovém VZ bylo schváleno uzavření úvěru vzhledem k nutnosti předfinancování všech
dotačních akcí (stavební úpravy MŠ, pořízení nového ÚP, obecní malotraktor, rekonstrukce KD) a
plánovanému výkupu pozemků. Byl schválen úvěr ve výši 4 miliony u Komerční banky, kde má
obec běžný účet.
Stezka Horní Újezd – Všechovice
Vyvolali jsme jednání s obcí Všechovice a Mikroregionem Záhoran za účelem vybudování
cyklistické stezky (příp. v části i in-line stezky pro bruslení) z naší obce do Všechovic, která by měla
být vybudována na základě provedených pozemkových úprav a schváleného plánu společných
zařízení, ve kterém je i tato komunikace. Stezka by měla začínat za mateřskou školou a vést
k všechovskému lesu a kolem něj. Jedná se o cestu C5 o délce 838 m. Na schůzce by se měla řešit
návaznost naší části na všechovskou část v rámci jejich pozemkových úprav a možnosti trasy až
např. ke sportovnímu areálu na Pastevníku. Na cestu C5 u školky navazuje cesta C6 o délce 1320
m k navrhovanému rybníku v místě bývalého Doležalova rybníku.
Již v rámci probíhajících pozemkových úprav byla dohodnuta návaznost a propojení cest s obcí
Vítonice, a to z lokality Na Vinohrádku kolem černého potoka, zde by mělo navazovat na již
vybudovanou část za Skate parkem a biologickou ČOV za průmyslovou zónou. Jedná se o cestu
C3 o délce 2110 m.
Pod textem jsou trasy stezek v leteckých mapách. Vše je ovšem jen orientační nákres a návrh,
jasně daná je část naší trasy dle schválených pozemkových úprav a schváleného plánu společných
zařízení.

Stezka HÚ - Všechovice

Stezka HÚ - Vítonice

Víceúčelové hřiště
Obec s pomocí MR Záhoran podala novou žádost na dotace na víceúčelové hřiště. V minulém roce
podal žádost na toto hřiště TJ Sokol HÚ, jelikož pro spolky byly výhodnější podmínky získání
dotace. Tato žádost však nebyla úspěšná. Nyní byla zveřejněna nová výzva, která je pro všechny
stejná, a to jak pro spolky i obce, a to ve výši 60 %. Bylo zapotřebí znovu přepracovat dokumentaci
pro obec HÚ a současně podána žádost o stavební povolení. Bude vhodnější, pokud bude dotace i
výstavba na obci, která je vlastníkem dotčených pozemků a bude hřiště provozovat a udržovat.
Bohužel jsme neuspěli, v počátku prosince jsme obdrželi vyrozumění, že jsme obdrželi málo bodů.
Budeme se pokoušet znovu a zkoušet i jiné dotační tituly.
Skládka v háji
Česká inspekce životního prostředí nám 13.4.2017 zaslala sdělení a výzvu, že MŽP prostřednictvím
SZIF vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory na rekultivaci starých skládek, termín
podání žádostí byl do 30.6.2017. Dle sdělení odborníků skládka neohrožuje životní prostředí a
podzemní vody, tudíž získat dotaci bude složité. Byla oslovena firma GEOoffice – Ing. Radim
Ptáček, která nám zpracovala analýzu rizik, kterou jsme však obdrželi teprve na počátku prosince.
Již v dubnu byly na místě provedeny kopané sondy Pavlem Orságem a proveden dozor výše

uvedenou firmou. Analýza rizik bude zaslána na ČIŽP v Olomouci k posouzení, bude sjednána
schůzka, na které bude dohodnut postup rekultivace skládky. V analýze jsou uvedeny i návrhy
řešení. Skládka se bude muset zřejmě zapouzdřit, provést vysvahování a uzavření, následné
ozelenění, s tím, že by se mohly práce rozdělit na etapy.
Těžba dřeva po kůrovci
Byla provedena částečná těžba v remízku na Býškovice. Je zvažováno dotěžení a poté výsadba.
Dále byla provedena těžba pod školkou, na Skalce nad studánkou směrem na Provodovice. Těžbu
prováděl pan Šigut, obec neměla žádné náklady, p. Šigut jí zaplatil za vytěžené dřevo. Na Skalce
proběhne přirozená obnova z náletu, ale remíz k Býškovicím a pod školkou bychom chtěli připravit
na podzimní výsadby z dotace přes Agenturu ochrany přírody Olomouc. Dotace až 90% včetně
oplocenky.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
Voda
Momentálně je vše ustálené a spotřeba nízká, v toleranci. Měsíční spotřeba zatím nepřesáhla 2150
m3, přičemž limit je 2800 m3. Tento limit byl v minulosti překročen a obec za to musela uhradit
pokutu. Bylo to poruchou na přípojce k Šafářovému, o tom jsme Vás informovali v loňském roce. I
přes nízkou a ustálenou spotřebu bude obec realizovat z dotačních prostředků posilovací vrt – viz
samostatný bod.
Prodloužení vodovodního řadu
Prodloužení vodovodního řadu na Bařině nám již bylo ze strany stavební firmy naceněno, vzešel ale
požadavek k dalšímu prodloužení k hale – skladu u SKATE parku před biologickou ČOV, jelikož pak
by k tomuto objektu byla velmi dlouhá přípojka, přípojky by měly být max. do 100 m, což by v tomto
případě bylo značně překročeno. Na jaře bude prodloužena kanalizace na Lokalitu Chlápkovo, kde
se staví.

Posilovací vrt u vodojemu nad obcí
Obec podala prostřednictvím firmy Čistá příroda východních Čech s.r.o. žádost o dotaci na
posilovací vrt a byla úspěšná. Vrt ale nebude v horách, ale měl by být umístěn v blízkosti
současného vodojemu na obecním pozemku, kde byl proveden průzkumný vrt a vyhotoven
hydrogeologický posudek. Uvidí se, jaká bude jakost vody, bude se jednat o rezervu v případě
nedostatku.
Na podzim proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnily tři firmy, přičemž zvítězila firma Vodní
zdroje Ekomonitor spol.s.r.o. z Chrudimi. Provedeno by mělo ještě v zimních měsících v počátku
roku 2018. Realizace bude přes SFŽP ČR.
Dešťovka
V průběhu roku byl spuštěn nový dotační program pro občany na pořízení nádrží na zadržování
dešťové vody, hned první den bylo vše vyčerpáno, v červenci se rozběhlo již druhé kolo, naše obec
přes ministerstvo životního prostředí dodala potřebné údaje a doložila, že patříme mezi postižené
obce a občané by měli mít více šancí v dotaci uspět nebo vůbec možnost žádat.
http://destovka.eu/

https://www.dotacedestovka.cz/

https://www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/

VOLBY PREZIDENTA ČR
V lednu proběhnou prezidentské volby. Před skončením mandátu prezidenta Miloše Zemana
proběhne druhá přímá volba prezidenta České republiky. Volby vyhlásil předseda Senátu na 12. a
13. ledna 2018. Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27. ledna 2018. Případné druhé kolo by
se konalo v den konání Sousedského plesu, druhé kolo by již nemělo být organizačně a časově
náročné a mělo by se vše zvládnout.
https://www.volby.cz/

https://www.prezident21.cz/

Možnost zasílání obecních informací e-mailem:
Na webových stránkách obce je možné se přihlásit k odběru informací, novinek a hlášení obecního
rozhlasu. Pokud máte zájem o tuto službu, je zapotřebí na úvodní stránce www.horni-ujezd.cz
v pravém kraji dole vepsat do okénka Váš e-mail a zvolit odeslat. Poté obdržíte registrační e-mail,
kde potvrdíte registraci (pozor – zvolit správnou možnost). Při problémech nás kontaktujte na
mistostarosta@horni-ujezd.cz. Aktuální i předchozí hlášení obecního rozhlasu naleznete rovněž na
webových stránkách obce v záložce Hlášení obecního rozhlasu. Tuto službu nyní využívá 53
občanů. Často se stává, že hlášení e-mailem padá do hromadných nebo do spamu proto
nahlédněte i tam nebo na WEB.

Kdo má zájem zasílat krátké důležité info SMS na svůj mobilní telefon, nechť nahlásí na obecní
úřad své telefonní číslo. Prosíme o jedno číslo do domácnosti, čísla musí být platná.
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 60 členů.
https://www.facebook.com/groups/924199684341446/

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2018
Leden
13.01. Volby prezidenta – I. kolo – Obec Horní Újezd
21.01. Vítání občánků – Obec Horní Újezd
27.01. Sousedský ples – hudba GRADACE – Obec Horní Újezd
27.01. Volby prezidenta – případné II. kolo – Obec Horní Újezd
Únor
10.02. Vodění medvěda – Myslivecké sdružení Horní Újezd
23.02. Hasičský bál – hudba LÁSKA AGENCY – SDH Horní Újezd
Březen
17.03. Sportovní bál – ESMERALDA – TJ Sokol Horní Újezd
24.03. – 25.03. Velikonoční výstava – Óježďák
Duben
14.4. Zabijačka – SDH Horní Újezd
29.04. Stavění máje – SDH Horní Újezd
Květen
04.05. nebo 11.05. Májové oslavy osvobození obce, lampiónový průvod, vatra na hřišti, ohňostroj –
Obec Horní Újezd a TJ Sokol Horní Újezd
13.05. Svátek matek – Obec Horní Újezd
26.05. Kácení máje – SDH Horní Újezd, hudba GRADACE
Červen
23.06. Dětský den – Óježďák a Obec Horní Újezd
Červenec
08.07. Vítání občánků – Obec Horní Újezd
14.07. Červencová noc – Myslivecké sdružení Horní Újezd
21.07. Zájezd na turnaj Újezdů, tzv. Újezdský pohár – Újezd u Uničova
Září
07.09. Předhodový fotbalový zápas starých gard Horní Újezd a Mrlínek a přátelské posezení
09.09. Hody
29.09. Ójezdské dýňobraní – X. ročník – Óježďák a Obec HÚ – One CLASSIC Kroměříž
Říjen
Volby do zastupitelstev obcí.
Listopad
Setkání zastupitelstva obce se seniory
Prosinec
Mikulášská nadílka spojená s rozsvícením vánočního stromu a pekelnou jízdou
Vánoční výstava – Óježďák

LÉKAŘI V DOBĚ SVÁTKŮ
MUDr. Mitáš praktický lékař
22.12.
27.12.
28.12.
29.12.

8,00 – 10,00 hod
NEORDINUJE neodkladné stavy ošetří LSPP, nemocnice Hranice, Přerov, nebo RZS
NEORDINUJE zastupuje MUDr. Procházka
8,00 hod- 11,00 hod

MUDr. Dittelová dětská lékařka
22.12..
27.12.
28.12.
29. 12.

ordinace pouze Hranice do 10,00 hod
ordinace pouze Hranice 7,30 – 11,30 hod
ordinace Všechovice
11,00 - 13,00 hod
ordinace pouze Hranice
7,30 – 10,00 hod

Obecní úřad HÚ v době svátků - od 22.12. 2017 DOVOLENÁ

Na shledanou v příštím roce!
Elektronickou verzi zpravodaje naleznete na http://www.horni-ujezd.cz/
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