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Vážení spoluobčané,
Neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejkrásnějšího období roku. Vánoc. Pro
každého známý pocit a jasná představa krásných chvil strávených v kruhu rodiny.
Být obklopen svými blízkými o Vánocích je krásný dar, který si přejeme všichni. To, že nás
čas Vánoc vrací do minulosti a do krásných let mladí, nás naplní pocitem štěstí, lásky a
pokoje.
Vždyť během celého urychleného roku, plného každodenních starostí je pocit bezpečí,
spokojenosti, štěstí a lásky zaslouženým darem. A proto se pokusme vytvořit podobnou
atmosféru v našich domovech a našich rodinách. Zachovejme si posvátnou úctu k těmto
křesťanským svátkům, svátkům pokoje, lásky a vzájemného porozumění.
Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout. Pozastavme se,
a alespoň v duchu - jestli to nejde jinak, si vzájemně poděkujme za lásku, porozumění, za
pomoc, toleranci a práci, která byla vykonána pro nás všechny. Zanechme shonu a těšme se
z maličkostí a z každého upřímného úsměvu.
Přejeme Vám radostné a pokojné prožití vánočních svátků, aby se splnily Vaše přání,
očekávání a předsevzetí, a do Nového roku Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho
pracovních i osobních úspěchů.
A těm nejmenším přeji, aby pod vánočním stromkem našli vysněný dárek, aby upřímnou
radostí a úsměvem obdarovali své rodiče.
Za zastupitelstvo obce Alena Veličková, starostka obce a Tomáš Koryčánek, místostarosta
Charitativní akce:
Prvním rokem se naše obec Horní Újezd a její občané aktivně zapojují do charitativní
sbírky na onkologicky nemocné děti, kterou pořádá a organizuje paní Pavlína Blahová
z Loukova, člověk s velkým srdcem a čistými úmysly. Svůj volný čas věnuje zapojení
lidí z širokého okolí, aby společně pomohli nemocným dětem. Položili jsme pár otázek
její organizátorce, abyste měli možnost pochopit smysl jejího počinu.
Kde vznikl nápad na zorganizování sbírky?
Když měla moje starší dcera Kristýnka čtyři roky, spadl na ní betonový sloupek. Po úrazu
měla 4,5 cm hlubokou díru v hlavě. Tehdy mi pan primář řekl, že jsme měli velké štěstí,
protože chyběl milimetr k tomu, aby nepřežila. Byla jsem mu vděčná za to, že nám ji
zachránil. Při odjezdu z nemocnice jsem si v duchu slíbila, že až budu moct já něco udělat
pro záchranu dětí, tak to udělám. No, a když se mi narodil vnouček Adámek, tak jsem cítila,
že ta chvíle přišla. Na začátku se celá pomoc omezila pouze na sběr plyšových hraček a
nákup čokoládových sladkostí, aby děti na dětské onkologii v Brně měli něco, co je potěší v
nemocnici v době Vánoc. Poté, co jsem se vracela domů z nemocnice a hlavně na základě
množství zážitků, které jsem si odsud odnesla, mě napadlo, že jako muzikant můžu udělat
víc. Proto vznikl nápad udělat v době adventu vánoční sbírku, která bude zakončena
vánočním koncertem.
Jaké byly začátky?
Většina starostů, které jsem oslovila, mou snahu ocenili a vyšli mi vstříc. To mi samozřejmě
celou moji práci usnadňovalo a svým způsobem mě i nabíjelo. Přesto se našli tací, kteří mi
nevěřili a to i přesto, že jsem jim vše vysvětlila, neměli zájem. Takováto spolupráce jim přišla
jako ztráta času. Proto jsem o to šťastnější, že i přes tyto počáteční neúspěchy dopadlo vše
nad očekávání dobře.
Organizace sbírky a i koncertu je náročná, máte nějaké pomocníky?
Protože nerada obtěžuji ostatní, tak se snažím zařídit si všechno sama. Stejně ale musím
poděkovat děvčatům na našem úřadě za pomoc s přípravou pokladniček (pozn. rozdáno jich
bylo 86) a potom v den samotného koncertu počítáním korunek, což není v tak krátkém čase
nic jednoduchého. Tím pádem z koncertu, kromě nervů, aby se nespletli, nic nemají. A tak
jim alespoň touto cestou děkuji. Jsem také ráda, že tento projekt podpořilo a schválilo
zastupitelstvo obce Loukov, jelikož finanční sbírku nemůžu pořádat sama. Další důležitou
osobou byla a je paní Mgr. Lenka Doležalová, která nad vším zajišťuje právnický dohled a
kontroluje regulérnost při rozpečetění pokladniček a počítání finanční hotovosti.

Jaký je váš pocit z pořádání těchto charitativních akcí?
Toto jsou věci, které se nedají dělat příkazem. Ten pocit musíte mít v sobě a lidé z vás musí
cítit, že to co děláte, myslíte upřímně. Pak jsou ochotni s vámi spolupracovat. Hodně lidí se
mě ptalo, kolik a co z toho mám, že tomu věnuji svůj čas a benzín. Když jsem jim řekla, že
nic, mimo právě ten pocit uspokojení, tak mi odpověděli, že jsem blázen. Přála bych
každému zažít ten krásný pocit z toho, když na konci koncertů před nabitým sálem oznamuji
částku, která se vybrala. Stojí to za tu „námahu“ a právě proto to dělám. Mám ráda děti, proto
se snažím alespoň takto pomoci onkologicky nemocným dětem. Chtěla bych se zaměřit i na
pomoc dětem v našem okolí, které jsou nemocné, ale zatím nevím, jak se k těmto
informacím dostat. Takže se obracím na vás ostatní, pokud byste věděli o rodině, která
potřebuje peníze na léčbu, ať už onkologickou či jinou vážně nemocného dítěte, abyste se
na mě obrátili. Ráda vypomůžu z charitativního výtěžku i těmto rodinám.
Co bylo pořízeno z výtěžku loňské sbírky a jak plánujete rozdělit částku, která se
vybrala letos?
Z vybraných peněžních prostředků z loňské sbírky byly zakoupeny kity /diagnostické
soupravy/ na specializovanou diagnostiku nádorových onemocnění, které umožňují podávání
cílené, individuálně zaměřené, personalizované léčby zhoubných nádorů u dětí, což je
situace, kterou ještě u dětí zdravotní pojišťovny nehradí.
Děkuji touto cestou i Vám, občanům Horního Újezdu, že s vaším přispěním paní starostka
předala na koncertě výtěžek z obou pokladniček v obci 4.705,- Kč. Letos se vybralo krásných
162.420 Kč.
Jsem ráda, že na koncertě byl přítomen tatínek Kubíčka Stříteského a mohla jsem mu předat
40.000 Kč. Doufám, že Kubíčkovi přinesou štěstí a pomohou v léčbě. Takže se na dětskou
onkologii 16.12.2016 odvezlo 122.420 Kč. Jejich využití se opět dozvíte na dalším koncertě,
který bude 16.12.2017 opět od 15 hod. v KD v Loukově.
Vážení a milí,
děkuji Vám všem, že i letos byl opět sál zaplněn a že díky Vaší úžasné energii mám
spousty síly k další práci.
Přeji Vám všem pohodové a požehnané svátky vánoční.
S úctou a láskou Pavlína Blahová

Pozvánky na akce v blízké době:
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Charitní tříkrálová sbírka proběhne tradičně v naší obci v sobotu 9. ledna 2017. 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.
POZVÁNKA NA ŠTĚDRÝ DEN

ZVEME MAMINKY, BABIČKY I DĚTI
NA OTVÍRÁNÍ BETLÉMA
V sobotu dne 24.12. 2016
v 10 hod. do kostela

Děti budou přinášet postupně postavičky do betléma a
přitom si zazpíváme známé vánoční koledy.
Koncert v kostele
V neděli 8.1.2017 bude mši svatou doprovázet sbor Svatého Huberta se zpěváky z Kunovic,
Loučky a Kelče. Po mši svaté jste zvaní na krátký vánoční koncert 
Pozvání na vánoční pingpongový turnaj
V kulturním domě se mezi svátky vánočními bude konat ve středu 28.12 2016 od 13 hod.
Vánoční pingpongový turnaj ve stolním tenise. Hrát se bude dvouhra kategorie muži, ženy a
děti a hrát se bude na 3 stolech. Přihlásit se můžete již nyní u paní Jarmily Kuchařové nebo
Moniky Ovčáčíkové nebo nejpozději v den turnaje. Startovné je 50,-Kč, občerstvení
zajištěno.
Štěpánská zábava:
V pondělí 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
H.L.T. a připraveny budou zvěřinové speciality a nebude chybět ani bohatá tombola.

Uskutečněné akce v tomto roce:
Vodění medvěda
I letos na nás Myslivecké sdružení nezapomnělo a uspořádalo tradiční Vodění medvěda,
které proběhlo v sobotu 6. února. Myslivecké sdružení tuto tradici dodržuje již několik let a
z této akce existuje i video z regionální televize, které můžete zhlédnout zde (naleznete i na
stránkách obci v záložce Videogalerie):
https://www.youtube.com/watch?v=aqK_q_czhEg&index=4&list=PLW48NWhY5AQqE_KsEaI
h5_JF4en8N-w8J
Velikonoční výstava
Spolek žen Óježďák uspořádal ve dnech 19. a 20. března Velikonoční výstavu na téma „Ta
slepička kropenatá“, kde jste mohli zhlédnout rozmanité velikonoční dekorace, malovaná
vajíčka různými technikami a v neposlední řadě první výrobky z keramiky žen Óježďáku.

Autobusový zájezd na muzikál Děti ráje do Brna
V sobotu 9. dubna zorganizovala obec autobusový zájezd na muzikál Děti ráje do Brna.
Můžeme slíbit, že i v nastávajícím roce máme v plánu podobný kulturní zážitek zopakovat.

Travesti show Divoké Kočky
Již podruhé se u nás představila známá travesti skupina z Ostravy, tentokrát to bylo v neděli
17. dubna, kdy jejich vystoupení opět přihlížel a aplaudoval zaplněný sál kulturního domu.

Oslavy osvobození obce, lampiónový průvod a vatra na hřišti
Obec ve spolupráci s TJ Sokol Horní Újezd jako každý rok pořádala oslavy osvobození obce,
tentokrát v pátek 6. května. Nejprve byla u pomníku padlých uctěna jejich památka a položen
věnec s živě zahranou státní hymnou. Poté se lampionový průvod odebral na fotbalové
hřiště, kde bylo vše zakončeno zapálením vatry. V letošním roce jsme si připomněli
71. výročí osvobození naší obce, která byla osvobozena 7. května 1945 v odpoledních
hodinách. Dne 9. května se zúčastnili zdejší žáci a občané průvodu k pomníku padlých, kde
byla zasazena lípa svobody. Potom se průvod odebral za dědinu na kopec Stráž, kde byl
zapálen oheň za padlé z této světové války. Proto také zapalujeme na tuto připomínku
každým rokem vatru na hřišti. Pro připomenutí - dne 6. června 1946 byly slavnostně
odhaleny ve zdi za tímto pomníkem padlých dvě desky, na nichž jsou jména padlých hrdinů,
generála Antonína Machačíka a rotmistra ruských legií Antonína Studeného, kteří položili své
životy v době okupace. Této události se tehdy osobně zúčastnili divizní generál Zdeněk
Novák, Kouřil, Beránek a generál Dvořák.

Záhorská stovka
Závod se uskutečnil v sobotu 7. května v Provodovicích za pořadatelství SDH Horní Újezd
s podporou Olomouckého kraje. Závodu se zúčastnilo 130 závodníků hlavně z moravské
hasičské ligy. Soutěž probíhala v kategoriích mladší a střední dorostenci a dorostenky, ženy
a muži .
Podrobnosti i foto k tomuto závodu můžete najít na: http://stovky.cz/

Svátek matek
Také tento rok jsme se setkali v kulturním domě při oslavě Svátku matek. Pro potěšení
maminek a babiček nechybělo vystoupení dětí z mateřské školy, drobné občerstvení a pro
potěšení a jako poděkování za jejich lásku a péči o rodiny si maminky domů odnesly květinu.
Kácení máje
Letošní Kácení máje se konalo v sobotu 28. května za slunečného počasí. Více
v samostatném článku SDH Horní Újezd.

Dětský den
Dětský den tentokrát proběhl za spoluúčasti spolku žen Óježďák a Sboru dobrovolných
hasičů dne 17.června. Kromě různých soutěží se děti dozvěděly o práci hasičů také spoustu
zajímavých věcí. Největší úspěch měla samozřejmě hasičská pěna, ve které se děti mohly
vyřádit.
Výlet do Brna
Spolek žen Óježďák zorganizoval a uskutečnil pro děti a rodiče výlet do Brna, který se
uskutečnil 24. června. Dopoledne navštívili zábavný vědecký park VIDA. Odpoledne mohl
každý strávit dle svého rozhodnutí, buďto plavbou po Brněnské přehradě nebo osvěžením se
v jejích vodách. Spolek žen zaplatil autobus a pro děti navíc vstupné do zábavního parku.
Červencová noc
Na výborných zvěřinových specialitách jsme si zásluhou Mysliveckého sdružení Horní Újezd
mohli pochutnat v sobotu 2. července. Nechybělo další občerstvení i bohatá tombola při
hudebním doprovodu skupiny H.L.T., která hrála k poslechu i tanci.
Újezdský pohár
Naši fotbalisté tento rok cestovali do nejvzdálenějšího Újezdu, a to až do Pleteného Újezdu u
Kladna. Autobusový zájezd vyjížděl již v pátek odpoledne i s paní starostkou a dalšími
fanoušky z obce. V sobotu pak doprovod čekala exkurze po obci, mimo jiné i s návštěvou
místní likérky. Fotbalisté mezitím válčili na místním hřišti, a to velmi úspěšně, protože po
vítězství nad Horním Újezdem u Litomyšle, okr. Svitavy 2:1 a remízou 1:1 s Újezdem u
Uničova jsme postoupili do finále, ve kterém už fandila i paní starostka s naší výpravou. Ve
finále jsme v prudkém lijáku porazili Horní Újezd u Třebíče 3:1 a domů si tak odvezli pohár
pro vítěze letošního ročníku. Příští ročník se koná v Horním Újezdu u Litomyšle.

Krátká návštěva z U.S.A.
V neděli 7. srpna k nám zavítala předem ohlášená návštěva zpoza velké louže, a to rodina
Harris z Austinu v Texasu, konkrétně Ron a Suzanne s dcerami Catherine a Caroline. Tuto
návštěvu zprostředkovala paní Janis Hrncir z města Gonzales v Texasu, která naší obec
navštívila v minulém roce. Prababička paní Suzanne Harris (rozená Zurovec) byla paní Marie
Olivíková z Horního Újezdu a její pradědeček byl Tomáš Vinklárek z Osíčka. Paní Suzanne
navštívila v neděli se svou rodinou obě obce. My jsme je přivítali v naší stálé expozici, kde
jim byly promítnuty i videa o naší obci. Byli nadšení, děkovali za přijetí a umožnění prohlídky
a zapsali se do návštěvní knihy v expozici. Fotografie v příloze pořídila Michaela
Zavagyelová, která svou vzdálenou rodinu přijala a přivedla do expozice. Dvě fota jsou od
rodiny Harris přímo z U.S.A. Krajanům se u nás velice líbilo a byli z obou obcí nadšení a
zvali nás do Texasu

Dýňobraní
I tento rok se v naší obci konalo Dýňobraní, a to v sobotu 24. září, letos to byl již VIII. ročník.
Výzdoby před domy se zúčastnilo opět spoustu domácností, na hřišti proběhlo vyhodnocení
nejlepší výzdoby, jíž se stalo Labutí jezero (Vašinovi, č.p. 86). Byl samozřejmě udělen titul
Dýňoborec roku 2016, který získala paní Ludmila Václavíková, č.p. 42, jejíž dýně vážila
neuvěřitelných 65,3 kg. Pro všechny přítomné přichystaly ženy ze spolku Óježďák a na hřišti
vynikající ochutnávky a speciality z Dýní. K tanci a poslechu skvěle zahrála kapela One
Classic z Kroměříže. Na Dýňobraní se objevila i regionální televize, krátké video-reportáž
můžete shlédnout na:
https://www.youtube.com/watch?v=z-hzWjtpAH4

Posezení pro seniory
V pátek 11. listopadu proběhlo tradiční setkání seniorů se zastupitelstvem obce Horní Újezd,
které se konalo se již po dvanácté. 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, kde vystoupila baletka Míša Zmrzlíková z Holešova. O hudbu
k tanci a poslechu se po celé setkání postarali manželé Blahovi z Loukova.
Vánoční zdobení
Ženy z obce si v pátek 25. 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.
Vánoční výstava
První neděli adventní se v prostorách bývalé školy, ve stále expozici „Jak se žilo v Ójezdě“
uskutečnila Vánoční výstava, a to ve dnech 26 a 27. listopadu, tentokrát na téma „Namaluj si
svou baňku“. V dalším patře pak sídlila Ovčí babička, kde bylo k vidění zpracování vlny jak
z dob našich babiček. K zakoupení byly opět dekorace do bytu, perníčky i živé květiny.
Všichni se na výstavě vánočně naladili u punče a zákusků v Café baru.

Mikulášská nadílka spojená s pekelnou jízdou po obci:
V neděli 4. prosince se obcí již podruhé prohnala pekelná jízda. Opět nás navštívila
Mikulášská družina, když Lucifer přijel na pekelném stroji a na pekelném voze s vařícím
kotlem přivezl čertovskou družinu 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
berlou rozsvítil vánoční strom a výzdobu obecního úřadu. Jako každoročně si přítomní
pochutnali na vánočce a zahřáli se nejen punčem a čajem, pro zvlášť hladové byl nově
přichystán pekelný guláš. Vánočně nás naladil a po duši pohladil Všechomor, který
s přestávkami zahrál krátké pásma vánočních písní. Mikuláš samozřejmě nezapomněl
zavítat se svou družinou a nadílkou v úterý 6.12. i na mateřskou školku.

Sloupek TJ Sokol Horní Újezd
TJ Sokol Horní Újezd nyní čítá celkem 58 členů, z toho 51 v oddílu „Fotbal“ (z toho 12 dětí a
7 žen) v oddílu „Sport pro všechny“. Od konce listopadu 2015 funguje pětičlenný výbor TJ ve
složení Tomáš Koryčánek, Eduard Tomeček, Martin Daňhel, Stanislav Rakovský a Martin
Petráš. Většina mužů z oddílu fotbal působí ve fotbalovém oddílu FK Býškovice-Horní Újezd,
který nyní hraje okresní přebor OFS Přerov. V průběhu jara se nám podařila natřít plechová
střecha kabin, čeká nás ještě instalace mříží na všechny vchodové dveře. Po posledním
zápase byl v listopadu zazimován sportovní areál a po společném ukončení u výtečných
špekáčků na černém pivu užíváme zaslouženou přestávku. Zimní příprava ale začíná již
brzy, a to od 6. ledna, kdy budou pravidelné páteční večerní tréninky na umělém hřišti ve
Všechovicích. V únoru nás čeká valná hromada naší TJ, ve dnech 2. až 5. února zimní
soustředění na Rusavě, v sobotu 3. března pořádání Sportovního bálu a v neděli 25. března
nám již začíná jarní část fotbalové sezóny zápasem v Lobodicích. Dne 29. listopadu podala
naše TJ žádost o dotaci na víceúčelové multifunkční hřiště „Na Drahách“ z nového dotačního
titulu z MŠMT (Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy), kde je možno získat v našem
případě 80 % dotaci. Doufáme, že budeme úspěšní, informaci o přidělení bychom měli
obdržet do konce února 2017. Pokud by měl někdo zájem působit v naší TJ, ať už v oddíle
Fotbal či v oddíle Sport pro všechny, rádi Vás přivítáme. Pod textem foto z Hokejových her
na Luži, které jsme upořádali v sobotu 23. ledna pro všechny včetně dětí, které se rády
připojily a využili jsme tak jednu z mála a posledních možností, kdy bylo možné bruslit. Přišly
nás povzbudit i některé maminky a po hokeji nás čekal u rozehřátých krbových kamen pro
všechny horký čaj a pro starší i něco ostřejšího. Pokud budou klimatické podmínky příznivé,
jistě tuto akci v příštím roce uskutečníme.

Sloupek SDH Horní Újezd
Ohlédnutí za hasičským rokem 2016 v Horním Újezdě.
Hasičský rok začínáme výroční schůzí, kde hodnotíme uplynulý rok a plánujeme akce a
činnosti na rok, který je před námi.
Co se týče společenské činnosti spolku, tak letos proběhly jako každý rok akce: tradiční
hasičský ples, domácí zabíjačka a výlet do vinného sklepa nazvaný „ hasiči za vínem“.
Účastnili jsme se také oslav svatého Floriána (patrona hasičů) ve Všechovicích a pořádali
každoroční Kácení máje.
Sportovní činnost začínáme účastí na okrskovém kole v Provodovicích. Pořádali jsme
Záhorskou stovku, soutěž v požárním sportu: běh na 100 m překážek. Objeli jsme pár
pohárových soutěží v požárním útoku.
Důležitou součástí je činnost naší zásahové jednotky SDH obce, se kterou jsme letos vyjeli
k sedmi událostem. Jednalo se o čtyři požáry (2x požár komína, 1x požár kůlny rodinného
domu v Býškovicích a 1x požár pole – strniště u nás v Horním Újezdě).Jedna technická
událost – spadlý strom přes cestu směrem na Libosváry. 2x dopravní nehoda - vyproštění
osob. S tímto typem zásahu se setkáváme čím dál častěji a je pro nás velice komplikovaný.
Proto jsme zorganizovali okrskové školení u nás v obci na téma: postup při dopravní
nehodě se zraněním. Zároveň jsme se proškolili i ze zdravovědy. Školení mělo u všech
jednotek kladný ohlas.
Ještě jednou se vrátím k tradiční akci Kácení máje, kterou každý rok navštíví víc a víc
účastníků. Tuto akci chceme nyní obohatit a rozšířit. Sobotní odpoledne před začátkem akce
chceme věnovat dětem a mládeži, pro kterou zde bude bohatý doprovodný program a
soutěže.
Nachystat celý areál je pro nás nesmírně náročné. Proto jej chceme využít i v neděli s novou
akcí, která by se mohla stát také tradiční a to pod názvem Májová dechovka. Snad uděláme
tentokrát radost starším generacím a milovníkům dechové hudby. Hlavním hostem nedělní
akce bude kapela Veselá trojka, kterou jistě všichni znají z televizního pořadu „Šlágr“.
Dalším hostem bude mladá dechová kapela Hraničáci. Doufejme, že nám bude počasí přát
a vše proběhne podle plánu. Kácení máje se uskuteční v sobotu 27.5. a Májová dechovka
v neděli 28.5.2017. Tímto Vás všechny srdečně zveme.
Za SDH velitel Ondřej Kocián

Uskutečněné práce a investice v obci:
Kostel Narození Panny Marie v novém kabátě
V letošním roce se objevil nový dotační titul z Ministerstva zemědělství ČR na zachování
kulturního dědictví na venkově. Naše farnost s farářem Ing. Vratislavem Kozubem, tzn.
Římskokatolická farnost Horní Újezd (sdružení farníků v Horním Újezdě, která má také svou
farní radu zvolenou na základě hlasování farníků), která je vlastníkem kostela i fary okamžitě
využila možnosti a požádala o dotaci na opravu fasády našeho kostela, která byla nezbytně
nutná. Omítka byla i přes několik nejnutnějších oprav (např. v roce 1988 a dále v roce 2000
na sjezd rodáků) v takovém stavu, že vyžadovala generální obnovu. Vše bylo samozřejmě
konzultováno se zástupci obce, která byla nápomocna při podání žádosti, spolu s
manažerkou Mikroregionu Záhoran Ing. Pavlou Krbálkovou. Žádost ŘKF Horní Újezd byla
úspěšná. Dotační titul byl však vázán na prostředky státního rozpočtu daného roku a s
realizací se proto muselo začít okamžitě. Na základě výběrového řízení byla jako stavební
firma vybrána firma StaniOn s.r.o. Bystřice pod Hostýnem. Celková cena díla byla
1 276 268,- Kč, z toho dotace činila 700 000,- Kč, což je maximální částka, o kterou bylo
možné žádat. Výše uvedená realizace zahrnovala pouze opravu fasády. Po posouzení a
konzultacích zástupců ŘKF a zástupců obce bylo konstatováno, že pokud bude opravena
fasáda, kostel získá daleko lepší vzhled i nátěrem střechy, věže a okapů, což ovšem nešlo
zahrnout do žádosti o dotaci. Tento postup byl diskutován také na veřejném zastupitelstvu.
Navržená částka na nátěr střechy včetně výše zmíněných oprav byla stanovena na 236
989,- Kč. Po konzultaci s farní radou bylo přistoupeno na realizaci. Při nátěrech se využilo
stávající lešení, čímž se náklady na obnovu střechy značně snížily. Při realizaci bylo navíc
zjištěno, že veranda u sakristie je v dezolátním stavu. Předpokládané náklady na její opravu
činily 47 000,- Kč. Celkové náklady na opravu kostela v této fázi tak činily 1 560 257,- Kč, z
toho dotace je 700 000,- Kč, farnost měla v hotovosti 300 000,- Kč (z čehož je 100 000,- Kč
již darů) a zbývalo 560 257,- Kč k dofinancování. V létě proběhla sbírka po obci, při které se
vybralo neuvěřitelných 151.690,-Kč! Sbírce předcházel info leták, který byl roznesen do
domácností - žádost k občanům, kde bylo vše podrobně osvětleno. Poté byly ještě od dárců
poskytnuty další dary, ať již v hotovosti nebo převodem na účet v celkové výši 258.567,- Kč.
Hodnota darů byla od koruny až po 100.000,-. Na veřejném zastupitelstvu obce pak byl
schválen příspěvek obce ve výši 150 000,- Kč. Obec dále vypomohla ŘFK tím, že jí poskytla
bezúročnou půjčku ve výši 700.000,-Kč na předfinancování akce. Tato dominanta naší obce
byla odjakživa vnímána jako místo setkání s Bohem a církví pro věřící občany, ale také jako
kulturní dědictví, které symbolicky vypovídá o myšlení a životě našich předků, a dále jako
místo, kde lidé slaví, pláčou i přemýšlejí o životě. Dokázali jsme zachovat odkaz a dědictví
z let minulých pro generace současné, ale zejména ty budoucí, je povinností společnosti
udržovat a zejména pak obnovovat tyto místní památky ve stavu zajišťující jejich důstojnost i
pro léta následující. Poděkování a „Pánbůh zaplať“ patří Vám všem, kteří jste přispěli
jakoukoliv částkou, nebo pomocí, týkající se také například úklidu. Vždyť během opravy
kostelík zažil 3 svatby, pořádaly se v něm pravidelné bohoslužby a uvnitř byl vždy jako ze
škatulky. Jsem ráda, že dokážeme táhnout za jeden provaz, poděkování ještě jednou
tlumočíme i od pana faráře.
Alena Veličková, starostka.
Fotografie původního stavu kostela, z průběhu oprav i konečného výsledku můžete
shlédnout také na webových stránkách obce:
http://www.horni-ujezd.cz/kostel-narozeni-panny-marie/

Sociální zařízení a kuchyňka kulturního domu v novém kabátě
Byla podána žádost o dotaci z POV, která bohužel nebyla úspěšná. Zastupitelstvo obce se
tak rozhodlo pro rekonstrukci provedenou z rozpočtu obce. V červnu tedy proběhla samotná
rekonstrukce, při níž byla provedena nová izolace, odpady, provedeny dispoziční změny
(prostřední bezbariérové WC místo místnosti s výlevkou), provedeny omítky, nové obklady,
dlažby, osazeny nové zařizovací předměty (moderní pisoáry i závěsné WC). Byla také
provedena nová elektroinstalace a osazeny nová svítidla, bojler na teplou vodu a vysoušeče

rukou, nové dveře. Současně byla provedena také modernizace kuchyňky v přísálí KD,
spočívající v instalaci nové kuchyňské linky, dlažby, elektrických rozvodů a malby. Veškeré
zednické a obkladačské práce provedla firma Hradilík - Svršek, elektro práce M. Petráš,
vodo-topo práce L. Sehnálek a malířské práce p. Rudolf a p. Zlámal. Celková cena za
všechny práce činila 497.210,- Kč.
Rekonstrukce kříže na hřbitově
Naše obec obdržela dotaci z POV MMR, na základě které byla provedena oprava
centrálního kříže na hřbitově, který byl postaven v roce 1870 farníky obce Horní Újezd a
Osíčko. Oprava spočívala v opravě prasklého pískovcového břevna kříže, opraveny byly
praskliny, po celém kříži, v cibulovém nástavci i celém kříži byly korodující železné čepy
nahrazeny nerez armaturou, těžký litinový korpus Krista se štítkem byl demontován, jelikož
litina zatěžovala pískovec a barvila ho korozí. Bylo zhotoveno nové tělo Krista z umělého
kamene a opraveny schodové stupně, celý povrch byl zaimpregnován hydrofobním
nástřikem. Opravu provedlo kamenosochařství p. M. Beneš Krčmaň. Dotace byla 82.600,-Kč
a spoluúčast z obecního rozpočtu činila 35.400,-Kč.

Oprava zpevněných ploch
Z rozpočtu obce proběhla oprava některých zpevněných ploch-veřejných prostranství, které
už firma Ozdravovna silnic u nás v obci v minulosti prováděla. Tentokrát byly provedeny
opravy u školy a k Šafářovému (bývalé Staňkovo).
Obnova prvků dětských hřišť
Na základě požadavku Mateřské školy byly po odsouhlasení zastupitelstva doplněny prvky
na dětském hřišti v areálu MŠ z akátového dřeva. Současně byla doplněna také vahadlová
houpačka na hřišti na parku.
Deratizace
V obci proběhla plošná deratizace kanalizace v měsíci červnu a červenci na základě
přechozího odsouhlasení zastupitelstva dle nabídky firmy: www.deratizace4d.cz.
Uklidíme Česko
V sobotu 16.4.2016 se naše obec zapojila do akce Uklidíme Česko. Zúčastnilo se cca 25
dobrovolníků. Sesbíralo se 0,58t objemného odpadu a 0,14t stavebního materiálu
obsahujícího azbest. Po vykonané práci byli odměněni klobásou z udírny, točeným pivem či
nealkem na místním hřišti. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili této vydařené akce,
zejména děkujeme za zapojení zástupcům spolků, myslivců, spolku žen Oježďák, hasičům,
sportovcům, včelařům a zastupitelům (i když mnohdy jedna osoba - v zastoupení třech
spolků) a nesmíme zapomenout poděkovat i mládeži.
Podomní prodej
V obci byly osazeny na betonové sloupy cedule „Zákaz podomního a pochůzkového
prodeje“. Upozorňujeme občany na opatrnost při komunikaci a kontaktu s různými
individuálními prodejci. Pokud byste zaznamenali jejich přítomnost v obci, nahlaste je na
obecní úřad.
Další důležité informace:
Vodovod
Tímto informujeme, že situace kolem nedostatku vody se zklidnila, a to především díky,
odstranění poruchy, která byla na přípojce od hl. řadu k Šafářovému, kterou našla firma p.
Vidláka Proa progres z Ostravy při nočním monitoringu. Poruchu následně a urychleně
odstranila firma ORSÁG Stavby, za což tímto děkujeme. Kromě zmíněné poruchy byly
opraveny hydranty a šoupáky v ulici u Olšákového, u Machačíkového při vjezdu ke Skládce,
u vodní nádrže Luža. Poté byly všechny porušené povrchy u opravených hydrantů
zaasfaltovány. Dále má obec v plánu postupnou výměnu nových vodoměrů do domácností,
osazení vodoměrů na hřbitov, kabiny TJ, COOP, atd., kde doposud chybí a provedení
zaplombování vodoměrů ve všech domácnostech a vyčištění zářezů v horách u našich
pramenišť. Všech se také dotklo zvýšení vodného a stočného, které ovšem bylo nezbytné, a
to nejen kvůli zvýšeným nákladům na výše uvedené opravy vodovodního řadu včetně úhrady
za monitoring uniku, ale také kvůli vytvoření financí na rezervním fondu, jelikož nás
v budoucnosti čeká modernizace přivaděče z Podhradní Lhoty, který je nyní
v osinkocementu a byl by nahrazen vhodným plastovým potrubím. Dle námi zjišťovaných
informací momentálně na výměnu přivaděče není možné získat dotace. Nyní komunikujeme
a spolupracujeme s novu projekční a poradenskou firmou v oblasti vodárenství, dle které by
bylo možné získat dotace na vyčištění zářezů, renovaci jednotlivých šachet na přítocích,
modernizaci rezervátu „Na Drahách“ příp. vybudování posilovacího vrtu, který by ovšem
nebyl v horách, ale přímo u nás v obci. Pro obce má být vyhlášen nový dotační program tzv.
„Modrá úsporám“. Za tímto účelem budou probíhat další konzultace a průzkumy.
Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy byly úspěšně dokončeny. První rozhodnutí nabylo právní moci dne
13. 3. 2016. V dubnu pak bylo vydáno druhé rozhodnutí a v červnu se sešel sbor zástupců
s pracovníky SPÚ Přerov, na kterém byli všichni seznámeni s aktualizovaným plánem
společných zařízení a byly stanoveny priority realizace prvků plánu společných zařízení a
jednotlivé etapy (tzn. hlavní polní cesty, doprovodné prvky, vodní dílo apod.). K dnešnímu dni
je již tedy v katastru nemovitostí evidováno nové rozdělení a umístění pozemků v extravilánu
obce, vše je již viditelné i v katastrální mapě. Jistě jste si všimli, či jste byli účastníky

vyměřování a kontroly hranic pozemků. Každý vlastník má nárok na jedno vyměření zdarma.
Pozemkové úpravy jsou pro naši obec velmi významné a tím, že byly úspěšně dokončeny,
můžou pomoci v dalším rozvoji obce. Obec bude nyní ve spolupráci s pozemkovým úřadem
zadávat vypracování projektových dokumentací na jednotlivé polní cesty či vodního díla
(bývalý Doležalův rybník). Realizaci těchto staveb je možné financovat z finančních
prostředků pozemkového úřadu (ze státního rozpočtu), případně z evropského dotačního
titulu Program rozvoje venkova na období 2014-2020 (opatření 4.3.1 pozemkové úpravy). Na
webových stránkách obce je přímo aktuální záložka Pozemkové úpravy.
Stavební úpravy Mateřské školy
Stavební úpravy budou spočívat v zateplení pláště budovy a v následné nové barevné
povrchové úpravě, výměny oken a dveří a v instalaci rekuperační jednotky (nucené
odvětrávání pobytových místností, kde se děti pohybují). Naše obec obdržela dotaci z OPŽP
ve výši 40 % celkových nákladů. Nyní pro nás firma ARL INNOVATION s.r.o. Olomouc
zpracovává výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které bude zveřejněno a
vyhlášeno dle pravidel a podmínek OPŽP také na úřední desce OÚ, předpokládáme ke konci
nebo počátek roku 2017. Obec předpokládá, že převážná část prací bude provedena v době
prázdnin.
Mateřská škola nyní informace zveřejňuje také na webu obce:
http://www.horni-ujezd.cz/materska-skola/
Kůrovec
Všichni jistě víte, kůrovec řádí v lesích po celé republice. Nevyhnul se ani nám a vyskytl se
na Skalce nad Studánkou směrem k Provodovicím a také v remízcích, které se staly
vlastnictvím obce po pozemkových úpravách. Obec musí zajistit odtěžení poškozených
stromů. Vzhledem k velkému rozsahu této kalamity je nouze o firmy a pracovníky na tyto
práce. Slabší porosty čistíme pomocí pracovníků na obci do kotelny a na Skalce se obec
dohodla s panem Šigutem, kde bude provedena těžba po novém roce.
Kotlíkové dotace – druhé kolo:
Na webových stránkách obce naleznete speciální záložku ke kotlíkovým dotacím:
http://www.horni-ujezd.cz/kotlikove-dotace/
Naše obec byla zařazena mezi obce, které jsou horšími oblasti se znečištěním a měly by
nárok na 5% navýšení dotace. Záložka bude pravidelně občerstvována. Někteří naši občané
již žádali v první vlně a byli úspěšní. V roce 2017 bude vyhlášeno druhé kolo, Olomoucký
kraj plánuje vyhlášení na druhou polovinu roku 2017. Aktuální informace můžete nalézt na
odkazech:
http://www.kotlikovedotace.cz/,
https://www.kr-olomoucky.cz/informace-k-novemu-dotacnimu-programu-kotlikovych-dotaciaktuality-6114.html
Revize komínů
Doporučení ohledně čištění komínů a provádění revizí. Upozorňujeme, že je rozdíl mezi
kontrolou s čištěním, které může vyhotovit většina kominíků, kteří se nabízí a které se v
případě kotlů na pevná paliva má provádět několikrát ročně a mezi vyhotovením revize, která
má být vyhotovena 1x ročně a kterou může vyhotovit pouze oprávněný revizní technik. Na
internetu můžete nalézt seznamy oprávněných kominíků a revizních techniků, nejlépe na
stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky, kde najdete další pokyny či
doporučení nebo na stránkách Sdružení kominíků ČR v záložce „Pro veřejnost“:
http://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx
http://www.skcr.cz/
Revize kotlů
Nově bude také zapotřebí od ledna 2017 vlastnit revizi kotlů na pevná paliva, které musí
samozřejmě předcházet kladná revize komínů, a to na základě novelizovaného zákona č.
201/2012 Sb., O ochraně ovzduší Na internetu jsou opět nalézt seznamy oprávněných
techniků, ale v tomto případě pro činnost revizního technika kotlů na pevná paliva není

potřeba být nikde veden. Stačí platné oprávnění k instalaci, provozu a údržbě spalovacího
stacionárního zdroje vydané výrobcem kotle. Zápisy v seznamech jsou dobrovolné.
Seznamy svých oprávněných techniků si vedu a zveřejňují přímo výrobci kotlů.
Informace o novém územním plánu
S pořízením nového územního plánu bylo možné začít až po úspěšném dokončení
komplexních pozemkových úprav a schválení plánu společných zařízení. Již v počátku roku
bylo zastupitelstvem obce odsouhlaseno pořízení nového územního plánu pro naší obec,
abychom získali čas, než budou dokončeny pozemkové úpravy. Pořizovatelem územního
plánu je MěÚ Hranice, úřad územního plánování. Pořizovatel po pověření provedl doplňující
průzkumy a rozbory zpracoval návrh zadání. Při osobní schůzce byly projednány i záměry
obce. Následně byli občané a místní podnikatelé vyzváni k připomínkám a záměrům, které
byly shromážděny a předány pořizovateli. Návrh zadání nového územního plánu byl
projednám s dotčenými orgány a také s veřejností (veřejná vyhláška na úřední desce, a to
od 06.10.2016). Po vyhodnocení požadavků na zadání pořizovatel připravil upravený návrh
zadání a předložil ho ke schválení zastupitelstvu obce. ZO schválilo zadání na svém
zasedání dne 08.12.2016. V průběhu listopadu a prosince 2016 již probíhá výběrové řízení
na zpracovatele dokumentace. Na webových stránkách je také aktuální podzáložka Územní
plán v záložce „O Obci“. Stávající územní plán obce i dalších obcí Olomouckého kraje a další
podklady je možné shlédnout na novém portálu:
http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/
Třídění odpadu
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce, konaném dne 8. prosince 2016 byla
schválena nová obecně závazná vyhláška o odpadech, cena za osobu byla zvýšena o 20
Kč. Z nynějších 400,-Kč na 420,- Kč. Dále byla sdělena informace, že od firmy EKO-KOM
a.s. jsme za třídění odpadu obdrželi zpět 35.083,-Kč. Vyplatí se tedy odpad třídit a děkujeme
všem občanům, kteří k třídění zodpovědně přistupují. V obci jsou 4 sběrná místa na tříděný
odpad u cesty na Bařinu, u hasičské zbrojnice, u mateřské školky. V průběhu roku byly
posíleny o 3 ks kontejnerů na bioodpad. Připomínky svozové firmy plasty prosí: MAČKEJTE!
Skládka V Háji
Tato skládka sloužila krátký čas v letech 1985 – 1988 k uložení komunálního odpadu. Poté
byla v roce 1996 uzavřena. Mohlo se zde dočasně na vyrovnání terénu ukládat bouračky,
zemina, bioodpad. V měsíci březnu letošního proběhla neplánovaná kontrola České
inspekce životního prostředí (ČIŽP), která navštívila naši skládku, přičemž na základě jejího
výsledku byla skládka okamžitě uzavřena. Na skládku není možné vozit žádné bouračky,
zeminu, ani bioodpad-výhrabky ze zahrad. Obec byla poté vyzvána k vypracování
harmonogramu prací, spočívajících v odtěžení navezeného materiálu. Dle pokynů ČIŽP byla
vybrána firma na zpracování analýzy možných rizik a zabezpečení skládky dle platných
zákonů. Již nyní byl proveden rozbor vod ze 3 vrtů. Čeká nás provedení rozborů navezené
zeminy. ČIŽP zde byla na kontrolu ještě 2x a do konce roku bychom měli obdržet výrok o
pokutě. Po uzavření skládky byl v obci několikrát přistaven velkoobjemový kontejner na
bioodpad ze zahrad. Také na jaře toto bude zabezpečeno. Kdo má zájem může si ještě
objednat na rok 2017 kompostér o objemu cca 1200l na zahradu. Občané byli také
informováni o tom, že je možno uložit stavební odpad na skládku Bystřice p. Hostýnem ,
Cihelna, ceník i otvírací doba je na stránkách obce nebo na stránkách A.S.A. skládka
Bystřice
Malotraktor
Naše obec podala žádost na pořízení lesního malotraktoru ze SZIF (Státní zemědělský
intervenční fond), v letošním roce bylo možné žádat o dotaci na pořízení lesní techniky u
těch obcí, které vlastní víc jak 3 ha lesních pozemků. Naše obec vlastní cca 8 ha. Obec o
pořízení malotraktoru uvažuje již delší dobu, není to jen momentálně kvůli dotaci. Informace
sbíráme již od počátku volebního období, zástupci obce se zúčastnili letošní výstavy
komunální techniky v Havlíčkově Brodě a zjišťovali reference u výrobců i u obcí, které
takovou techniku vlastní, používají a mají s ní zkušenosti. Součástí pořízení lesní techniky by
kromě malotraktoru byl dále naviják, vlečka, štěpkovač.

Rozhledna Kelčský javorník
Pokud by byl ze strany starších občanů zájem o výlet na novou rozhlednu na Kelčském
Javorníku, bylo by možné zorganizovat výlet hasičským autem, a to od hostince Ve Dvoře
v Rajnochovicích. O této možné akci budete předem informováni, nabízí se možnost o
nějakém pěkném jarním víkendu.
Nový portál územního plánování
Byla spuštěna nová služba – mapový portál pro Olomoucký kraj, kde je možné nahlédnout
do aktuálního územního plánu, najít parcely, leteckou mapu, zjistit ochranné pásma,
inženýrské sítě atd. Data si lze prohlížet na portále krajského úřadu Olomouckého kraje
(KÚOK) – Územně analytické podklady – mapový portál, na kterém se s krajským úřadem
podílíme v rámci Digitální mapy veřejné správy:
http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/
Daň z nemovitosti:
Upozorňujeme občany, zejména majitelé polností, že po provedené a zapsané pozemkové
úpravě je nutno z důvodů změny parcel si podat nově opravné daňové přiznání na daň
z nemovitostí a to do konce ledna na finanční úřad Hranice – toto je povinnost vlastníka.
Nenechávejte vše na poslední chvíli.
Webové stránky obce:
Webové stránky obce byly v průběhu roku aktualizovány, resp. byl upraven jejich vzhled.
Dále přibyla nová funkce, díky níž je možné webovky lépe prohlížet v chytrých telefonech,
tzn., že je k dispozici mobilní verze, upozornění najdete na hlavní stránce:
http://www.horni-ujezd.cz/m/
Na stránkách obce naleznete také video a pano z dronu, na kterém uvidíte naši obec z ptačí
perspektivy, a to na tomto odkazu:
http://www.horni-ujezd.cz/video-a-pano-z-dronu/
Malý dovětek a návod ke sledování videa z dronu. K ještě lepšímu sledování je potřeba
nastavit nejvyšší rozlišení videa, a to ne HD, ale 4K, tzn. že při sledování videa na Youtube
je zapotřebí dole na černé liště kliknout na zubaté kolečko “nastavení“, poté na možnost
„kvalita“ a zvolit tu nejvyšší kvalitu, tzn. 2160p – tuto možnost zaškrtnout a můžete se kochat,
je to opravdu velký rozdíl. Upozorňujeme, že záleží i na prohlížeči, nejlépe vše funguje přes
Google Chrome či Mozilla, problém bývá u Internet Explorer.
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 54 občanů. Často se stává, že hlášení emailem 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.

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 54 členů.
https://www.facebook.com/groups/924199684341446/
JAK ordinují lékaři v době svátků:
MUDr. Mitáš
23. 12.
27. a 28. 12.
29. a 30. 12.

8 00 - 10 00 hod
NEORDINUJE zastupuje MUDr. Procházka
8 00 hod- 11 00 hod

neodkladné stavy ošetří LSPP, nemocnice Hranice, Přerov nebo RZP
MUDr. Dittelová ordinace
Ve Všechovicích jako obvykle
29. a 30.12.2016 - NEORDINUJE zastupuje MUDr. Supová 7,30 – 10,30 hod
Jak se bude úřadovat na obci v době svátků:
pátek
23.12.
Dovolená
úterý
27.12.
9,00 - 12,00 hod
středa
28.12.
9,00 - 12,00 hod
čtvrtek
29.12.
9,00 - 12,00 hod
pátek
30.12.
9,00 –12,00 hod

Prosíme občany, kteří mají na obci nedoplatky, aby je uhradili nejpozději ve
středu 29.12.2016 dopoledne na obecním úřadě.

Kulturní kalendář 2016 – 2017
Prosinec
26.12. Štěpánský hon, Štěpánská zábava – Myslivecké sdružení Horní Újezd, hudba H.L.T.
28.12. Turnaj ve stolním tenise – přísálí KD Horní Újezd
Leden
28.01. Sousedský ples – hudba GRADACE
Únor
18.02. Hasičský bál – hudba LÁSKA AGENCY – SDH Horní Újezd
25.02. Vodění medvěda – Myslivecké sdružení Horní Újezd
Březen
03.03. Sportovní bál – ESMERALDA
Duben
01.04 + 02.04. Velikonoční výstava – sdružení žen Óježďák, z.s.
Květen
06.05. Májové oslavy osvobození obce, lampiónový průvod, vatra na hřišti, ohňostroj
??.05. Záhorská stovka – SDH Horní Újezd v Provodovicích
14.05. Svátek matek
27.05. Kácení máje – hudba GRADACE
28.05. Májové dechovky – VESELÁ TROJKA + HRANIČÁCI – SDH Horní Újezd

Červen
24.06. Dětský den na téma „Sport pro všechny“ – Óježďák + TJ Sokol
Červenec
15.07. Červencová noc – Myslivecké sdružení Horní Újezd, hudba One CLASSIC Kroměříž
22.07. Zájezd na turnaj Újezdů – Horní Újezd u Litomyšle, okr. Svitavy
Září
23.09. Ójezdské dýňobraní – IX. ročník – spolek Óježďák

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

