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Vážení občané,
atmosféra vánočních svátků dozněla
a již je tu druhý měsíc roku 2022. Konec
i začátek roku bývá dobou malého
zastavení, odpočinutí od všedních
starostí a také hodnocení naší celoroční
práce. Loňský rok 2021 byl pro všechny
velmi náročný, neboť minimálně tři
čtvr tiny roku jsme se potýkali
s covidovými opatřeními, žáci strávili
část roku mimo školu, spousta kulturních i sportovních akcí byla omezena
nebo úplně zrušena. Přes všechny tyto
komplikace se život v obci nezastavil
a doufejme, že se již brzy budeme zase
setkávat a o to víc si vážit přátelství
a sousedské pospolitosti.
Rok, který začal, je rokem, kdy na
podzim proběhnou komunální volby
a v 1/3 obvodů také senátní volby.
Hodnocení práce zastupitelstva obce
v loňském roce i za celé volební období,
které na podzim skončí, ponechám na
vás. Ne vždy se podaří vše dle našich
představ, ale celá řada projektů byla
v roce 2021 realizována. O všech se
podrobněji dočtete v tomto zpravodaji.
Chtěla bych se zmínit alespoň o dvou.
Nejnáročnější akce posledních let byla
tolik očekáváná výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem, které
bylo dokončeno v červnu. Do konce
roku ještě přibylo workoutové hřiště
s tartanem a venkovními posilovacími

prvky, parkoviště včetně osvětlení. Vše
střeží bezpečnostní kamery. Je škoda,
že se nám nepodařilo slavnostní
otevření, ale co není, může ještě být,
pokud to situace dovolí. Přejeme Vám
v tomto areálu spoustu sportovních
úspěchů, abyste si zde posílili sportovního ducha, fyzickou kondici a odpočinuli si od všech starostí a vyčistili hlavu.
Další větší akcí, která byla dokončena ke
konci roku, je infrastruktura k rodinným
domům – lokalita Vítonice. Byla zde

v rámci stavby prodloužena kanalizace,
chodník a veřejné osvětlení. Nyní
probíhá kolaudace. Myslím si, že se
podařilo dobré dílo. Obě stavby se
ﬁnančně zajistily z rozpočtu obce a byly
podpořeny Ministerstvem pro místní
rozvoj a Olomouckým krajem.
Poděkování patří samozřejmě za
zdárný průběh výstavby a výbornou
spolupráci stavební ﬁrmě ORSÁG

Stavby s.r.o. Přejeme všem, kdo zde
staví, zdárné dokončení stavby dle
svých představ.
Věřím, že se nám práce bude dařit
i v roce 2022 a že újezdští občané
budou spokojeni. Některé společenské
akce máme předpřipravené, jako
například odložený Sjezd rodáků
a přátel obce, zdá se, že se blýská na
lepší časy a akce se bude moci uskutečnit. Proto sledujte aktuální informace,
které budou zveřejněny v případě jejich
konání. Jinak se omlouvám za opožděné vydání zpravodaje. Vzhledem
k tomu, že i nás na úřadě skolila nemoc
v podobě covidu a následná karanténní
opatření zrovna v nevhodnou dobu na
konci roku, kdy je třeba účetně uzavřít
rok, vyúčtovat všechny dotace, dodělat
resty, vydáváme zpravodaj až nyní.
Přeji Vám po celý rok 2022 hodně síly při
řešení životních situací, hlavně pevné
zdraví, veselou mysl, pohodu, štěstí
a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Je zde na místě abychom tímto
poděkovali všem spoluobčanům,
zastupitelstvu, všem spolkům a jejich
členům za práci, kterou vykonávají
a obohacují náš život v obci.
S úctou
Alena Veličková, starostka obce
Tomáš Koryčánek, místostarosta obce

INVESTICE A DOTACE

Akce z dotačních titulů i z rozpočtu obce
Krátce se zmíníme o zrealizovaných
projektech v obci, které se nám
podařilo realizovat v roce 2021.
• Věcné vybavení JSDH – Byly opraveny a repasovány vzduchové soustavy
a podvozku TATRY CAS 32 T 815 pro
jednotku JPO III. Celkové náklady
48 137 Kč, podpořeno dotací ve výši
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27 900 Kč z Olomouckého kraje.
• Infrastruktura pro rodinné domy
směr Vítonice – Byly vybudovány
inženýrské sítě ke čtyřem stavebním
pozemkům – jednalo se o vodovod,
kanalizaci, chodník, veřejné osvětlení.
Ce l k o vé n á k l a d y 2 0 9 7 6 9 8 K č.
Vybudování chodníku a veřejného

osvětlení bylo podpořeno dotací
z Olomouckého kraje z Programu
obnovy venkova ve výši 475 827 Kč.
• Remíz v Dolci, Výsadba interakčního prvku – Na pozemku obce byla
provedena výsadba 175 ks vzrostlých
stromů a 186 ks keřů v oplocence a dále
10 ovocných stromů mimo ni, vše
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• Spolupráce s M ik roregionen
Záhoran a Hranicko – Obce společně
podávaly žádosti o dotace přes oba
mikroregiony v rámci společných
projektů. Přes Záhoran jsme pořídili
v r a t n é k e l í m k y, r yc h l o myč k u ,
a chybějící nádobí do kulturního domu.
Pro zájemce z řad domácností byly
pořízeny kompostéry na zahradu.
Mik roregion Hranicko realizoval
projekt „Pracovní týmy“, v rámci něhož
u nás pracovali do konce roku 2021 dva

zaﬁnancováno 100% z Programu péče
o krajinu z Ministerstva životního
prostředí ČR ve výši 221 598 Kč.
Z rozpočtu obce bylo uhrazeno 14 520
Kč za práce na přípravě plochy
k výsadbě, a to podrcení půdní frézou.
• Multifunkční hřiště Horní Újezd
– Obec investovala do dokončení
multifunkčního hřiště Na Drahách.
Rozšířila tak volnočasové aktivity všech
věkových kategorií. Samotné multifunkční hřiště má hodnotu 2 600 192
Kč, z toho bylo podpořeno z dotací
450 000 Kč z Olomouckého kraje
a 1 658 000 Kč z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Vzhledem k pozdržení
vyhodnocování dotací z důvodů
epidemiologické situace, mohlo
být dokončeno až v červnu 2021.
V listopadu 2021 bylo vybudováno
i „workoutové hřiště“ – venkovní
tělocvična – v hodnotě 998 955 Kč,
které bylo spoluﬁnancováno
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
v částce 552 229 Kč. Aby bylo hřiště
funkční, z rozpočtu obce bylo pořízeno
osvětlení 431 768 Kč a kamery monitorující prostor za 40 000 Kč.
• Vyčištění melioračního příkopu
lokalita Doležalův rybník – Jedná se
o meliorační příkop, který se víc jak 50
let nečistil a byl zanesen splachy
z okolních polí a zamokřoval pozemky
v délce cca 150m . Celkové náklady ve
výši 144 838 Kč byly hrazeny polovinou
z rozpočtu obce a druhou polovinu
ﬁnancovala Farma Ondroušek.
• Dotace z úřadu práce – Také
v letošním roce jsme vytvořili jedno
pracovní místo na osm měsíců na
sezónní práce, zejména péče o zeleň.
Dotace činila 120 000 Kč
• Výsadba sídelní zeleně – Na

prostranství u kostela, v ulici pod
kostelem, v zahradě mateřské školky
a na hřbitově, bylo vysazeno 8 líp,
1 platan, 1 liliovník, 1 převislá sakura,
3 stromkové šeříky, 4 keřové sakury.
K tomu bylo pořízeno závlahové
čerpadlo a káď na vodu. Radikální
a nákladná musela být ovšem příprava
výsadby u kostela, kde jsme museli
odstranit 7 víc jak stoletých lip, které již
svými dutými kmeny ohrožovaly okolí.
Velmi pracné bylo i frézování někdy
i metrových pařezů, zejména proto, že
v těchto místech byl starý hřbitov.
Projekt byl podpořen částkami 123 000
Kč z Ministerstva životního prostředí ČR
a 70 800 Kč z rozpočtu obce
• Obnova zeleně v obci – Obnovena
byla zeleň před školkou, na hřbitově
a u fary. V těchto lokalitách byla
přerostlá zeleň, zejména okrasné keře,
tuje, borovice. Při této realizaci se
zapojily všechny spolky z obce, protože
bylo nutno vše vyčistit a to se dokonale
povedlo ve spolupráci hasičů, myslivců,
sportovců i spolku žen Óježdák, které se
postaraly o výborný svačinový servis.
Každý spolek obdržel bečku piva,
kterou se následně občerstvili při svých
akcích. Z rozpočtu obce bylo uhrazeno
128 729 Kč.

pracovníci na veřejně prospěšných
pracech. Dále jsme zapojeni do
projektu „Přívětivý úřad“ – společně
s obcemi na Hranicku budeme pořizovat venkovní elektronickou úřední
deku, která nahradí stávající vývěsky
před obecním úřadem.
• Modernizace zařízení kulturního
domu – Díky projektu podanému přes
Místní akční skupinu Hranicko jsme
zmodernizovali kuchyňku a přísálí
kulturního domu. Byla pořízena nová
zástěna, podlaha, elektroinstalace,
36 nových stolů a do kuchyňky výčepní
zařízení, nerez stoly, bojler, nábytek
a chladící vitrína. Celkové náklady
dosáhly částky 532 142 Kč, dotace ze
Státního zemědělského intervenčního
fondu činily 419 957 Kč.
• Dar na nový zvon do kostela
Narození Panny Marie – Také obec
Horní Újezd ﬁnančně přispěla a zařadila
se mezi dárce na pořízení nového
zvonu do našeho kostela. Dar schválilo
zastupitelstvo obce ve výši 75 000 Kč.
• Dar do obce Mikulčice – Nebyla nám
lhostejná situace obcí, které v červnu
zasáhlo tornádo, tak zastupitelstvo
schválilo zaslání daru ve výši 20 000 Kč,
a to do obce Mikulčice.
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Jak jsme (ne)OSLAVILI 650 let obce
aneb V. sjezd rodáků zrušen
Myšlenkou uspořádat oslavy 650-ti let
obce od první písemné zmínky o obci
jsme se začali zabývat v průběhu
prázdnin 2020. Zároveň s oslavami
jsme chtěli uspořádat také V. sjezd
rodáků a to vše v termínu 27.–28. 6.
2021. Poslední sjezd rodáků byl před 10
lety v roce 2011, to jsme slavili 640 let
obce. Kromě bohatého programu,
který se chystal, jsme objednali a chtěli
pořídit nový, třetí zvon do našeho
kostela Narození Panny Marie. Ale
“člověk míní, život mění…“ toto přísloví
však stále platí a má svou váhu. Jak jistě
vzpomínáme všichni, na podzim 2020
se opět epidemiologická situace začala
zhoršovat. Zpřísnily se opatření,
proběhla 2. vlna epidemie, advent
a Vánoce jsme strávili v lockdownu
a tento stav trval prakticky až do
začátku června 2021. Již v březnu 2021,
kdy se situace nezlepšovala a nebyly
známy podmínky setkávání většího
počtu lidí, jsme oslavy společně se
sjezdem rodáků zrušili.
Odlití zvonu se ve spolupráci se
zvonařskou dílnou z Brodku u Přerova
však připravovalo. Navrhli jsme nový
termín žehnání zvonů, a to na sobotu
4. 9. 2021 před naší poutí. První byla
schůzka a projednání s naším farářem
Vratislavem Kozubem, který byl všemu
nakloněn. Chtěla bych vzpomenout, že
s nápadem, myšlenkou a informací, že
zvon nám zde chybí a měl by se odlít,
ačkoliv jsou zde zvony dva, přišel pan
Leopold Koryčánek. Dle jeho probádaných informací byly v Újezdě historicky
2 a poté 3 zvony. MARIA, z roku 1690
o váze 85 kg a MICHAL, z roku 1764
o váze cca 225 kg. Za I. sv. války byl zvon
MARIA, jak se píše v kronice „i přes
odpor lidu“ dne 3. 4. 1917 odvezen
a zrekvírován k vojenským účelům
neznámo kam. 12. 4. 1936 však posvětil
hned dva nové zvony Msgre. Jan Stavěl.
Byly to opět MARIA, zasvěcen „ke cti
Marie Panny Svatohostýnské“ o váze
510 kg a druhý ANTONÍN, o váze 130 kg
měl nápis „ Svatý Antoníne Paduánský,
oroduj za Nás.“ Oba dva byly ve
válečném roce 1942 opět odvezeny
"oproti potvrzení na zrekvírování pro
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válečné účely." Ve věži zůstal zvon
Michal osamocen až do roku 1981, kdy
byl za přispění občanů zakoupen nový
zvon, který za tehdejšího režimu
posvětil sám náš kněz páter Štěpán
Půček a ve vší tichosti byl vyzdvižen do
věže kostela. Byl to z von JOSEF
a pocházel z dílny rodiny Dytrychovy.
Tak toto je něco málo z historie, ale
chtěla jsem Vám sdělit, jak to bylo dál.
Velkou pomocí při pořízení nového
zvonu nám byla konzultace s paní
Letícií Dytrychovou Vránovou z Brodku
u Přerova, u které jsme se rozhodli zvon
pořídit. Ta nás v lednu za mrazu
navštívila a po téměř tří hodinové
návštěvě a prohlídce věže a zvonů stav
zrevidovala a zjistila, že kromě pořízení

460 000 Kč. Tak jsme se rozhodli jít do
sbírky! První pochůzka po obci vynesla
neuvěřitelných 122 700 Kč. Za 3 hodiny
obešly obec 3 skupinky po dvou lidech
a tuto částku vybraly! Oslovili jsme
celou obec také dopisem a další dárci
zasílali ﬁnanční částky na účet farnosti
nebo přinesli ﬁnanční dary do
pokladny. Vybrala se neuvěřitelná suma
571 700 Kč.
Na tomto místě se patří poděkovat
všem dárcům, na prstech obou rukou
by se dalo spočítat, kdo nepřispěl,
každý dle svých možností, kdyby
koruna chyběla, dnes by tu zvon nebyl.
Samozřejmě po instalaci vznikly další
související výdaje, které byly díky sbírce
uhrazeny. Ujišťujeme vás však, že zbylé

nového zvonu laděného do tónu F2, je
nutná a potřebná další údržba a oprava.
Proč však sbírka? Bylo za pět minut
dvanáct, nejstarší zvon Michal měl již
značné výtluky a zvon JOSEF z roku
1981 špatné srdce. Elektroinstalace
a pohony v havarijním stavu. Jedině
stolice ve věži z roku 1936, vytesaná
z dubu na Skalce, byla ve výborném
stavu. Bylo potřeba ke stávajícím
i k novému zvonu udělat nové dubové
jařma, srdce zvonu, nové lineární
pohony vč. elektroinstalace zvonů tzn.
elektrorozvodů. Nový dotykový displej
a dálkové ovládání už je jen třešnička na
dortu. Nový zvon stál cca 175 000 Kč
a spolu ostatními výdaji, o kterých
jsem se zmínila, je konečná cena cca

peníze budou využity smysluplně ve
farnosti, nejspíš na zvelebení budovy
fary, márnice nebo WC u kostela, vše je
v dosti špatném stavu. Kromě výborné
spolupráce se zvonařskou dílnou
Brodek u Přerova bych se chtěla zmínit
o ﬁrmě bratrů Richtárechových ze
Slovenska z Trenčanského Jastrabí,
kteří spolupracují se zvonařskou dílnou
pí Letície Dytrychové. Ti vyměnili
dubové jařma, kování je jejich ruční
práce včetně elektroinstalace, která je
navigovaná přes satelit. Při samotné
realizaci byla situace taková, že ačkoliv
zde chtěli přespat a za 3–4 dny mít vše
hotové, protože již od ledna měli vše
připraveno, museli z důvodů epidemie
a vyhlášených hygienických opatření
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práci odložit o 2 měsíce a poté obden
přijíždět a odjíždět na Slovensko.
O neskutečný zážitek, který se nenaskytne každý den, bychom se chtěli
podělit také při odlévání ve zvonařské
dílně Dytrychových v Brodku u Přerova.
Zvonařství je specializované umělecké
řemeslo, ve kterém se uplatňují kromě
vysoké řemeslné zručnosti i mnohé
zkušenosti předků. Proces výroby
zvonu je velmi zdlouhavý a nesnadný
a jeho výsledek zvonař pozná až na
samotném konci, kdy zvon zazvoní
a zjistí, zda má očekávaný tón. Po
několika hodinovém tavení kovů
a náročném míchání a přípravě směsi
(zvonoviny) se rozžhavená směs odlila
do formy, která po naplnění burácela
celou dílnou. Dle slov paní zvonařky

– "MARIA se brání, bude divoká".
Nepopsatelně silný zážitek byla
i společná modlitba všech před
samotným odlitím zvonu. A aby nebylo
vše jen tak jednoduché, i samotné odlití
zvonu se 2 x oddálilo a uskutečnilo se až
14 dnů před samotným žehnáním
zvonu, které bylo v sobotu 4. 9. 2021.
Nebyl totiž k sehnání ostravský koks,
který je potřeba k tavení slitiny na zvon.
Samotné žehnání proběhlo v sobotu
4. 9. 2021 ve 13,30 za nádherného
slunečného počasí na prostranství
u kostela před nedělní poutí a svátkem
Narození Panny Marie. Na žehnání
zvonů a mši svaté jsem přivítala mezi
námi našeho hranického děkana
Františka Dostála, dále s úctou, radostí
a ve l k o u p o k o ro u o tce Če s l av a

Plachého, našeho milého rodáka, rádi
jsme opět viděli otce Josefa Jelínka
z farnosti Vnorovy, který byl knězem
u nás víc než 10 let. A samozřejmě
našeho duchovního správce Vratislava
Kozuba. Po uvítacích projevech
následoval výčet zajímavostí o historii
zvonů a přání zvonu od tří kmotrů. Za
všechny přespolní dárce, ačkoliv zde už
nebydlí, ale rádi se vracejí, to byla paní
Jiřina Nepalová; za všechny místní
a žijící občany a farníky obce Horní
Újezd a Osíčko pan Leopold Koryčánek
a já jako starostka obce, jsem byla dle
slov p. Koryčánka kmotrou „z titulu
funkce starostky“. Jeřáb zvon vyzdvihl
do věže, kde byli připraveni bratři
Rychtárechovi, mistrně zvon uchytili ve
věži, zatímco my se odebrali na mši
svatou, aby nám na konci mše svaté
poprvé zazvonil. Po bohoslužbě jsme
se za doprovodu Moravské Veselky
odebrali slavnostním průvodem,
včetně krojovaných a zástupců spolků,
do sportovního areálu na hřiště. Tam
bylo připraveno bohaté občerstvení
a doprovodný kulturní program. Pro
vzpomínku a památku na tento den
byly k zakoupení malé zvonečky MARIA
se znakem obce ze zvonařské dílny
Dytrychových.
Na hřišti, po úvodním slovu starostky
obce k 650 letům obce, následovaly
zdravice starostů z mikroregionu
Záhoran – p. Josefa Voldána a Daniely
Tvrdoňové a manažerky mikroregionu
Pavly Krbálkové. O první vystoupení se
postarala Moravská Veselka, jejímž
zpěvákem je náš rodák Miloš Kobliha.
V přestávkách Moravskou Veselku
www.horni-ujezd.cz | 5

svými výstupy doprovodil vypravěč Jiří
Helán. Pro děti byl připraven doprovodný program, skákací hrad a zábavný
pořad „Hrajeme si s Emily“. V podvečer
pak Moravskou Veselku vystřídal další
rodák z naší obce a na trochu jinou notu
přeladil Roman Studený, který od léta
vystupuje s akustickým rockem pod
názvem Rockový R.O.M.A.N. V jeho
repertoáru nechyběla ani obecní
hymna Ójezd, Ójezd či fotbalová
hymna našich fotbalistů, kterou pro ně
před lety speciálně složil. Při vystoupení
ho ve dvou písních doprovodila

Pavlínka Švejdová z Podhradní Lhoty
Žehnání zvonu se vydařilo, byl to krásný
zážitek i den, kdy jsme oslavili 650 let
obce. Ještě jednou bych tímto chtěla
vyslovit poděkování všem, kdo se
postarali o pěkné prostředí, kde jsme se
sešli, o nádhernou výzdobu při mši
svaté i samotného zvonu, o napečení
koláčů a také o připravené zázemí.
Všem spolkům v obci, hasičům,
myslivcům, sportovcům a spolku
Óježdák, zkrátka všem, bez kterých by
se tak krásná akce nepodařila. Velký dík
patří Moravské Veselce nejen za

koncert, ale za hudbu i ozvučení, které
nás provázelo při mši svaté, ale také naší
varhanici Denise Černochové se
zpěváky Anežkou Irglovou
a Antonínem Zdráhalou.
Další foto můžete shlédnout na odkazech:
https://serge.rajce.idnes.cz/Sveceni_zvonu_
Horni_Ujezd_2021/
a
https://horniujezd.rajce.idnes.cz/Sveceni_
zvonu_Maria/

Alena Veličková,
starostka

Novinky z naší mateřinky
Mateřská škola Horní Újezd
Do Mateřské školy Horní Újezd je
v letošním školním roce přijato 25 dětí
ve věku od 3 do 6 let. Kromě dětí
místních do ní dojíždí děti z Býškovic,
Komárna, Provodovic a z Rouského.
O děti se každodenně starají dvě
učitelky, asistentka pedagoga, na
čistotu a pořádek a také vedení
kuchyně dbá vedoucí školní jídelny,
školnice a topič v jednom a kuchyně je
královstvím pro paní kuchařku.
V posledních dvou školních letech
nemůžeme tolik využívat výletů,
naplánovaných kurzů a ani společného
setkávání s rodiči v mateřské škole, a to
vše zásahem koronaviru. V březnu
postihla karanténa i mateřské školy. Pro
předškoláky, pro které je již docházka
do mateřské školy povinná, probíhala
distanční výuka, poté následovala
v ýuk a jen pro děti zdravotník ů
a pracující v sociálních a záchranných
složkách. Ale i to jsme překonali a od
května mohly do mateřské školy
docházet zase všechny děti. Nyní se
děti u nás již nemusí testovat, preventivně se jednou týdně testují jen
zaměstnanci školy. O to víc máme čas
věnovat se dětem individuálně,
zaměřujeme se na přípravu předškoláků, na jejich úspěšný vstup do základní
školy. Vzájemně si sdílíme zkušenosti
s ostatními školami díky činnosti MAS
Hranicko a využíváme jejich nabídky
webinářů a seminářů pod vedením
zkušených lektorů.
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Při naší práci je pro nás velmi důležitá
spolupráce s odborníky PPP a SPC,
logopedickou poradnou, ale také
s místními spolky a podnikateli.
V květnu nám místní včelař velmi
zajímavě popovídal o životě včel

pochlubily na Dýňobraní, organizovaném spolkem Óježďák a ve spolupráci
s dobrovolnými hasiči jsme si báječně
užili Drakiádu. Členové mysliveckého
sdružení nám zpestřili v listopadu
Lucerničkovou slavnost, která proběhla

a ochutnali jsme slaďoučký med,
v červnu jsme využili pozvání místních
sadařů a delší vycházkou jsme došli až
do sadu ve Vítonicích. Tam si děti smlsly
na vlastnoručně sklizených jahodách.
V září se děti se svými Podzimáčky

společně s rodiči dětí v areálu mateřské
školy. V prosinci nás navštívil i Mikuláš,
anděl a nechyběl ani čert a letos nás
ještě čeká Vánoční slavnost.
Rodičům dětí, docházejících do naší
školy, bylo v tomto školním roce
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nabídnuto vyšetření zraku jejich dětí,
logopedická depistáž a následná
logopedická péče přímo v mateřské

škole. Některé děti navštěvují kurz
angličtiny, vedený zkušenou lektorkou,
pod vedením učitelek probíhá taneční
kroužek a výuka hry na zobcovou
ﬂétnu. Výsledky výtvarné činnosti
a tvoření, které děti tak milují, prezentujeme nejen na nástěnkách v prostorách
školy, ale děti se s nimi mohou pochlubit o Vánocích, Velikonocích a výstavě
dětských prací v Galerii M+M
v Hranicích.
Letos se těšíme na kurzy plavání a na
bruslení, začali jsme již jezdít a doufáme, že se zdárně dokončí.
Při hrách a všech činnostech se dětem
snažíme nabízet jen kreativní hračky
a pomůcky, rozvíjející jejich znalosti
a fantazii. Ze všeho nejvíc si však
užíváme her venku na zahradě školy, na
parku obce a zajímavých vycházek po
okolí. O tom, že je v naší mateřské škole

skvěle se snaží přesvědčit i některé
místní ptactvo, které se prozobává přes
novou fasádu dovnitř a svádíme s ním
stále marný boj.
Velmi si vážíme výborné spolupráce
s obcí, která nám vychází v rámci
možností ve všem vstříc a do budoucna
bychom si ještě moc přáli modernizaci
prostoru herny dětí a rekonstrukci
umývárny, sociálního zařízení a prostor
kuchyně.
Tato krásná práce s dětmi je zároveň
i mým koníčkem. Chtěla bych poděkovat rodičům za jejich důvěru a spolupráci a mým největším přáním je, aby
naše mateřská škola byla vždy plná
šťastných a usměvavých dětí a spokojených zaměstnanců.
Ivana Šindelková,
ředitelka mateřské školy Horní Újezd

Koncert v kostele
Jsme rádi, že se na poslední chvíli podařilo domluvit a uskutečnit v našem kostele vánoční koncert Romana Studeného
a Pavly Švejdové. Ti měli vystoupit na Rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášské nadílce. Pro vystoupení měli připraveny
tradiční vánoční koledy a vánočních písně za doprovodu akustické kytary. Vše samozřejmě ještě posvětil otec Vratislav Kozub
a Roman si splnil sen zahrát v rodném kostele. Koncert se vydařil, kostel byl zaplněn a účinkujícím se dostalo vřelého potlesku.
Na webových stránkách obce naleznete foto i video z tohoto koncertu. Celkem zaznělo 14 písní, přičemž 7 písní naleznete na
Romanově YouTube kanálu: https://www.youtube.com/channel/UCPeD30J6lPLU-mlMjlCDﬂg/videos nebo také na Romanově
Instagramu.
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Vítání občánků
V neděli 6. června proběhlo Vítání
občánků a vzhledem ke covidové
situaci se nám nakupilo krásných
devět občánků narozených za období
červen 2020 – červen 2021. Do řad
občanů Horního Újezdu jsme přivítali
Stanislava Beránka, Dominika Komlyka,
Maxmiliána Michalčíka, Nikolu
Porubskou, Amálii Hradilovou, Jiřího
Perutku, Dominika Vašinu, Amálii
Šikulovou a Kristýnu Kachyňovou. Po
slavnostním přivítání starostkou
a krátkém kulturním vystoupení dětí
z obce, dostaly miminka do vínku
ﬁnanční příspěvek, hračky, maminky
kytičku a každý občánek pamětní
listinu.

Cyklovýlet
V pátek 23. července se uskutečnil
obecní cyklovýlet. Cyklobus TJ Sokol
Ústí nás vyvezl na Bumbálku a zpět
domů jsme jeli různými trasami.
Z celkových 28 účastníků jeli dva
odvážlivci přes Lysou horu a najeli
cca 120-130 km, další skupina jela
Vsetínskou větev do Velkých Karlovic
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– Vsetín – Mikulůvka a VM – Lázy
– Loučka – Kunovice – Horní Újezd, třetí
skupina do Velkých Karlovic – Vsetín –
Hošťálková – Troják – Rajnochovice
– H o r n í Ú j e zd a č t v r t á s k u p i n a
Rožnovskou větev, ale přes Soláň – pak
Rožnov p. R. – Valašské Meziříčí
– Hustopeče n. B. – Horní Újezd. Tyto

skupiny najely každá cca 80 km.
Př i k l á d á m e s p o l e č n é fo t o p ře d
odjezdem z Bumbálky po různých
trasách. Účastníci zájezdu pak potřebné a chybějící vitamíny a minerály
načerpali na Červencové noci.

ZPRAVODAJ
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Červencová noc
První větší společenskou akcí po dlouhé covidové odmlce
byla Červencová noc, kterou v pátek 23. července
uspořádal Myslivecký spolek Horní Újezd. Samozřejmě
nechyběla tombola, k poslechu a tanci hrál ONE CLASSIC
Kroměříž.

Stavění a kácení
máje
I přes přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situaci
hasiči dole na parku na počátku května přeci jen máj
postavili a na konci května také skáceli, bylo to však bez
kulturní akce a doprovodného programu.

Újezdský pohár
– turnaj újezdů
Ani v roce 2021 se fotbalový turnaj, který se měl konat ve
Velkém Újezdu u Olomouce, neuskutečnil. Na konci května se
Velký Újezd ozval všem ostatním a nabídl jim přenechání
pořadatelství, jelikož se rozhodl rekonstruovat hrací plochu
fotbalového hřiště, zdroj vody a hlavně byl zabudován nový
zavlažovací systém, přičemž práce odborná ﬁrma s ohledem
na mimořádně deštivý podzim nedokončila a tyto práce byly
dokončeny až na jaře 2021 a nový povrch po zasetí bude
snášet fotbalové zápasové zatížení až na podzim či na jaře
dalšího roku. Ostatní obce či tělovýchovné jednoty včetně
nás již s turnajem nepočítaly. Tak se potkáme v letošním roce,
a to 23. 7. 2022.

Dýňobraní
V sobotu 18. září se již za chladnějšího
počasí uskutečnil 12. ročník tradičního D ýňobraní. V doprovodném
programu si mohli návštěvníci vyzkoušet Bumperballs (nafukovací bublinové
koule). K tanci a poslechu hrála skupina
ONE CLASSIC Kroměříž. Program
zpestřila bubenická show. Samozřejmě
nechyběly ochutnávky dýňových
specialit, bohaté občerstvení
a k zakoupení byly různé pochutiny či

výrobky z keramiky. Děvčata všem
poděkovala za vyzdobení naší vesnice
i za vystavení dýní. Lidé jsou úžasní,
fantazii mají nekonečnou, ruce šikovné
a v ý t vo r y s k vě l é. Vy h o d n o ce n o
a odměněno bylo pr vních deset
nejlepších aranžmá. Na prvním místě se
umístili Adameovi č.p. 142 (výzdoba
Mrazík), na druhém Mašláňovi č.p. 54
(výzdoba Traktor) a na třetím místě za
společné dílo Kociánovi č.p. 128

a Seidlovi č.p. 123 (výzdoba Vinný
sklípek). V soutěži o nejtěžší dýni
„Dýňoborec roku“ z vítězila paní
Svatava Piknová č.p. 135 s dýní o váze
48,3 kg, na druhém místě pak skončila
Veličková Alena č.p. 65 s dýní o váze
45,6 kg a na třetím místě Veličková
Jaroslava č.p. 63 s dýní o váze 43,3 kg.
Odkaz na všechny fotky:
https://ojezdak.rajce.idnes.cz/Dynobrani_2021/
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Tříkrálová sbírka 2021 a 2022
Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření přesunuly Tříkrálovou sbírku 2021 do online prostoru.

Koledníci hledali způsob, jak přinést do
domácností po celé České republice
požehnání a neohrozit přitom zdraví
lidí, kteří do sbírky, mnohdy již pravidelně, přispívají. Aktuálně přijatá
opatření navíc ani nedovolovaly
uskutečnit koledu v její tradiční
podobě a vyjít do ulic. Od 1.–24. ledna
2021 se proto tři králové připravili na
koledu virtuální a mohli jsme do ní
kdokoliv přispět. V obci byla umístěna
zapečetěná pokladnička na obecním
úřadě, která vynesla ﬁnanční obnos
12 230 Kč.
V lednu 2022 již proběhla tato charitní
sbírka obchůzkou po domech, v naší
obci vynesla 23 772 Kč.
Děkujeme všem za štědrost a poskytnuté ﬁnanční dary, poděkování patří
také malým koledníkům a dospělému
doprovodu, bez jejichž úsilí bychom
tak štědrou částku nevykoledovali.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
2022
Horní Újezd
23.772 Kč
Býškovice
17.000 Kč
Malhotice
20.621 Kč
Provodovice
9.174 Kč
Rouské
12.367 Kč
Všechovice
46.147 Kč
Celkem:
129.081 Kč
Tato částka byla vložena na účet
Charity České republiky Praha.

Vzhledem k epidemiologické situaci byly postupně zrušeny všechny další plánované akce, a to Setkání zastupitelstva obce se
seniory, Putovní sklípek, Mikulášská nadílka s rozsvěcením vánočního stromu a také tradiční myslivecký hon se Štěpánskou
zábavou, myslivci si udělali pouze společnou vycházku jejich spolku bez hostů.

STATISTIKA 2021
Počet obyvatel k 31. 12. 2021
– 425
Přihlášeno
Odhlášeno
Narozeno
Zemřelo

7
9
4
7

Věková statistika
věk
0–5
Ž
14
M
16
celkem: 30

6–17
15
22
37

18–29
20
33
53

10 | +420 581 622 693 • obec@horni-ujezd.cz

Životní jubilea v roce 2022
50 let
5 lidí
60 let
5 lidí
65 let
10 lidí
70 let
9 lidí
75 let
6 lidí
80 let
10 lidí
85 let
2 lidi
90 a více let 3 lidi

30–39
26
31
57

40–49
26
28
54

50–59
29
44
73

60–69
20
22
42

Nejčastější příjmení a jména v obci
23 x Pikna, Piknová
16 x Orság, Orságová
14 x Ondroušek, Ondroušková
14 x Hradil, Hradilová
12 x Novák, Nováková
14 x
11 x
9x
8x
7x

70–79
38
20
58

Jiří, Martin
Josef, Jan
Marie
Anna, Hana
Jarmila, Petr, František

80–89
9
9
18

90
3
0
3

celkem:
200
225
425
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Sokolský rok 2021 – jen poločas
Co se týká fotbalové sezóny, tak se dá
naší terminologií konstatovat, že jsme
odehráli jen poločas. Jarní část sezóny
2020/2021 se totiž opět neodehrála,
zato podzimní se stihla odehrát celá, ale

1:4 (poločas 0:1). První srpnový týden
jsme v generálce přivítali FK Loukov,
která se nám příliš nevyvedla a prohráli
jsme 4:5 (poločas 1:2). Pak už následovala podzimní sezóna, ve které jsme se

popořádku. V plánu zimní přípravy byly
v ý b ě hy, t ré n i n k y n a u m ě l c e ve
Všechovicích, soustředění na Rusavě
a p ř á t e l s k é z á p a s y. V z h l e d e m
k epidemiologické situaci ale proběhly
jen některé trénink y a většinou
individuální příprava. Padlo také konání
výroční valné hromady i sportovního
plesu a odložily se i oslavy 50 let TJ
Sokol, které měly být součástí rovněž
neuskutečněného sjezdu rodáků.
O nedohrání sezóny se rozhodlo
počátkem května, do té doby se
zvažovalo, že se odehraje alespoň část
zápasů. Areál včetně hrací plochy se ale
samozřejmě musel udržovat, takže
probíhaly brigády. V průběhu května
začalo docházet k rozvolnění a bylo
možné odehrát přátelské zápasy, čehož
jsme samozřejmě využili. Na konci
května jsme nejprve odehráli zápas
v Komárně, kde jsme po divoké
přestřelce padli 8:5 (poločas 4:1). Bylo
vidět, že týmy měly dlouhou pauzu. Na
začátku června jsme odehráli druhý
přátelský zápas, kdy jsme na domácím
hřišti přivítali Horní Nětčice, se kterými
jsme prohráli 2:6 (poločas 1:1). Další
přátelský zápas jsme odehráli až ke
konci července v rámci letní přípravy,
a to v Rajnochovicích, kde jsme zvítězili

pomalu rozjížděli, ale poté se zvedli
herně i výsledkově. Naše bilance je
7 výher, 1 remíza (prohrané penalty
v domácím derby s Nětčicemi, ačkoliv
jsme ještě v poslední minutě vedli 2:1)
a 4 prohry, za což nám patří 5. příčka
tabulky s 22 body při skóre 26:18. Do
podzimní sezóny jsme také vstoupili
s novými modrými dresy od ﬁrmy ZINA
Sport, které kompletně uhradila ﬁrma

DAS Czech Republic Hranice prostřednictvím našeho nového hráče Parka
Yongbonga z Jižní Korey. Po Radomyru
Zhydkovovi je to druhý zahraniční hráč,
takže začínáme být multikulturní J,
protože se musí používat i angličtina,
kdo by to byl před několika lety řekl.
Nové dresy jsme ale použili až ve třetím
kole v Lověšicích, kde jsme je pokřtili
výhrou 2:3 a následně v nich drželi
vítěznou šňůru až do sedmého kola,
kdy jsme doma padli až po penaltách
v derby s Horními Nětčicemi. Do zápasů
v průběhu podzimu zasáhlo postupně
28 hráčů, což je široký kádr, který se ale
skládá i z některých hráčů A týmu
a dorosteneckého týmu, díky fungování v Tatranu Všechovice, ale v neposlední řadě také díky hráčům staré gardy,
kteří si stále prodlužují hráčskou
k a r i é r u, p ř i če m ž n ě k te ř í z n i c h
v mistrovských zápasech dokonce
nastupují již se svými potomky.
V tomto roce jsme byli také aktivní
a úspěšní v dotačních příspěvcích.
Z Olomouckého kraje na celoroční
činnost a pořízení ojetého malotraktoru Iseki a z NSA (Národní sportovní
agentura) na provoz a údržbu. Z této
agentury pak čekáme na vyhodnocení
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žádosti na kompletní stavební rekonstrukci a modernizaci sociálního
zařízení v kabinách TJ Sokol, které slouží
při akcích i obci a dalším spolkům
a zaslouží si již novější kabát. Dále se
zvažuje možnost dotace na automatické závlahové zařízení v příštím roce, vše
je v procesu zjišťování informací,
jednání a návrhů. Za nejen celoroční,
ale dlouhodobou podporu děkujeme
především naší obci a ﬁrmě SITAP s.r.o.

Začali jsme také hojně využívat nové
víceúčelové hřiště, ať již pro tenis či
nohejbal a jsme rádi, že se to konečně
podařilo. V plánech pro zimní přípravu
ﬁguruje i nově dokončené workoutové
h ř i š t ě. D ě k u j e m e v š e m vě r ný m
fanouškům a sponzorům za přízeň
a podporu a byli bychom rádi, kdyby na
naše domácí zápasy našli cestu i další
diváci, rádi vás uvidíme. Loučím se
slovy: “Ve zdravém těle zdravý duch,

pohybu není nikdy dost.“ V lednu 2022
jsme si stihli pořídit klubové zimní
funkční čepice, které si mohou pořídit
i naši fanoušci za 260 Kč.
Více na webových i facebookových stránkách
klubu: http://fkhujezd.webnode.cz/ a na
https://www.facebook.com/TJSokolHorniUjezd/

Za TJ Sokol Horní Újezd,
Tomáš Koryčánek

Ohlednutí za hasičským rokem 2021
Rok 2021 u hasičů v naší obci bohužel
nezačal podle zajetých pravidel.
Celosvětová pandemie COVID-19 se
nás stále drží. Chvílemi jsme byli
nejhorší na světě, co se týká počtu
nakažených. V zemi je vyhlášen těžký
lockdown a zákaz pohybu. A nám
nezbývá bohužel nic jiného než tyto
pravidla respektovat. Výroční valnou
schůzi sboru, kterou míváme hned po
Novém roce, jsme nuceni zrušit.
Následující celá plesová sezóna, a mezi
nimi náš hasičský ples a dětský maškarní bál jsou bohužel kvůli pandemickým
opatřením také zrušeny.
Blíží se jaro a mezi hasiči začíná znít
otázka, co s naším tradičním Kacením
m á j e ? B ě h e m k rát k é d o by by l o
rozhodnuto, máj stát bude, tradice se
podruhé už přerušovat nebude. Takže
1. května v podvečer zavlála státní
vlajka na vztyčené májce. Kácení pak
proběhlo v sobotu 29. května, a to za
účasti malé veřejnosti, bez kapely
a doprovodného programu. U hasičárny bylo pivečko a něco na grilu. Nálada
ale byla nepopsatelná, konečně první
akce, která se po dlouhé době mohla
uskutečnit.
Během jara jsme se zúčastnili několika
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brigád pro obec. Dostali jsme za úkol
vyčistit plochy kolem cesty na Bařině
a Černého potoka od náletových
dřevin. Jindy by kluci remcali, ale po tak
dlouhé době, kdy jsme se nemohli
stýkat, nám i společná práce byla
odměnou.
V sobotu 4. září na hody obec slavila 650
let od první písemné zmínky naší obce,
samozřejmě jsme s hasiči nemohli
u takovéto události chybět. Našim
úkolem bylo zajistit zázemí kolem
kostela pro slavnostní mši u příležitosti
vysvěcení zvonu Maria. Postavit stany,
dovézt a rozmístit lavičky, pomoci
kapele a vyslat zástupce sboru, aby
u svěcení zajistili čestnou stráž. Po mši
jsme se se slavnostním průvodem
přemístili do areálu hřiště, kde jsme
zajišťovali obsluhu bufetu. Vše klaplo
na jedničku. Touto cestou chci všem,

kteří přiložili ruku k dílu a pomohli moc
poděkovat.
Na podzim pomáháme mateřské školce
s organizací tzv. Drakiády. Jedná se
o hromadné pouštění drak ů na
místním hřišti. Našim nejmenším
připravujeme zázemí na opékání
špekáčků a pravidelně přivážíme naši
zásahovou techniku, která se po dobu
konání akce stává jedním velkým
prolézadlem.
I v letošním roce jsme jako zásahová
jednotka vyjížděli k několika zásahům
a zde je přehled:
29. leden – Požár dopravního prostředku Býškovice, hoří bagr.
21. únor – Únik nebezpečných látek
Horní Újezd, podezření na otravu
oxidem uhelnatým, nebo jinými plyny.
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27. únor – Technická pomoc, čerpáni
vody, zatopení silnice po tání sněhu
Býškovice.
11. květen – Technick á pomoc,
odstranění spadlého stromu z komunikace.
15. květen – Technick á pomoc,
odstranění spadlého stromu z komuni-

kace Drholec– Libosváry
25. srpna – Požár lesní porost, plameny
v lese Všechovice
Na závěr bych chtěl všem členům,
spoluobčanům a především rodinám
a k a m a r á d ů m , j m é n e m ve l i te l e
jednotky do nového roku popřát

hlavně zdraví, spoustu přátel a svobodu. B ohužel jsme na t yhle věci
v minulosti nebrali takový důraz, brali
jsme je za samozřejmost. Až pandemie
nám ukázala, že tomu tak není. Všem
znovu hodně štěstí a zdraví.
Za sbor dobrovolných hasičů
přeje velitel, Ondřej Kocián

Sloupek Sdružení žen Óježďák
Naši milí příznivci,
loňský rok byl opět ve znamení
“Óježďák míní, covid mění”.
Z naplánovaných akcí se nám podařilo
zorganizovat jenom Dýňobraní. Opět
jste nás velmi mile překvapili svými
nápady, svou fantazií a také množstvím
výtvorů před domy. Bylo prostě na co
koukat. Jste skvělí a patří Vám obrovský
dík. Jste základním článkem pro to, aby
mohla tahle akce, která je ojedinělá
v širokém okolí, vůbec probíhat.
I Dýňová slavnost na hřišti se vyvedla.
Počasí nám přálo, ochutnávk y
i o b če r s t ve n í c h u t n a l o, k t a n c i
a poslechu se krásně hrálo. Bubeníci
z Valmezu vyplnili svým vystoupením
přestávky a omladina se mohla vyřádit
na hřišti v nafukovacích bublinách
a skákacím hradu. Vyhodnotily se
výzdoby i Dýňoborec, jehož dýně vážila
úctyhodných 48,3 kg, rozdala se
spousta cen. Malou drobností,
v podobě sázecí lopatky a rukavic,
takovou malou motivací na příště, byli
odměněni všichni, kteří před svým
domem cokoliv vytvořili. Něco se také
nepovedlo, na poslední chvíli nám
odřekla program ﬁrma, co zapůjčuje

brýle pro virtuální realitu, což nás mrzí,
ale pokusíme se ji zajistit na letošní
Dýňobraní. No a když už ten další ročník
vzpomínám, dovolte, abych Vás na něj
p o z v a l a a z á r o v e ň Vá s v y z v a l a
k pěstování dýní. Jaro se blíží, za chvíli
budeme vysévat a následně pilně
zalévat, ať máme z čeho realizovat svoje
supernápady. Termín už máme, letošní
Dýňobraní proběhne 24. září. Těšíme se
na Vás, fantazii se meze nekladou.
Ale ještě než bude podzim, plánujeme
jarní výstavu (pokud to situace dovolí),
dětem dlužíme výlet na Macochu a také
byl v plánu výlet do Polska, do rodinného zábavního parku Energylandia.
V rámci možností se pokusíme vše
napravit. Pro plnoleté je opět v plánu
Putovní sklípek. Tak uvidíme, snad
nezůstane zase jenom u pouhých
plánů, ale budeme mít konečně
možnost tyto akce plně zrealizovat
a společně si je užít.
V loňském roce se v naší obci světil nový
zvon a slavilo výročí obce. Spolek žen
Óježďák také přidal nepatrně ruku
k dílu a vyrobil pro Vás keramické
zvonky do domácností a jiné upomínkové předměty pro potřeby obce. Ráda

bych připomněla možnost využití
keramické dílny pro všechny zájemce,
můžeme se zde scházet a společně
tvořit (termín si společně dohodneme).
Zatím tuto možnost využívají hlavně
děti, tady bych ale chtěla upozornit, ty
malé neposílejte samotné, potřebují
Vaši asistenci a pomoc. Přijďte s nimi,
společně zrelaxujeme a určitě si něco
hezkého vyrobíte i vy.
Rok 2021 byl dalším rokem, který byl
pro všechny, vzhledem ke všem
opatřením a nařízením, velmi náročný.
Nezbývá než doufat, že se celá covidová
situace uklidní a nejen kulturní život
v naší obci se vrátí zpět tak, jak to máme
rádi.
Závěrem mi dovolte, abych Vám
jménem spolku Óježďák poděkovala za
to, že jste s námi, s námi tvoříte
a zachováte nám přízeň i nadále.
Po celý rok 2022 Vám všem přejeme
celkovou pohodu, lásku, štěstí, pevné
zdravíčko a od všeho dalšího, alespoň
maličko.
Najdete nás na také na facebooku:
https://www.facebook.com/ojezdak.horniujezd

Zuzana Mašlaňová
za spolek Óježďák

Ohlédnutí za mysliveckým rokem MS Horní Újezd
Na svatého Štěpána 26. 12. 2020 jsme
byli poprvé donuceni zrušit náš tradiční
hon s večerní zábavou. Uspořádali jsme
pouze skromnou vycházku, které se
zúčastnili členové mysliveckého
sdružení a pár pozvaných kamarádů.
Tato vycházka byla výjimečná tím, že
jsme se všichni po výřadu rozloučili
a odebrali se domů. Vycházku jsme si

užili i tak, protože byl krásný den.
Celé zimní období členové sdružení
poctivě přikrmovali zvěř ve svých
krmelcích a zásypech, aby nestrádala.
Myslivci rozlišují několik druhů krmiv.
Jedná se o krmiva, která jsou pro zvěř
důležitá, ovšem jejich nevhodné
předk ládání jim může způsobit
zdravotní problémy. Pokud budete

chtít zvěři přilepšit, nejlepší bude, když
se spojíte s nějakým myslivcem a on
Vám nejlépe poradí, jak se můžete
zapojit.
V květnu, kdy již situace vypadala lépe,
jsme svolali brigádu na údr žbu
Plachého rybníka. Postavili jsme novou
aklimatizační ohradu pro malé
kačenky.
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Dále jsme uspořádali 23. července naši
již známou Červencovou noc s kapelou
One Classic. Byly připraveny myslivecké
pochutiny a bohatá tombola.
Děkujeme všem, co se za námi přišli
pobavit, popřípadě okusit myslivecké
speciality, které bylo možno zakoupit
i do jídlonosičů.
V srpnu začala v naší honitbě sklizeň
řepky. A tím započal lov divokých
prasat. Počty kusů této zvěře na mnoha
místech stále rostou a na důsledky si
stěžují zejména zemědělci, kterým
divoká prasata ničí úrodu. Letos jsme
ulovili 11 divokých prasat v okolí řepky
a 4 divoká prasata byla ulovena na
večerních čekaných.
O prázdninách v srpnu se konal
Mikroregionální myslivecký den, kde
probíhaly střelecké závody na střelnici
v Rakově. Naši tři členové utvořili
d r u ž s t vo a re p re ze ntova l i o b e c
v americkém trapu. Tohoto závodu se
zúčastnily skoro všechny obce. My jsme
se umístili na krásném 3. místě.
V září jsme uspořádali dva hony na
kachny. Hony probíhaly na Plachém
rybníce v ranních hodinách. Střelci měli

přesné mušky a lovečtí psi pracovali na
výbornou.
V letošním roce jsme mezi nás přijali
dva nové členy, kterým se podařilo
úspěšně složit zkoušky z myslivosti
v roce 2020. Dále nám do spolku přibyli
dva lovecky upotřebitelní psi, kteří se

svými vůdci složili příslušné zkoušky
z výkonu.
Letošní zimní loveckou sezónu jsme
zahájili vycházkou na zvěř myslivosti
škodící. Prošli jsme všechny nory
a houštiny v naší honitbě.
Bohužel i loni jsme museli náš Štěpánský hon zrušit. Doufáme, že to v roce
2022 bude lepší a budeme moci zase
uspořádat náš tradiční hon s večerní
zábavou.
Tímto bych chtěl poděkovat všem
našim členům, kteří se i v této době
věnují myslivosti, přikrmují zvěř,
vylepšují a udržují naše společné
zařízení.
Závěrem bychom chtěli všem popřát
pevné zdraví. A do nového roku 2022
spoustu pohody a štěstí.
Martin Ondroušek
za Myslivecký spolek Horní Újezd

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Kulturní dům a jeho zázemí,
hospodářské zázemí obce, Orávkovo
Obec má zpracovanou dokumentaci na
stavební úpravy a přístavbu kulturního
domu. Jedná se o přístavbu za KD, kdy
se přistaví (vchod bude zezadu za
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pódiem) sklad na stoly a židle a zimní
zahrada s terasou a pergolou. Na tento
záměr máme již platné stavební
povolení. Je požádáno o dotaci jak

z MMR ČR, tak z Olomouckého kraje.
Realizace v letošním roce. Další
stavbou, kterou máme v plánu realizovat v příštím roce a máme projektovou
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dokumentaci, je hospodářské zázemí
obce. Je to stavba, samostatná budova,
dalo by se říci, že stodola pod hasičárnou. V této by měl být sklad strojů,

nářadí, popř. techniky obce a zázemí
pro pracovník y. Nyní máme vše
uskladněno v čísle popisném 15, bývalé
Orávkovo vedle zbrojnice, která je ve

špatném stavu. Zde máme v plánu
připravit projektovou dokumentaci pro
4–6 bytů.

Pozemkové úpravy a realizace prvků PSZ
Ze strany Státního pozemkového úřadu
Přerov bohužel žádné pozitivnější
novinky oproti loňskému roku nemáme. Dle jejich sdělení budou příští rok
zadávat projekt na realizace v k.ú.
Podhoří na Moravě, Jezernice
a Středolesí, Horní Újezd by měl přijít na
řadu v roce 2023 (projekt, stavební
povolení), realizace stavby 2024–2025.
Zmínili také možnost, že by si obec
n e c h a l a z p r a c ov a t p ro j e k t ovo u
dokumentaci sama, případně i vyřídila
stavební povolení a pak by se Horní
Újezd mohl posunout v pořadníku.
Cena takového projektu (dle počtu
stavebních objektů) by se však pohybovala od 150 000 do 500 000 Kč, což je
pro obecní rozpočet vysoká suma, a to
zvlášť v dnešní době. Vyplatí se počkat,

až bude realizovat stát prostřednictvím
p oze m k ové h o ú řa d u, k d y h ra d í
dokumentaci stát, potažmo PÚ.
Nejschůdnější by byla realizace
vodního díla – Doležalova rybníku
v rámci dotací opatření proti suchu,
v případě, že by pořízení dokumentace
byl uznatelný náklad. Co se však
povedlo, bylo provedení zaměření
některých polních cest, které jsme
u pozemkového úřadu objednali a bylo
na konci léta, respektive počátku
podzimu, provedeno. Toto pr vní
zaměření je zdarma. Jednalo se o cestu
od Vinohrádku směrem k vodnímu dílu
ve Vítonicích a k remízku v Dolci a dále
k vodojemu. Dále jsme byli informováni, že proběhla studie a po konzultaci
s pozemkovým úřadem Olomoucký

kraj nyní zadal ke zpracování i region
Hranicko – území Horního Újezdu bude
z a h r n u to t a k y s re s p e k tová n í m
výsledků KPÚ. V územích, kde pozemková úprava dosud neproběhla, může
tato studie vyvolat její zahájení. Dobrou
zprávou je, že v novém operačním
programu („Národní plán obnovy“) pro
pozemkové úřady budou 2 kategorie,
včetně zadržování vody v krajině
a adaptace na změnu klimatu, což
rybník v Újezdě splňuje. V první etapě
(rok 2022–2023) bude pozemkový úřad
přihlašovat projekty s již platným
stavebním povolením a následně (rok
2024) lze ﬁnancovat např. i projektové
dokumentace a Horní Újezd (spolu
např. se Lhotou u Lipníka a Kladníky)
má v tomto prioritu.

Odpadové hospodářství – nová vyhláška
Na říjnovém veřejném zastupitelstvu byla schválena nová
obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, kterou naleznete
na webových stránkách obce. Byla zvýšena cena za odpad na
osobu, nebo nemovitost ve které není nikdo trvale přihlášen
a to na 550 Kč/ osoba nebo nemovitost za rok. Z provedené
kalkulace vyplývá, že na osobu vychází reálně až 900 Kč, obec
tedy doplácí z rozpočtu.
Po obci máme 4 sběrná místa s barevnými kontejnery. Chtěli
bychom Vás požádat při umísťování vytříděného odpadu
o dodržování pořádku okolo nich. Zejména plasty se snažte
co nejvíce mačkat. Přesto se stává, že někteří z nás mají málo
možností nebo jiný důvod nechávat odpadky mimo určené
nádoby. Vítr, déšť a ne zřídka i kočky se pak postarají o to, aby
byl po vesnici nepořádek. Hlavně, že u nás doma nebo
v garáži už nic nepřekáží a mám dobrý pocit z toho, že je
uklizeno. Nebuďme lhostejní a když bude málo místa
v kontejneru, zkusme to jinde. Nebo za týden, kdy už bude
kontejner vyvezený.
Kompostéry do domácností – na zahradu o objemu 1 400
litrů za manipulační poplatek 800 Kč. V rámci spolupráce
s Mikroregionem Záhoran jsme se zúčastnili projektu
„snižování množství odpadů“, kde jsme získali dotaci 90% na
nákup kompostérů, které se v minulém roce „zapůjčily“ po

dobu 5 let jejich zájemcům. Po uplynutí této doby se stane
kompostér majetkem jednotlivých zájemců o výpůjčku. Kdo
máte zájem o tento kompostér ještě máme na skladě. Pokud
budete chtít zakoupit popelnici na komunální odpad, máme
ještě popelnice k dispozici – plastová na kolečkách
900 Kč, plechová 800 Kč.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
26. března 2022 v době od 7,30–8,15 hodin.
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Sjezd
rodáků

Silniční hospodářství
– plány pro rok 2022

Na počátku roku 2021 byla
vytvořena pracovní skupina ze
členů zastupitelstva a zástupců
spolků, která se sešla v polovině
března, přičemž některé záležitosti se již předjednaly na pracovním zastupitelstvu. Z diskuse
vyplynulo, že by bylo vhodnější
přesunout sjezd až na rok 2022,
kdy by měla být snad situace
lepší, a nebyla by omezována
n ě j a k ý m i p o d m í n k a m i . Po
dohodě byl tedy termín stanoven na sobotu 25. června 2022.
Program se již rýsuje, kdo máte
náměty, nápady či chcete přiložit
ruku k dílu, rádi vše uvítáme.

a) Provedení nového povrchu propojovací komunikace u víceúčelového hřiště
b) Provést úpravu PD pro silnici - od mateřské školky kolem Burdového
k Vyňuchalové garáži, částečně asfalt a obrubníky a částečně jen nástřik, ujíždí
břeh. Od Vyňuchalové garáže po hřiště spadá komunikace do pozemkové úpravy,
což by v budoucnu zbudoval státní pozemkový úřad – viz článek pozemkové
úpravy.
c) Provedení prodloužení komunikace v lokalitě Chlápčena ke 2 novostavbám.
d) Provedení opravy komunikace k farmě z místní komunikace a vyspravení děr
za hřbitovem
e) Položení asfaltového koberce před zbrojnici

Revitalizace hřbitova
V letošním roce musí zastupitelstvo schválit nový hřbitovního řád a v souvislosti
s tímto také nové ceny za pronájem hrobových míst. Zastupitelstvo obce se sešlo na
sklonku roku 2021 na hřbitově a usoudilo, že i hřbitov vyžaduje opravu
a revitalizaci, a to především hřbitovních zdí a jejich spár, sloupků u zdí a jejich krycích
hlav. Obec má zpracovanou architektonickou studii na celkovou revitalizaci hřbitova,
jejíž součástí jsou také kolumbária, zátiší se vsypovou loučkou a venkovním obětním
stolem, i toto by lidé rádi využívali. Je tedy zapotřebí připravit projektovou dokumentaci.

Historická vzpomínka
– císařské manévry

Je to 124 let kdy se konaly velké císařské
manévry na Záhoří k oslavě 50 let
vládnutí císaře Františka Josefa I.
Manévry se konaly 1.–4. září – středa až
sobota. Všude bylo plno vojska. Při
manévrech vojsko pole a obilí pošlapalo a pojezdilo. Naše dědina byla právě
uprostřed manévrovacího pole
a oddělovala 1. armádní sbor Vídeňský
od 2. armádního sboru Krakovského. Ve
středu 1. září přijel císař vlakem z Vídně
do Bystřice p. H. v 9:30 a po krátkém
odpočinku jely 4 kočáry na Hostýn, kde
ho čekalo uvítání od 50 000 lidí.
Ve čtvrtek 2. září vyjel kočárem v 7:15
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na Drholec, kde nasedl na koně
a s družinou jel na návrší u Přílesí
pozorovat manévry od Nětčic a Kelče.
V pátek 3. září se rozpoutal prudký boj
v naší dědině, před samou školou byl
pravý obraz bitvy. Nával diváků z blízka
i okolí byl ohromný. Po celý čas manévrů od 1. do 4. září byla veliká síla vojska
ubytována na noc v okolních vesnicích.
Až teprve v sobotu 4. září po skončení
manévrů nocovalo u nás vojsko ve
velikém počtu, až v neděli ráno se
odebralo do svých ležení. Zvědaví lidé
kolem Cigána /U Hůčnice/ se rozutíkali
před splašenými koňmi jízdy a někteří si
uhnali zápal plic. Císař byl ubytován
v Bystřici na zámku, který mu uvolnil
kníže /baron/ Laudon. Na újezdské faře
byl ubytován generál Sivkovič – rytíř
z Chorvatska se svým adjutantem. Dal
najevo, že je zbožný, při prvním setkání

s knězem vytáhl z kapsy křížek a řekl, že
je to jeho ochrana ve všech bouřích
a strastech jeho života. V sobotu 4. září
odjel císař František Josef I. z nádraží
v Bystřici ve 4 hodiny odpoledne do
Vídně, kam dojel v 8 hodin večer.

Zapsal Leopold Koryčánek
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H U D E B N Í O K É N KO

Náš rodák Roman Studený opět začal pod delší odmlce
hudebně vystupovat, a to pod hudebním jménem
R.O.M.A.N (folk, pop, punk, rockový kytarista, zpěvák
a skladatel). Hraní na kytaru a zpěvu se věnuje od svých 12 let.
Od roku 1997-2013 hrál v rock-metalových kapelách The Korf
a Psycho Radio, se kterými odehrál přes 700 koncertů
v klubech a festivalech po celé ČR a SK. S kapelami natočil
3CD a několik DEMO snímků, účastnil se zajímavých CD
kompilací. V letech 2014-2020 hrál také s akustickou kytarou
pro kamarády na oslavách, svatbách, u táboráku a skládal

písničky, básničky a texty pro radost. Od roku 2021 Roman
vyměnil elektrickou kytaru za akustickou a hraní v rockmetalových kapelách za One-man guitar acoustic show, kde
používá LOOPER, kytarové efekty, zpívá, bubnuje na kytaru
a prezentuje výhradně vlastní českou tvorbu, kterou
v programu doplňuje o cover songy svých oblíbených autorů
a kapel. Z jeho písniček je cítit energie, přímočarost, kytarová
rytmika a jasné sdělení českých textů. Od léta roku 2021
vystupoval především na festivalech či kulturních akcích na
náměstích. Ve svém repertoáru má zařazenou také obecní
hymnu či oblíbenou fotbalovou hymnu, kterou v roce 2010
složil pro zdejší fotbalový tým a kterou nám můžou závidět
i prvoligové kluby. V naší obci se představil dvakrát. Nejprve
v září při hodové akci na fotbalovém hřišti, a podruhé
nedávno při vánočním koncertě v našem kostele, kde
s kytarou odehrál neznámější koledy a vánoční písně. Při
obou akcích ho zpěvem doprovodila Pavlínka Švejdová
z Podhradní Lhoty, která má rodinnou vazbu na naši obec.
Romana můžete sledovat na jeho youtube kanálu
https://www.youtube.com/channel/
UCPeD30J6lPLU-mlMjlCDﬂg nebo také na Instagramu
https://www.instagram.com/roman_studeny_music/

Cyklodresy a cyklokalhoty Horní Újezd
Na počátku léta 2021 byly pořízeny cyklodresy a cyklokalhoty Horní Újezd podobu od ﬁrmy Salton Holešov (viz obrázky). Dres či
kalhoty si nechalo vyrobit asi 25 patriotů a na vyjížďkách reprezentují naši obec. Cyklistický dres je exclusive (materiál Coolmax,
krátký rukáv, kapsa na zip), přičemž si může zájemce zvolit krátký zip nebo celopropínací, cena zůstává stejná ve všech provedeních, a to 935 Kč bez DPH. Dále jsou v nabídce cyklistické kalhoty Exclusive pánské (krátké, materiál LycraPOWER, síťované lacly,
vložka DevaPremium, silikonové gumičky na nohavicích) s cenou
1045 Kč bez DPH a cyklistické kalhoty Exclusive do pasu dámské
(krátké, materiál LycraPOWER, do pasu, vložka DevaPremium,
silikonové gumičky na nohavicích) s cenou 1012 Kč bez DPH. Firma
Salton nám uvedla, že pokud bude chtít někdo přiobjednat oblečení,
tak do jednoho roku bude za stejnou cenu, a to (i v případě menšího
množství, s požadavkem, aby se případné objednávky co nejvíce
sloučily, aby nevyráběli jeden dres, za týden druhý a za 14 dní další.
Takže případní další zájemci hlaste se co nejdříve u Tomáše Koryčánka.
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Cesta Horní Újezd – Býškovice
V průběhu roku bylo vydáno stavební
povolení a v létě zahájeny stavební
práce na komunikaci, které však musely
být přerušeny. Momentálně je stavba
od listopadu zastavena, její dokončení
se předpokládá do srpna 2022. Důvod

je špatné podloží ve středu vozovky.
Projektová dokumentace byla pořízena
v letech 2014–2015 a ta řešila pouze
zpevnění krajnic, aby neujížděly.
Následně při stavbě bylo toto zjištěno,
tak byla zastavena, bude dohotovena

projektová dokumentace a správa
silnic musí najít další peníze v rozpočtu.
Doufáme, že bude zdárně vše dokončeno v letošním roce.

Provoz víceúčelového hřiště
Víceúčelové hřiště je v provozu, TJ Sokol zde má vyhrazeny
dny úterý a pátek v době od 17:00 do 21:00 a mateřská škola
ve všední dny od 09:00 do 11:00, což muselo být uvedeno do
provozního řádu, který je zveřejněn na níže uvedeném
odkazu na webových stránkách obce. Hřiště je nejlépe si
rezervovat přes rezervační systém, který má přednost, a to
na stránce: www.horni-ujezd.cz/urad/viceucelove-hriste/
Správkyní hřiště je paní Jarmila Kudlíková, která kontroluje
rezervační systém a má i klíče, hřiště je otevřeno od 8:00 do
20:00, jinak po domluvě. U správkyně je možné si zapůjčit

i sportovní pomůcky (futsalový míč, tenisové míče, basketbalový míč, tenisové rakety). Upozorňujeme na používání
vhodné obuvi, zakázán je vstup s kopačkami, které mají
umělé či kovové hroty, pro malou kopanou a nohejbal jsou
nejvhodnější tzv. turfy. Hřiště disponuje i umělým osvětlením. Na hřišti byly instalovány i tři webové kamery, které
monitorují víceúčelové i workoutové hřiště, a to z důvodu
ochrany majetku a bezpečnosti. Na sklonku roku bylo
dokončeno také parkoviště a provedena spodní vrstva
propojovací komunikace z výfrezků.

Vlakem, autobusem i tramvají
na jednu jízdenku
Od září se znovu zjednoduší cestování
hromadnou dopravou. Občané jí
budou moci jezdit s jedinou jízdenkou.
Ta bude platit ve všech spojích objednávaných Olomouckým krajem, ale
také městské hromadné dopravě
v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku, Zábřehu a Hranicích.
K 1. září se do systému IDSOK bude
integrovat šest zbývajících železničních
tratí číslo 270, 274, 280, 290, 300 a 330.
„Na jednu jízdenku tak bude možné
cestovat všemi spěšnými a osobními
vlaky, příměstskými autobusy, ale
i MHD,“ dle hejtmana Olomouckého
kraje Jiří Rozbořila.
Jízdenky si cestující budou kupovat na
obvyklých místech, tedy u řidičů autobusů, v pokladnách Českých drah
i v informačních kancelářích dopravců.
„Naše práce se nyní dostává do další
strategické fáze. Nadále pracujeme na
rozšíření bezkontaktního odbavení,
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které se týk á časových jízdenek
a přiřazení takzvaných časových kupónů IDSOK na bankovní karty v co největším rozsahu. Prozatím tento způsob
odbavení funguje v autobusech na
Jesenicku a Prostějovsku, včetně zdejší
MHD a snahou je co nejvíce více informovat cestující, že tento způsob placení je možné využít,“ sděluje ředitel
Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého k raje
Jaroslav Tomík.
Tratě zařazené k 1. září do IDSOK
270 Hoštejn – Zábřeh na Moravě
– Olomouc – Přerov – Hranice
na Moravě – Polom
274 Litovel předměstí – Mladeč
280 Hranice na Moravě – Hustopeče
nad Bečvou
290 Olomouc – Uničov – Šumperk
300 Přerov – Chropyně – Nezamyslice
330 Přerov – Říkovice
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Další připravované
a plánované záměry
a investice

Rozpočet obce 2022

ź Revitalizace Plachého rybníku – v únoru zastupitelstvo
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

rozhodlo o přijetí dotace
Revitalizace HŘBITOVA – zejména oprava hřbitovních zdí
a sloupků – příprava projektové dokumentace
Modernizace sociálního zařízení hasičárny
Modernizace kuchyně a sociálního zařízení mateřské
školky
Přístavba skladu KD a krytá pergola s posezením za KD
Novostavba hospodářské stodoly – zázemí pro obecní
stroje, techniku a pracovníky za hasičskou zbrojnicí
Revitalizace – úprava prostoru břehu a zeleně před
hasičárnou s posezením a pergolou
Demolice objektu RD č.p. 88 Štěpánovo a celková úprava
prostoru
Jednání o převodu a využitelnosti objektu fary, oprava
márnice a WC – Římskokatolická farnost Horní Újezd
Komunikace uvedeny v silničním hospodářství
Stavební místa dokončení výkupu Babka – zadání
projektové dokumentace na inženýrské sítě v této
lokalitě

Možnost zasílání obecních informací
e-mailem
Původní službu náš poskytovatel zrušil a nahradil ji novou službou Smart Info.
Stávající odběratelé museli znovu potvrdit svou registraci, ke které byli vyzváni,
noví se musí přihlásit a registrovat. Služba opět přináší zasílání aktuálních informací, novinek a hlášení obecního rozhlasu. Pokud máte zájem o tuto službu,
je zapotřebí se zaregistrovat a přihlásit na stránce: www.horni-ujezd.cz/
informace-od-nas. Při problémech kontaktujte přímo Tomáše Koryčánka na
e-mailu: mistostarosta@horni-ujezd.cz či telefonu 608 564 831. Aktuální
i předchozí hlášení obecního rozhlasu naleznete rovněž na webových stránkách
obce v záložce Hlášení obecního rozhlasu.

Najdete nás
i na facebooku!
Na Facebooku jej od 1. prosince
2015 vytvořena skupina Obec Horní
Újezd, kde se můžete přihlásit. Jsou
zde zveřejňovány hlášení obecního
rozhlasu, akce, události, foto
a dokumenty ze života obce i spolků.
Počet členů ve skupině stále roste
a z loňského počtu 100 členů vzrostl
na 193 členů, mnohdy i z jiných obcí.
VEŘEJNÁ SKUPINA:
Obec Horní Újezd, okr. Přerov
ODKAZ: https://www.facebook.com
/groups/924199684341446/
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KULTURNÍ KALENDÁŘ 2022
Jelikož se epidemiologická situace zlepšuje a postupně rozvolňuje, pomalu plánujeme i kulturní akce. Některé společenské akce máme předpřipravené, ale
jestli se uskuteční, nevíme. Proto sledujte aktuální informace, které budou zveřejněny v případě jejich konání.

DUBEN
3. 4.
Jarní tvoření v keramické
dílně a velikoční KAFÉ BAR
KVĚTEN
1. 5.
Stavění máje
– SDH Horní Újezd
6. 5.
Májové oslavy osvobození
obce, vatra, ohňostroj
– Obec HÚ + TJ Sokol HÚ
8. 5.
Svátek matek
21. 5. Cyklovýlet – TJ Sokol HÚ
28. 5. Kácení máje

ČERVEN
3. 6.
Dětský den
25. 6. Sjezd rodáků
ČERVENEC
15. 7. Červencová noc
– Myslivecký spolek
23. 7. Zájezd na turnaj Újezdů
– Újezdský pohár 2022
Velký Újezd
ZÁŘÍ
4. 9.
Tradiční pouť
24. 9. Dýňobraní

LISTOPAD
Pojízdný sklípek
PROSINEC
Mikulášská nadílka,
rozsvěcení vánočního
stromu
Vánoční výstava
– Óježďák, z,s.
26. 12. Štěpánský hon
a Štěpánská zábava
– Myslivecký spolek

Vzpomínka na rok 2015
a hokejové hry na Luži

Elektronickou verzi zpravodaje naleznete na www.horni-ujezd.cz
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