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Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané,
opět jsou tu Vánoce a blížící se nový rok. Mnoho z nás si v mysli vybaví minulé Vánoce či
oslavy nového roku. Možná si v duchu povzdychneme, jak ten rok zase rychle uběhl a i ten
krásný vánoční čas bude trvat tak krátce. Ano je to tak, žijeme v urychleném světě a i to
potřebné pozastavení během Vánoc bývá jakési krátké, jako by to byl jen prodloužený
víkend, během kterého se snažíme zapomenout na každodenní problémy, staré spory anebo
se ve vzpomínkách obracíme na své blízké, kteří už nejsou mezi námi. O Vánocích jsme si
bližší než kdy jindy i proto, že chceme být blízko sebe, zavzpomínat na naše dětské časy u
vánočního stromku, nebo se ve vzpomínkách vrátit ke krásným okamžikům v našich
životech. Chceme si alespoň nyní připomenout, jaké to je, těšit se z radosti našich dětí,
vnoučat, ale i dospělých. V tomto krásném a kouzelném vánočním čase se opět umíme
radovat z maličkostí a je nám dobře i z toho, že většina lidí okolo nás, naše rodina, přátelé,
bližší i vzdálenější známí či sousedé mají k sobě o něco blíž než jindy. V upřímném úsměvu,
ve vlídném slově nebo v lidském dotyku je velké tajemství a bohatství. A v každém z nás to
vyvolá pocit štěstí, pohody a sounáležitosti. Když si nyní slíbíme, že nejen během
přicházejících svátků, ale i v novém roce nebudeme šetřit na upřímných stiscích rukou,
vlídných pohledech a milých gestech nebo pohlazeních, dáme svým blízkým a přátelům ten
nejkrásnější dárek.
Přeji Vám všem, váženým spoluobčanům, krásné prožití vánočních svátků bez shonu a
stresu, a úspěšný nejen vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví, Boží
požehnání, hodně osobních i pracovních úspěchů a spoustu milých lidí kolem sebe.
Za zastupitelstvo obce Alena Veličková, starostka obce a Tomáš Koryčánek, místostarosta
POZVÁNÍ FARNOSTI VŠECHOVICE
Římskokatolická farnost Všechovice si Vás dovoluje pozvat na Vánoční koncert, který se
uskuteční 27. prosince 2015 v 17.00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice ve Všechovicích.
Vánoční náladu v nás prohloubí známá skupina Gympleři. Více o skupině na
http://www.gympleri.cz/default.aspx.
Farní charita Všechovice
FCH Všechovice se soustřeďuje především na organizování finančních sbírek pro potřebné.
Mezi největší patří Tříkrálová sbírka, která v r. 2015 přinesla zisk 72.981,- Kč (z toho Horní
Újezd 13.315,- Kč). Tato částka byla odeslána na účet Charity České republiky Praha.
Pokud se někdo ocitl v tíživé situaci, může prostřednictvím paní Kývalové si zažádat o
příspěvek a na základě sociálního šetření je možno finančně přispět. Dobrovolníci, kteří se
Tříkrálové sbírky účastnili, byli za svou ochotu odměněni. Dvakrát navštívili plovárnu
v Hranicích a jedenkrát promítání v letním kině. Tyto akce se vždy setkaly s bohatou účastí.
FCH Všechovice úzce spolupracuje s Charitou Hranice, která v naší farnosti a v širokém
okolí poskytuje profesionální služby. Spolupráce charity a Římskokatolické farnosti má letité
kořeny a mezi jednu z akcí patří pořádání Sbírky pro děti z Ukrajiny. Již 4. rokem se naše
farnost prostřednictvím charity zapojuje do této sbírky. Jedná se o nakoupení vánočního
dárku pro určité dítě z dětského domova z Ternopilu, předání Charitě Hranice, která
prostřednictvím Arcidiecezní charity Olomouc dárek předá konkrétní osobě. Jen z naší
farnosti se nám daří zaslat dárek pro 12 dětí. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se do
sbírky zapojili. Fotografie z předávání dárků dětem na Ukrajině najdete na
http://www.darky.jsemvidet.eu/ v záložce Fotogalerie 2014 - zvolte složku Ternopil. Zároveň
bych Vás chtěla upozornit na blížící se Tříkrálovou sbírku 2016, která proběhne 9. ledna
2016.
Jménem Farní charity Všechovice děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akcí
pořádaných charitou. Především děkuji všem, kteří finančně i materiálně podpořili potřebné u
nás, na Ukrajině i v jiných zemích. Do nového roku Vám přeji Boží požehnání, zdraví,
zdravou mysl, otevřené srdce a chuť pomáhat. Irena Kývalová - předsedkyně

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Charitní tříkrálová sbírka proběhne tradičně v naší obci v sobotu 9. ledna 2016. 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.

ZVEME MAMINKY, BABIČKY I DĚTI
NA OTVÍRÁNÍ BETLÉMA
Ve čtvrtek dne 24.12. 2015
v 10 hod. do kostela

Děti budou přinášet postupně postavičky
do betléma a přitom
si zazpíváme známé
vánoční
koledy.

Štěpánská zábava:
V sobotu 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
Oneclassic&orchestra Kroměříž a připraven bude výborný srnčí guláš a nebude chybět i
bohatá tombola.

Posezení pro seniory
Předposlední sobotu v listopadu proběhlo tradiční setkání seniorů se zastupitelstvem obce
Horní Újezd. Konalo se již po jedenácté. Pozvání přijalo téměř sto seniorů ze stotřiceti.
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 vystoupili manželé Procházkovi z Vyškova pod názvem“ písničky 30. let + ukázka
historických klobouků. Vystoupení sklidilo úspěch. Překvapení a obdiv sklidilo vystoupení
Veroniky Oravové, která v krásném kostýmku „vystřihla“ sólové mažoretkové vystoupení.
Tomuto koníčku se věnuje víc jak pět let a s mažoretkami Panenky již navštívila tyto země:
Polsko, Francii, Švýcarsko, Německo, Itálii, Irsko, Turecko a několikrát Chorvatsko. Medaile,
vítězství a výborná umístění sbírají i po celé České republice. Samozřejmě, že pěkná
atmosféra a melodie nenechaly mnohé sedět na židli, a tak se i tancovalo, hrály a zpívalyse
písničky na přání. I po skončení programu dobrá nálady přítomné neopustila, a dále
sousedsky pobesedovali a zavzpomínali….

Vítání občánků:
V neděli 22. listopadu se v prostorách nové expozice „Jak se žilo v Ójezdě uskutečnilo první
vítání občánků do naší obce, které dříve probíhalo ve Všechovicích v rámci Mikroregionu. Do
naší obce jsme přivítali tři nové občánky, dva chlapečky a jednu holčičku, a to Jakuba
Jemelku rodičů Jana a Jany Jemelkových, Ellu Kociánovou rodičů Ondřeje a Ivany
Kociánových a Lukáše Ovčáčíka rodičů Petra a Moniky Ovčáčíkových. K příjemné atmosféře
přispělo tématicky motivované vystoupení dětí z mateřské školky a o hudební doprovod se
postarali sourozenci Veronika a Vítek Seidlovi. Nové občánky přivítala starostka obce Alena
Veličková. Rodiče vítání svého občánka potvrdili podpisem do kroniky, převzali finanční dar,
kytičku a malou hračku. Při slavnostním aktu nechybělo tradiční vyfotografování a pohoupání
v obecní kolébce. Přejeme všem malým občánkům, aby vyrůstali v láskyplném náručí svých
rodičů v hřejivém prostředí domova.

Máme tři nové občánky:

Odkaz na videoprezentaci k vítání občánků můžete nalézt na stránkách obce:
http://www.horni-ujezd.cz/videogalerie/
Zde naleznete video o naší obci i odkazy na další videa z obce.

Mikulášská nadílka v mateřské školce:
O tom, že mněl o tomto víkendu Mikuláš mnoho práce v každé obci určitě ví každé hodné
dítko. Nejinak tomu bylo i u nás v Horním Újezdu, kde Mikuláš nejprve naděloval v mateřské
školce. Samozřejmě si sebou vzal svou družinu, ve které nechyběli andělé a čerti. Ve školce
je přivítaly děti s říkankami i tanečky, samozřejmě zaměřenými na Mikulášské téma. K tomu
se děti i náležitě oblékly včetně paní učitelky i ředitelky. Mikuláš se divil, jaká mu roste
generace malých andílků, ale i čertíků.

Mikulášská nadílka spojená s pekelnou jízdou po obci:
V sobotu 5. prosince se obcí prohnala pekelná jízda. Novým způsobem nás navštívila
Mikulášská družina, když Lucifer přijel na pekelném stroji a na pekelném voze s vařícím
kotlem přivezl čertovskou družinu i Mikuláše s anděly. Poté děti přistupovaly k Mikuláši a
recitovaly básničky a něco na sebe také pověděly. 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. Vánočně nás naladil a po duši pohladil Všechomor, který
zahrál krátké pásmo vánočních písní.

Hasičská zbrojnice v novém kabátě:

Dříve než se zmíním o opravené hasičské zbrojnici , chtěla bych Vám stručně v letech zmínit
krátkou historii sboru dobrovolných hasičů Horní Újezd.
1924 – byl založen sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd
1928 – postavena hasičská zbrojnice dole na parku – nyní je zde dětské hřiště
1952 – zakoupeno první prastaré auto –TATROVKA
1978 -1979 – obec zakoupila grunt od rodiny Petrovy a z tehdy vcelku moderní stodoly
vybudovala v „akci Z“ hasičskou zbrojnici. Odpracováno zdarma 2800 hodin.
1980 – zakoupena Avie – 31 prodloužený zaplachtovaný valník
1986 – Nová Avie – 31 – dopravní hasičské vozidlo v plné výbavě
1989 – od vojska zakoupena cisterna TATRA 138 již několikrát zrekonstruována až do
dnešní
podoby k zásahu JPO III.
2013 – pořízeno zásahové 8 místné vozidlo FORD Transit
2015 – rekonstrukce hasičské zbrojnice

Hasičská budova která je od 13.11.2015 v novém kabátě, byla zakoupena a přebudována
v roce 1978 – 1979 v tehdejší době z celku moderní 50 ti leté stodoly. Sloužila 36 let, avšak i
ona začala dosluhovat a vyžadovat opravy. V roce 2012 si zastupitelstvo obce nechalo
zpracovat projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice. V letošním roce uspěl v Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje a byl podpořen částkou 300tis.Kč. Zastupitelstvo obce
se rozhodovalo provést rekonstrukci po částech. Zvítězil však názor provést opravu z gruntu,
tudíž vše. Ve výběrovém řízení byla vybrána nejnižší nabídkou firma Orság stavby Horní
Újezd a započaly práce spočívající ve výměně vazby, včetně nové krytiny a okapů, byl
proveden nový věnec, vyměněny okna, dveře, zabudovány elektronické sekční vrata,
zateplena fasáda i nový sokl a byl proveden barevný nátěr. Celkové náklady vč. dotace činily
cca1.2 mil. Kč. O tom, že se dílo podařilo, svědčí přiložené foto .
Alena Veličková, starostka
Pozemkové úpravy:
Veškeré informace k probíhajícím pozemkovým úpravám naleznete na webových stránkách
obce v záložce Pozemkové úpravy. Ve středu 7. října proběhlo na obci závěrečné jednání
Aktuální informace je, že bude vydáno tzv. 1. rozhodnutí - o schválení návrhu, které mělo být
původně rozesláno v průběhu prosince. Vydání a vypravení rozhodnutí o schválení návrhu
se nyní předpokládá až začátkem ledna 2016. Důvodem je dosud nevydané závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody (MěÚ Hranice) ke změnám druhů pozemků dle návrhu
nového uspořádání pozemků (§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a také dokončení vydání
pozemku KN 2797 v rámci církevních restitucí. V případě, že nebude podáno odvolání, bude
rozhodnutí o schválení návrhu pravomocné a v katastru se vyznačí blokační poznámka
"schválené pozemkové úpravy", po jejím zapsání nebude možné pozemky prodávat,
kupovat, darovat atd. (respektive jen se souhlasem pozemkového úřadu). Poté bude mít
zpracovatel tři měsíce na vyhotovení digitální katastrální mapy a nejpozději do 4 měsíců od
právní moci 1. rozhodnutí se vydává rozhodnutí druhé, tzn. prováděcí, kterým se návrh
zapíše do KN, předpokládaný termín je cca do 03-04/2016 (v případě, že nebude odvolání),
konečným rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy - k 31. 10. 2016. Co se týká
financování realizací, je schválen další operační program pro pozemkové úpravy - Program
rozvoje venkova na období 2014 - 2020 z fondů EU, případně lze financovat z rozpočtu SPÚ.
Po závěrečném jednání 7. října proběhla také schůzka sboru zástupců, kde se stanovily
priority realizace - pořadí realizace jednotlivých staveb nebo skupin opatření.
Tomáš Koryčánek, místostarosta
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 47 občanů.

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 byla nově vytvořena skupina Obec Horní Újezd, kde se můžete
přihlásit. Jsou zde zveřejňovány akce, události, foto a dokumenty z obce.
https://www.facebook.com/groups/924199684341446/

Nové služby v obci:
V budově mateřské školy byly nově zrekonstruovány prostory v budově mateřské školy,
které byly pronajaty firmě Dagmar Orságová Masáže&Pedikůra a Michaele Zavagyelové
k provozování fotoateliéru.
Odkaz na masážní salón a na fotoateliér:
https://www.facebook.com/Mas%C3%A1%C5%BEe-Pedik%C3%BAra-1739582846269503/
http://mzstudio100.wix.com/mzstudio

JAK ordinují lékaři v době svátků:
MUDr. Mitáš ordinuje mezi svátky takto :
St 23.12.
8,00 - 10,00
Po 28.12.
8,00 - 12,00 (zastupuje MUDr. Procházka v Soběchlebích)
Út 29.12
8,00 - 10,00
St 30.12.
8,00 - 11,00
Středa 31.12. akutní stavy ošetří pohotovost nemocnic Přerov nebo Hranice
MUDr. Dittelová ordinace Ve Všechovicích jako obvykle 21. 22. 28. 29.
Dovolená čtvrtek 31.12.2015.
Jak se bude úřadovat na obci v době svátků:
pondělí
21.12.
8,00 - 15,30
úterý
22.12.
8,00 - 13,00
úterý
29.12
9,00 - 14,00
středa
30.12
8,00 - 10,00
Prosíme občany, kteří mají na obci nedoplatky, aby je uhradili nejpozději v
úterý 29.12.2015 dopoledne na obecním úřadě.
Kotlíkové dotace:
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. Je možnost hlasovat
v anketě na webových stránkách Olomouckého kraje. Anketu jsme uskutečnili i na stránkách
naší obce, v které hlasovalo 93 občanů, přičemž 57 z nich uvedlo, že by o dotace mělo
zájem, 19 by zájem nemělo a 17 prozatím nevědělo.
Info Olomouckého kraje:
Upozorňujeme, že v současné době není možné předkládat žádosti o finanční podporu na
výměnu starého kotle na pevná paliva za nový ze strany občanů Olomouckého kraje.
Vyhlášení výzvy občanům Olomouckého kraje (fyzickým osobám - majitelům rodinných
domů) za předpokladu, že Olomouckému kraji se podaří získat finanční prostředky z
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, je předpokládáno v 1. polovině roku
2016.
Informace o novém územním plánu
Na základě zasedání veřejného zastupitelstva bylo požádáno u poskytovatele MěÚHranice
o zadání k vypracování nového územního plánu, aby byl získán čas, než budou zcela
dokončeny pozemkové úpravy. Každá obec by měla mít zpracovaný nový územní plán do
roku 2020.
Třídění odpadu
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce byla schválena nová obecně závazná
vyhláška o odpadech. Dále byla sdělena informace, že od firmy EKO-KOM a.s. jsme za
třídění odpadu obdrželi zpět 29 543 Kč. Vyplatí se tedy odpad třídit a děkujeme všem
občanům, kteří k třídění zodpovědně přistupují.
Podomní prodej
Byla zadána výroba cedulí se zákazem podomního prodeje v obci s tím, že budou osazeny
samostatně, ne pod značkami o začátku a konci obce.

Kulturní kalendář 2015 – 2016
Prosinec
26.12. Štěpánský hon, Štěpánská zábava – Myslivecké sdružení Horní Újezd
Leden
30.01. Sousedský ples – hudba GRADACE
Únor
06.02. Vodění medvěda – Myslivecké sdružení Horní Újezd
27.02. Hasičský bál – hudba Los Playboys – SDH Horní Újezd
Březen
04.03. Sportovní bál – Esmeralda
19.03 + 22.03. Velikonoční výstava – Óježďák z.s.
Duben
Květen
06.05. Májové oslavy osvobození obce, lampiónový průvod, vatra na hřišti, ohňostroj
08.05. Záhorská stovka – SDH Horní Újezd v Provodovicích
08.05. Svátek matek
21.05. Okrskové kolo Provodovice – SDH Horní Újezd v Provodovicích
28.05. Kácení máje
29.05. DUO ARAMIS – Šlágr TV – SDH Horní Újezd - dole na parku
Červen
Dětský den
Červenec
22.07. - 24.07. Zájezd na turnaj Újezdů – Pletený Újezd u Kladna
Červencová noc – Myslivecké sdružení Horní Újezd

Na shledanou v příštím roce

Elektronickou plnou barevnou verzi zpravodaje naleznete na http://www.horni-ujezd.cz/

