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SRPEN-PROSINEC 2018

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
období adventu, které právě prožíváme, je jedno z nejkrásnějších období
v roce a vedle příprav na Vánoce, je spojeno také se spoustou tradic, od výroby
či výběru adventního věnce, adventního kalendáře až po nazdobení domácnosti vánočními dekoracemi. Advent, to
je období provoněné vůní jehličí a čerstvě upečeného cukroví, jehož atmosféru dokreslují hořící svíčky na adventním
věnci a hlavně pro děti je advent těšením se na Ježíška. Od první adventní neděle, která letos připadla na 2. prosince, se čas přehoupne a zbývá už jen
pár dní na pořízení posledních dárků, výzdobu domácnosti, návštěvu vánočních trhů a další radosti i starosti, které
jsou tradičně s předvánočním obdobím
spojené. Už to sice není úplně tak tichý
čas, doba rozjímání, dobročinnosti a postu, jako za dob našich babiček, ale to
už sebou přináší dnešní moderní doba.
Ano, je to tak, proto si v tom shonu najděme chvilku, a to třeba i při běhání za
nákupem dárků, zastavme se se známými, které potkáme na vánočních trzích a promluvme s nimi nebo jen tak
v klidu postůjme a zaposlouchejme se
do vánočních koled hraných zimou
zkřehlými prsty muzikantů - i to může
být pro někoho první vánoční dárek.
I přes všechen ten vánoční shon v nás
nakonec Vánoce vyvolají pocit štěstí
a pohody, a když k sobě budeme vzájemně milí, laskaví, ohleduplní a zároveň upřímní, a to nejen o vánočních
svátcích, bude náš život určitě o tyto
krásné chvíle delší.
Přejeme Vám všem, vážení spoluobčané, krásné prožití vánočních svátků
a všechno dobré v novém roce, pevné
zdraví, hodně Božího požehnání a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Když jsme v tom bilancování na konci
roku, nelze nevzpomenout, že v letoš-

ním roce jsme si zvolili nové zastupitelstvo na čtyřleté období 2018 – 2022, do
kterého přibyli dva noví členové. Zatím
ještě nemáme připraven konkrétní plán, co se bude v obci v blízké době dít, určitě Vás s ním v příštím zpravodaji seznámíme, ale samozřejmě se plynule
naváže na to, co je připraveno, rozpracováno a potřebuje dotáhnout do konce. Jako zvolení zástupci bychom i nadále měli společně táhnout za jeden
provaz.
Chtěli bychom poděkovat za dobrou
spolupráci i těm dvěma zastupitelkám,
které již nekandidovaly nebo nebyly
zvoleny. Jsou to Eva Vašinová
a Zuzana Mašlaňová. Určitě nám budou chybět, už jen tím, že v zastupitelstvu ubyde ženského elementu a to
o dvě dobré duše. Těší nás, že jsou aktivní ve spolku Óježďák, ostatně tak jako všichni členové zastupitelstva jsou
aktivní ve spolcích v obci.
Uvnitř tohoto čísla zpravodaje přikládáme tabulku hlavních a důležitých investic či oprav a zvelebení, které se zrealizovaly za minulé čtyřleté volební období. Částka přesahující dvacet miliónů
(z toho 8 mil. Kč dotací a 12 mil. Kč z roz-
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počtu obce) stojí určitě za zmínku
a osvěžení v paměti. I když staré pořekadlo říká: „Není člověk ten, aby se zavděčil všem.“
K dobré pohodě a atmosféře v obci,
a tím i příjemnějšímu životu, může přispět každý z nás třeba jen dodržováním
vyhlášek týkajících se například volného pobíhání psů a jiných zvířat, dodržováním nedělního klidu, omezením pálení listí, ale i jiných podobných aktivit pobuřujících sousedské vztahy .
Musím také poděkovat všem, kteří se
jakkoli zapojili do pořádání kulturních
a veřejných akcí v naší obci nebo se podíleli na jejím lepším vzhledu a vzájemné pohodě, a to třeba drobným úklidem
veřejného prostranství, péčí o zeleň, pomocí při pečení koláčů, ale i jakoukoli jinou dobrovolnou prací. Není to dnes
úplně moderní, “IN“ nebo „COOL“, dělat ve svém volnu něco zdarma, a proto
Vám všem za to patří naše velké poděkování .
Krásné Vánoce Vám všem ještě jednou přeje za zastupitelstvo obce
Alena Veličková, starostka obce
s Tomášem Koryčánkem,
místostarostou obce

POZVÁNKY NA AKCE V BLÍZKÉ DOBĚ

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Na sv. Štěpána, ve středu 26. prosince, proběhne opět tradiční hon, po kterém pořádá Myslivecký spolek Horní
Újezd Štěpánskou zábavu. K tanci
a poslechu bude hrát hudba ONE

CLASSIC Kroměříž. Připraveny budou
zvěřinové speciality a nebude chybět
ani bohatá tombola. Jste srdečně zváni.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika,
proběhne tradičně v naší obci v sobotu 5. ledna 2019. 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.

Z FARNOSTI
V neděli 6. ledna 2019 bude mši svatou
doprovázet Sbor svatého Huberta se
zpěváky z Kunovic, Loučky a Kelče. Po
mši svaté jste zváni na krátký vánoční
koncert.

Mše svaté v kostele v době vánočních svátků:
Pondělí 24. 12. 2018 v 21:30 (Štědrý
večer), úterý 25. 12. 2018 v 09:30 (Boží
hod), středa 26. 12. 2018 v 09:30

(sv. Štěpán).
Betlémské světlo si můžete odnést
v neděli od 9:30 z kostela (před i po mši
svaté).

Zveme maminky, babičky i děti na

OTEVÍRÁNÍ BETLÉMA
v pondělí dne 24. 12. 2018 v 9,30 hod. do kostela Narození Panny Marie Horní Újezd.
Děti budou přinášet postupně postavičky do betléma a přitom si zazpíváme známé vánoční koledy.

AKCE USKUTEČNĚNÉ SRPEN–PROSINEC 2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 16. září 2018 proběhlo další slavnostní přivítání nových
občánků v prostorách stálé expozice, v budově staré školy. Do
našich řad jsme přivítali pět nových občánků, a to Terezku, manželů Petra a Moniky Ovčáčíkových, Jiříka, manželů Aleny
a Jiřího Šikulových, Elišku, manželů Lenky a Jana Porubských,
Lindu, manželů Ivany a Ondřeje Kociánových a Sofinku, Dity
Veličkové a Viktora Komlyka.
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ÓJEZDSKÉ DÝŃOBRANÍ
Letos se u nás konal jubilejní X. ročník
Dýňobraní, který byl opět parádní a nezaskočilo nás ani Vás celkem chladné
počasí, které se po horkém létě dostavilo. Dýňová slavnost na hřišti proto
mohla proběhnout, tak jak byla v plánu,
i s bohatým programem. K vidění byla
ukázka Agility Loukov, kdo měl zájem,
mohl změřit síly se Železným Zekonem
a po setmění jsme sledovali ohňovou
show. Celá obec byla opět, především
díky Vám, vyzdobena nejrůznějšími postavami, výtvory a aranžmá z dýní.

Navíc letos přibyly aranžmá ze slámy,
které oživily a upoutaly pozornost hned
při příjezdu do obce. Myslím, že se naše Dýňobraní dostává víc a víc do povědomí lidí z blízkého, ale i vzdálenějšího
okolí, o čemž svědčí proudy lidí, které
o tomto „Dýňovém víkendu“ prochází
naším Újezdem. A že se návštěvníci měli skutečně na co koukat.
Spolek žen Óježďák chce ještě jednou
moc a moc poděkovat všem tvořitelům
za skvělé nápady a krásné výtvory a také všem sponzorům, kteří nám pomáhají. Bez Vás a vašeho zapojení by to
nebylo. Díky Vám všem. Více fotek na
https://ojezdak.rajce.idnes.cz/
Dynobrani_2018/
VÝSLEDKY:
Dýňoborec 2018 - Vyhodnocení soutěže o nejtěžší dýni 2018
Ondrouškovi č.p. 24 (40,7 kg),
Perutkovi č.p. 117 (35,9 kg), Rakovští
č.p.127 (27,2 kg)
VYHODNOCENÍ ARANŽMÁ V OBCI
1. Koupaliště a pasáček hus
- Eva Vašinová, č.p. 86
2. Prostřeno - Kociánovi č. 128
a Seidlovi, č.p. 123
3. Malý pric – letadlo + dýňový
skřítek – Kuchaříková Marie,
č.p. 117
4. Kácení máje – Kuchaříkovi,
č.p. 27

5. Pavouk - Óježďák Burdovi,
č.p. 103
6. Dýňové lázně – Mašlaňovi, č.p. 54
7. Vaření povidel – Kolaříkovi, č.p. 98
8. Křemílek a Vochomůrka
– Petrášovi, č.p. 76
9. Hokejista Přerov – Hradilovi,
č.p. 80
10. Kemp, les Oježdák, labutí jezero,
dýňolezec – Hradílkovi č.p. 63
Zuzana Mašlaňová,
místopředsedkyně spolku Óježďák z.s.

HUBERTSKÁ SLAVNOST
– MYSLIVECKÝ SPOLEK
V sobotu 13. října se uskutečnila slavnost
našich myslivců. Po slavnostním průvodu
obcí do kostela se od 9:30 konala
Svatohubertská mše. Od 11:00 pak následoval v místním KD doprovodný program
s pohoštěním. Přítomní pozvaní měli mimo jiné možnost shlédnout výstavu trofejí, fotografie a další dokumenty z historie myslivosti, místního spolku a jeho bohaté historie.

OSLAVY 100 LET ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
V pátek 26. října 2018 jsme v obci důstojně oslavili 100 let republiky.

Slavnostní průvod s krojovanými zástupci spolků - myslivci, spolek Óježďá-
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k, hasiči, TJ Sokol, včelaři, vyšel od
obecního úřadu. U pomníku padlých byl

položen věnec a uctěna památka padlých. Z obce Horní Újezd do I. sv. války
narukovalo 75 mužů, a z toho jich 32
padlo či zůstali nezvěstní. Po projevu
starostky obce a zástupce Československé obce legionářské z Kroměříže,
pana Evžena Petříka, byla zasazena
Lípa republiky, kterou jsme obdrželi od
Nadace partnerství a firmy Arboreko.
Na kameni u lípy je osazena pamětní cedulka. Nechybělo krátké vystoupení našich nejmenších, dětí z MŠ pod vedením pí ředitelky Ivany Šindelkové. Před
státní hymnou zazněly z pušek legionářů tři salvy na počest padlých.
Následoval lampiónový průvod na hřiš-

tě, kde bylo přichytáno malé občerstvení, něco pro zahřátí a opékání špekáčků. V doprovodném programu vystoupila se svou ohňovou show skupina
Boca Fuego z Valašského Meziříčí a závěrečnou tečkou byl ohňostroj. V průvodu, u pomníku i na hřišti nás doprovo-

dila dechová hudba Partutovjanka.
Státní vlajku nesl náš obyvatel, pplk.
Milan Vašek. Díky všem, kteří přispěli
a pomohli při této akci a také těm, kteří
přišli či přijeli oslavit toto významné výročí i v naší obci.

mu Vinařství Rozařín moc děkujeme,
protože byli zase skvělí. Na fotky
z akce můžete mrknout na:

https://ojezdak.rajce.idnes.cz/
Putovni_sklipek_2018/

PUTOVNÍ SKLÍPEK
V sobotu 3. listopadu k nám zavítal opět
po roce, již podruhé, Putovní sklípek
Vinařství Rozařín. Přivezli vynikající vína, zajímavé povídání o víně a vinaření
a v neposlední řadě také typickou cimbálovou muziku. K zakousnutí byly ke
koštu vín připraveny obložené mísy, pečivo, jednohubky a koláčky. Že se hosté
sklípku skvěle baví bylo zřejmé, došlo
i na tanec a tak to má být J
My všem hostům a samozřejmě celé-

SETKÁNÍ SE SENIORY V OBCI
V pátek 30. listopadu proběhlo tradiční
setkání seniorů se zastupitelstvem obce Horní Újezd, které se konalo již po
čtrnácté. V úvodu byli přivítáni starostkou, poté následovalo krátké seznámení s děním v obci, připravovanými a realizovanými projekty, či s předběžnými
plány zastupitelstva na příští roky. Po
občerstvení v programu vystoupil te-

prve sedmiletý taneční pár a bravurně
přítomným zatančil cha-chu, jive,
polku. Taneční pár vede pan Zlámal
a tančí v tanečním studiu BATUKÁDA
v Hranicích. Celý večer hudbu k tanci
a poslechu hrál pan Hynčica, kapelník
z Partutovjanky, se zpěvačkou
Aničkou.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Že se k nám chystá Mikuláš se svou družinou, jsme se dozvěděli
ve čtvrtek 6. prosince již ráno v mateřské školce. Tam totiž naděloval hned po snídani v devět hodin. Byl spokojený, protože děti
ho přivítali jako malí čertíci i andílci. Měli připraveno spoustu básniček, dokonce písničky i čertovské tance. Odpoledne se obcí
prohnala pekelná jízda. Lucifer na svém pekelném stroji nejprve
objel několikrát obec i s čertovskou cháskou na voze. Na voze
vezli kotel s hříšníky nebo pro hříšníky? Nakonec se přítomní dočkali i Mikuláše s anděly, kteří kráčeli od kostela a objevili se
v uličce od Rýparového. Předcházel je velký dým, rachot
a ohně. Ještě před příchodem této družiny si přítomní poslechli
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adventní písně zahrané na trubky.
Mikuláš poté odehnal čerty a nadělil

s anděly dětem dárečky. Odvážnější děti řekly i básničku nebo dokonce zazpí-

valy filmovou písničku Anděl páně.
U některých ale došlo i na slzičky a některým došla řeč. Čerti totiž nebyli daleko a zpytovalo se svědomí. Dostalo se
na všechny děti a dospěláci si zase po
roce pochutnali na punči, čaji, horkém
moštíku, pekelném guláši a boží vánočce. Mikulášská družina se pak rozloučila, neboť se ještě přesouvala do
Rouského ověřit svědomí i tamějších
dětí.

ZÁJEZD DO VÁNOČNÍHO SKANZENU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
V neděli 16. prosince uspořádal spolek
žen Óježďák zájezd do vánočního skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Autobus byl zdarma, vstupné si platil

každý sám. V areálu dědiny i městečka
jsme se připojili k vánočnímu koledování se souborem Kašava, byla zde čertovská družina ze Zděchova a na jar-

marku si mohli účastníci zájezdu nakoupit dárky z dílen lidových řemeslníků.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

SLOUPEK TJ SOKOL HORNÍ ÚJEZD
Podzimní část nové sezóny jsme zahájili vítězstvím v Čekyni 0:3, jak jsem již
uváděl v letním zpravodaji. V dalších třinácti zápasech jsme se sedmkrát radovali z výhry, dvakrát remizovali (z toho
jsme jednou uspěli v penaltovém rozstřelu po konci utkání) a pětkrát prohráli. Po podzimní části sezóny 2018/2019
nám patří 5. příčka tabulky okresního
přeboru s 24 body při skóre 44:27. Škoda dvou pokažených zápasů v samém
závěru sezóny, protože jsme mohli klidně figurovat na třetím místě. Ve 13. kole
jsme totiž po špatném výkonu
v Lověšicích získali pouze bod a neuspěli v penaltách. Ve 14. kole, které bylo předehrávkou prvního jarního kola,
jsme následně doma prohráli s Čekyní
4:5, když jsme během krátké doby prohrávali 0:4. Nezbývá než přes zimu načerpat síly a kvalitně potrénovat. Od začátku ledna nás čekají výběhy a tréninky na umělce ve Všechovicích. V zimní

přípravě nebude chybět tradiční soustředění na Rusavě v počátku února
a přátelské zápasy na umělých hřištích.
Jedná se také o možných posilách týmu a doufáme, že nás v přestupním termínu nikdo neopustí.
V podzimní části se také v září uskutečnil tradiční předhodový zápas naší staré gardy se starou gardou TJ Mrlínek ve
kterém jsme po delší době prohráli, a to
2:4. Přispěli jsme pomocí a zázemím při
oslavách 100 let republiky.
Jarní část sezóny bychom měli zahájit
v sobotu 30. března domácím zápasem
s týmem FK Spartak Lipník n/B B
a ukončit v sobotu 15. června v Horní
Moštěnici. Kromě fotbalu nás čeká v sobotu 16. března sportovní bál se skupinou Esmeralda a v počátku května májové oslavy ve spolupráci s obcí, což
jsou tradiční akce. Velkou akcí navíc,
která nás čeká v letní přestávce, bude

pořádání fotbalového turnaje Újezdů,
tzv. Újezdského poháru, který se u nás
naposled konal v roce 2012. Takže si
na sobotu 20. července neplánujte dovolené a výlety a přijďte nás podpořit,
bude bohaté občerstvení, a doufáme,
i podívaná. Můžete pobesedovat s dalšími Úježďáky odjinud. Po turnaji bude
následovat taneční zábava se skupinami NEŘEŠ a GRADACE. Uvidíme, kdo
v turnaji vyhraje, asi Újezd … J
Děkujeme fanouškům a sponzorům za
přízeň a podporu a přejeme všem krásné svátky a v nadcházejícím roce hodně radosti a pevné zdraví. Rozpis jarní
části fotbalové sezóny najdete na:
https://fkhujezd.webnode.cz/rozpisy/
Více na webových i facebookových
stránkách klubu: http://fkhujezd.
webnode.cz/ a https://www.facebook.
com/FKByskoviceHorniUjezd/
Za TJ Sokol Horní Újezd, Tomáš Koryčánek

SLOUPEK SDH HORNÍ ÚJEZD
Rok 2018 byl pro hasiče z Horního
Újezda rokem očekávání a velkých
změn.
POD STROMEČEK DOSTALI NOVOU
TATRU CAS 32 T815
Letošní rok 2018 začal, jak obvykle,

hned v lednu uspořádáním valné hromady, kde pravidelně hodnotíme předchozí rok a ustanovujeme plán práce
sboru na rok budoucí. Další akce pořádané sborem byl hasičský ples, maškarní ples pro naši mládež, výlet do vin-
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ného sklepa, již tradiční domácí hasičská zabíjačka, kácení máje a jiné aktivity, které by stály za zmínění. Rád bych
ale zbytek článku věnoval především
nové události, a to výměně naší staré
dobré Tatry CAS 32 T138 za novější

a modernější model Tatru CAS 32 T
815.
Vše začalo na jaře telefonátem okresního ředitele profesionálních hasičů
Miroslavem Čočkem, který našemu
sboru nabídnul možnost dostat bezúplatně od profesionálních hasičů
z Přerova vozidlo CAS 25 na podvozku
SCANIA. Byli jsme osloveni z toho důvodu, že naše stará Tatra (rok výroby
1971), je druhá nejstarší cisterna v okrese. Bohužel tato technika byla podmíněna neodkladnou opravou cca 1 mil.
korun. Po konzultaci se starostkou obce a členy sboru jsme z důvodu velké finanční náročnosti museli tuto nabídku
odmítnout. Za 10 dní nato, náš sbor
opět oslovil pan ředitel Čoček, že má
pro nás druhou nabídku. Po SCANII
sáhla obec Opatovice, a jejich stávající
technika CAS 32 T 815 je nyní k mání
na prodej za doporučenou cenu
400 500 Kč. Opět následoval požadavek na naši starostku obce, která po zjištění finanční náročnosti dala spolu
s ostatními zastupiteli celé akci zelenou. Následovala okamžitá žádost obce na Olomoucký kraj na dotaci, pořízení nové techniky s maximální částkou
200 000 Kč. Celá tato částka nám byla

odsouhlasena. Zbývalo se jen na podzim přihlásit do záměru obce Opatovice
na prodej stávající Tatry a čekat jestli
nás někdo nepřeplatí.
Naštěstí se vše podařilo a 20. listopadu
2018 byla starosty obcí podepsána
smlouva o prodeji vozidla CAS 32 T815
z Opatovic do Horního Újezda. A mohlo
se symbolicky slavit. Čestná jednotka
sboru dobrovolných hasičů vyrazila

spolu se starostkou obce dne 8. prosince 2018 do Opatovic za jediným záměrem a to převzít si novější techniku.
Nemohu zapomenout a nezmínit se
o historii naší staré bývalé Tatry CAS 32
T 138. Vím, že si to ,,Máňa“, jak jsme jí
někteří nazývali, zaslouží. Pořízena byla roku 1987 od Ministerstva obrany jako tzv. uloženka, a to za cenu váhy šrotu, kterou musel sbor nasbírat a doložit.
Od roku 1989 byla zařazena do integrovaného záchranného systému a díky ní
byl našemu sboru přidělen statut JPO
III. Cisterna prošla za dobu 31 let, co je
u sboru, několikrát rozsáhlou rekonstrukcí a po celou dobu byla velikou
chloubou naší obce, i když měla své
mouchy. Nikdy nás nezklamala.
Stávající hasiči jsou již třetí generací,
kteří s Tatrou jezdili k zásahu. Proto
jsem rád, že neskončí ve sběru, ale bude nadále sloužit hasičům. Naše obec
vydala záměr o prodeji a vítězem se
stal slovenský sbor obce Dyčka, který ji
koupil za cenu 119 000 Kč.
Přeji jak staré, tak nové Tatře, aby ještě
spoustu let dobře hasičům sloužily, byly
lidem ku prospěchu a všem co s ní jedou k zásahu, aby se v pořádku vrátili.
Velitel sboru SDH Horní Újezd, Ondřej Kocián.

SLOUPEK SDRUŽENÍ ŽEN ÓJEŽĎÁK
Spolku žen „Óježďák“ se letos podařily
zrealizovat všechny akce, tak jak byly
naplánovány. Jaro jsme přivítali velikonoční výstavou, vítali jsme léto a prázdniny, podzim tradičním Dýňobraním, zimu Putovním sklípkem, který k nám zavítal již po druhé, a vánočně jsme se naladili na společném výletě do Skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm, kde probíhal vánoční jarmark.
Děkujeme Vám za účast a pomoc při organizování našich akcí, které jsou takové, jaké jsou, jen díky Vám, spolupráci
s obcí a díky sponzorům, kteří nám zachovávají přízeň. Do nového roku Vám
všem přejeme radost ze života, pevné
zdraví, spokojenost v kruhu svých blízkých a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
A co vlastně v tom novém roce 2019 plánujeme?
Jaro opět přivítáme velikonoční výstavou, která doufáme, bude obohacena
o výrobky z keramiky z vlastní pece,

nejen naše, ale i Vaše. Doposud jsme
keramiku pracně vozili vypalovat do
Kelče a tak máme neskutečnou radost,
že už ji budeme mít doma. Tímto bych
Vás, za spolek žen Óježďák, chtěla pozvat na tvoření v naší nové tvořivé dílničce, kde si bude moci každý vytvořit
různé věcičky, pro sebe, jako dárek pro
své blízké, nebo jen tak pro radost, a to
nejen z keramiky. Takové tvoření ze všeho a pro všechny. Tvoření by mělo probíhat v pravidelných intervalech, o kterých budete ještě všichni podrobně informováni. Těšíme se na Vás a na Vaše
nápady, že se společně pobavíme
a spoustu nového jeden od druhého naučíme J
.
Pokračovat chceme i v tradičním
Dětském dnu, formou zábavného odpoledne nejen pro děti. Samozřejmostí je
Dýňobraní, na které se do naší obce jezdí dívat lidé z širého okolí. Víme, že pěstování dýní a tvoření Vám všem dá
spoustu práce, ale ty výsledky vždycky
stojí za to a jsou jedinečné.
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Zachovejme si tuto ojedinělou akci, která je díky Vaší snaze známá skutečně široko daleko. Vážíme si Vašich nápadů
a přejeme spoustu skvělých do budoucna. Už pomalu přemýšlíte? Jaro
a sázení dýní se přehoupnutím Nového
roku pomalu začíná blížit J
.
Rok 2019 bychom rády zakončily vánoční výstavou, kterou bohužel z technických důvodů letos nebylo možné zrealizovat. My Vám to ale v příštím roce vynahradíme. Bude vánoční výzdoba, vánoční punč, kávička i zákusek J
Tak ať se nám všem v tom novém roce
daří na co sáhneme, i když si při tom třeba mákneme J
Mašlaňová Zuzana,
místopředsedkyně spolku Óježďák z.s.

Najdete nás na také na facebooku:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
ojezdak.horniujezd
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SLOUPEK MYSLIVECKÉHO SPOLKU
V pátek 28. září se tři naši členové, Jiří
Velička st., Marcel Vašina a Martin
Ondroušek zúčastnili Mikroregionálních brokových střeleb na střelnici ve
Valšovicích, kde reprezentovali obec
v americkém trapu na 2x20 terčů. Za
účasti sedmi okolních obcí jsme se
umístili na krásném třetím místě a pan
Jiří Velička st. se stal druhým nejlepším
střelcem Mikroregionálních střeleb
ročníku 2018.
V sobotu 13. října se za krásného podzimního dne uskutečnila opět po osmi
letech v Horním Újezdě Hubertská
mše, která začala ráno od obecního

úřadu průvodem. Za doprovodu psovodů se v průvodu nesly máry se srnci
a na konec šli tři faráři, Otec Jiří
Kopřiva, Otec Josef Jelínek a Otec
Vratislav Kozub. Průvod následovali
trubači a korona. Průvod došel do kostela, kde proběhla mše svatá s předáváním darů svatému Hubertovi, patronovi myslivců. Po skončení mše se
průvod přesunul do kulturního domu,
kde domácí myslivci připravili pohoštění a přehlídku toho jak probíhala myslivost v Horním Újezdě. Byly vystaveny
trofeje, historické zbraně, doplňky myslivců a fotografie. Na mši i v sále se

rozléhalo troubení trubačů VLS ČR
Lipník n.B. a sboru Sv. Huberta. Na
konec nám zahrála cimbálová muzika
z Rakova. Další naší akcí byl hon na
kachny, který se konal na Plachém
rybníku.
Na závěr by Vás Myslivecký spolek
chtěl pozvat na tradiční Štěpánský hon,
který se uskuteční 26.12.2018. Začátek
bude v 08:30 hod. v kulturním domě.
Večer bude následovat Štěpánská
zábava s kapelou One Classic a bohatou zvěřinovou tombolou. Tím to Vás
všechny srdečně zveme na hon i zábavu.
Za Myslivecký spolek Horní Újezd,
Martin Ondroušek.

INVESTICE A DOTACE V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU

AKCE Z DOTAČNÍCH TITULŮ
DOTACE Z OLOMOUCKÉHO KRAJE
POV - OBNOVA CHODNÍKŮ NA DOLNÍM KONCI
V letním zpravodaji jsme informovali,
že obec obdržela dotaci na obnovu
chodníků na dolním konci směrem na
Vítonice, a to z dotačního titulu Program
obnovy venkova Olomouckého kraje.
Obdrželi jsme 402 808 Kč.
Rekonstrukci provedla na podzim
místní firma Orság stavby na základě
výběrového řízení, které proběhlo
v červnu tohoto roku.

TVŮRČÍ DÍLNA V OBCI HORNÍ ÚJEZD
Olomoucký kraj v letošním roce vyhlásil
nový dotační titul s názvem program na
podporu investičních projektů v oblasti
kultury v Olomouckém kraji. Podali
jsme dvě žádosti. Měli jsme velký
zájem o opravu a rekonstrukci knihovny, knížky by si zasloužily větší a poho-

dlnější police a regály, výměnu starého
linolea a celkově upravit a uspořádat
prostory. A další nápad bylo pořízení a
vybavení keramické pece s dílnou. Byli
jsme úspěšní pouze s dotací na klubovnu s keramickou pecí, která bude v
bývalém obchodě Mariana v budově
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školy v přízemí, výše dotace je 136 000
Kč. S opravami a rekonstrukcí místnosti
se již započalo a bude hotovo do konce
roku. Klubovna a tvoření v keramické
peci bude i pro veřejnost, obec či děvčata z Óježďáku Vás budou informovat
o provozu a možnostech.

OPRAVA VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE
V letním zpravodaji jsme také informovali, že obec požádala o dotaci
z Olomouckého kraje na opravu přivaděče v horách. S žádostí jsme byli úspěšní,
obdrželi jsme 280 tis. Kč. Opravila se trasa od Oseckého rezervátu po železniční
dráhu v délce cca 600 m. Celkové náklady jsou 1.205.735 Kč.

DOTACE PRO SDH – JPO III.
Obec obdržela dotaci na zajištění akceschopnosti jednotky SDH Horní Újezd
v systému JPO III. Dále jsme obdrželi dotaci 200 000 Kč pro hasiče na výměnu
stávající hasičské Tatry 138 za sice starší Tatru 815, ale v lepším technickém stavu,
a to od hasičského sboru z Opatovic Kupní cena byla 400 500 Kč. V sobotu 8. prosince proběhlo v Opatovicích slavnostní předání.

DOTACE Z MINISTERSTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OPLOCENKY – VÝSADBA REMÍZKŮ
Na podzim byly z dotačního titulu
Ministerstva zemědělství realizovány
oplocenky s výsadbou listnatých
stromů v remízcích za školkou (lokalita
„Pod Kroužky“) a směrem na
Býškovice (lokalita „Rovně za rybníkem“), které byly zasaženy kůrovcem
a následně vytěženy. Jednalo se
o výsadbu tzv. interakčních prvků
- ÚSES, byly vysázeny listnaté stromy,

jako javory, lípy srdčité, buky lesní,
duby zimní. Sazenice jsou minimální
výšky 130 cm s obalem. Ochrana proti
okusu byla zabezpečena oplocenkou.
Výsadba se realizovala na pozemcích
s kulturou „ostatní plocha“, není to les.
Dotace byla 100%. Akce byla již zcela
dokončena a v pondělí 22. 10. 2018
předána.

POSILOVACÍ VRT
Obec obdržela dotaci na posílení vodárenské soupravy v obci od Ministerstva
životního prostředí. Zrealizoval se vrt
o hloubce 50 m vedle vodojemu.
V pondělí 18. června 2018 ve večerních
hodinách vrtná souprava firmy
Ekomonitor z Chrudimi vyvrtala vrt,
voda byla nalezena ve 20 a 28 metrech,

vrt má celkem hloubku 50 m a voda má
dle předběžných odhadů vydatnost
1/l /s, tzn. cca 50 m3 za den. Ve středu
8. srpna byla provedena jednodenní
čerpací zkouška a od pátku 10. srpna
proběhlo cca 14 denní čerpání, kdy se
zjišťovala jakost, kvalita vody a vydatnost. Nyní firma vyřizuje provozní řád,

AKCE Z ROZPOČTU OBCE
REKONSTRUKCE KNIHOVNY
V tomto roce proběhla rekonstrukce
obecní knihovny v budově MŠ.
Slavnostní otevření proběhlo 27. srpna.

Na rekonstrukci knihovny jsme bohužel
neobdrželi dotaci, jak jsme se již zmínili
výše. Zastupitelstvo obce ale již pře-
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projekt napojení na elektriku (územní
a stavební řízení, kolaudace vrtu)
u Odboru životního prostředí u MěÚ
Hranice, po úspěšné legalizaci bude
následovat realizace vystrojení, připojení vrtu k vodojemu a na el. energii.
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dem rozhodlo, že se tato potřebná
rekonstrukce provede z rozpočtu obce,
i když nebude dotace přidělena.
Celkové náklady činily 251.158 Kč.
Otevírací doba knihovny je každé pondělí od 16:00 do 17:30 hodin.

OPRAVA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
Obecní komunikace za školkou a asfaltové praskliny po obci byly opravovány firmou Ozdravovna silnic, a to od konce srpna
do poloviny září, o jejímž objednání jsme informovali v letním zpravodaji.
Realizované záměry a investice - Obec Horní Újezd v letech 2014 - 2018
Rok
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Akce - záměr - projekt
Výměna podlahové krytiny prostor Hasičárny
Oplocení zahrady za obecní nemovitostí č.p. 15 pracovníky obce
Oplocení na fotbalovém hřišti pracovníky obce
Oplocení Plachého rybníka
Dotace na pracovní místa
Oprava asfaltových ploch v obci
Dětské hřiště v MŠ
Dětské hřiště na parku - nové prvky
Dovybavení zásahové jednotky .hasiči
Hasiči JPO III - zajištění akceschopnosti
POV - Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Dotace na pracovní místa
Oprava chodníku + kanál - před Sivákovým
Nové plocení vodovodních jímek pod horama
Oprava mostu do Luhu
2 ks sekčních garážových vrat hasičárna
Oprava čerpací jímky loučka
Finanční dar farnosti na opravu kostela
Dovybavení zásahové jednotky .hasiči
Oprava centrálního kříže na hřbitově
Dotace na pracovní místa
Oprava místních komunikací
Oprava sociálního zařízení KD + kuchyňka KD
Hrací prvky MŠ
Oprava hydrantů, poruch, vyhledání úniků vody
Stavební úpravy Mateřské školy
POV - územní plán obce Horní Újezd
POV - Obnova vnitřních prostor KD
Obecní malotraktor - lesní technika
Posilovací zemní vrt k zásobování vodou
Chodníky - Krumpolcovo, Piknovo
Prodloužení vodovodu v Prům. zóně-Bařina
Výkup nemovitosti č.p. 52 (bývalé Jakubcovo)
Nové židle do Kulturního domu
Zajištění akceschopnosti jednotky SDH Horní Újezd v sytému JPO III
Obnova chodníků v obci směr Vítonice
Oprava vodovodního přivaděče v horách
Oprava kanalizace - Dostálovo - Masaříkovo na Vítonice
Výměna hasičské cisternyTatra 138 za Tatru 815
Oplocenky - výsadba remízků - směr Býškovice
Oplocenky - výsadba remízků - pod školkou
Posilovací vrt u vodojemu nad obcí
Klubovna Óježďák s keramickou pecí
Rekonstrukce knihovny
Oprava komunikací a zevněných ploch
Opláštění přístřešku před kabinami TJ Sokol
Demolice RD č. 52 (bývalé Jakubcovo)
Odkup RD č.p. 88 (bývalé Štěpánovo)
Výkupy pozemů pro stavební místa - směr Vítonice
Výkupy pozemků pro stavební místa - Babka
Celkem náklady za rok 2018
Celkem náklady 2014 - 2018

Celkové náklady
30.625 Kč
17.039 Kč
36.500 Kč
14.400 Kč
556. 720 Kč
305.441 Kč
142. 817 Kč
117. 131 Kč
35.000 Kč
43. 635 Kč
1.201.865 Kč
518.800 Kč
143.142 Kč
119. 667 Kč
137.654 Kč
146.326 Kč
106 .000 Kč
150 000 Kč
10.280 Kč
118.000 Kč
554.300 Kč
145. 280 Kč
514 060 Kč
118 000 Kč
287. 817 Kč
5.759 000 Kč
145.200 Kč
840.500 kč
968.000 Kč
710.226 Kč
94.073 Kč
402.600 Kč
50.000 Kč
70.000 Kč
11.600 Kč
815.890 Kč
1 205 735 Kč
596 552 Kč
400 500 Kč
154 884 Kč
114 905 Kč
710 226 Kč
225 000 Kč
251 158 Kč
141 969 Kč
41 745 Kč
87 000 Kč
400 000 Kč
50.600 Kč
879 500 Kč
6.075.664 Kč
20.427.362 Kč
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Zdroj financování
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Úřad práce Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Olomoucký kraj 20.320 Kč
Rozpočet Ol. Kraje - 23.635 Kč
POV Olomouckého kraje - 300 000 Kč
Úřad práce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Rozpočet Ol. Kraje
POV MMR ČR
Úřad práce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
SFŽP
POV Olomouckého kraje
POV Olomouckého kraje
MZE - SZIF
SFŽP - Modrá úsporám
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Rozpočet Ol. Kraje
POV Olomouckého kraje - 402 808 Kč
Olomoucký kraj - 280 000Kč
z rozpočtu obce
POV Olomouckého kraje - 200 00 Kč
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo život. prostředí - ještě neobdrželi
Olomoucký kraj - 136 000 Kč
z rozpočtu obce
z rozpočtu obce
z rozpočtu obce
z rozpočtu obce
z rozpočtu obce
z rozpočtu obce
z rozpočtu obce

Náklady obce
30.625 Kč
17.039 Kč
36.500 Kč
14.400 Kč
556. 720 Kč
305.441 Kč
142. 817 Kč
117. 131 Kč
14.600 Kč
20.000 Kč
901.865 Kč
70.000 Kč
143.142 Kč
119. 667 Kč
137.654 Kč
146.326 Kč
106.000 Kč
150.000 Kč
5.280 Kč
35.400 Kč
72.300 Kč
145. 280 Kč
514 060 Kč
118 000 Kč
287. 817 Kč
1.324 000 Kč
72.600 Kč
300.000 Kč
484.000 Kč
150.000 Kč
94.073 Kč
402.600 Kč
50.000 Kč
70.000 Kč
11.600 Kč
413 082
925 735 Kč
596 552 Kč
200 500 Kč
154 884 Kč
114 905 Kč
239 834 Kč
85 500 Kč
251 158 Kč
141 969 Kč
41 745 Kč
87 000 Kč
400 000 Kč
50 600 Kč
879 500 Kč
4 582 964 Kč
12.049.901 Kč

DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE INVESTIC
POZEMKOVÉ ÚPRAVY A REALIZACE PRVKŮ PSZ
Správní řízení o komplexní pozemkové úpravě bylo ukončeno k 1. 6.
2016 zapsáním schváleného návrhu
nového uspořádání pozemků do
katastru nemovitostí. Katastrální pracoviště Hranice by v nejbližších letech
mělo zahájit obnovu katastrálního
operátu (zpřesnění mapy) v intravilánu obce a v lesním komplexu v trati
Záhučničí, které nebyly předmětem
pozemkové úpravy (mapa v těchto
lokalitách je vedena v jiných souřadnicích, a proto se zdánlivě překrývá

s digitální katastrální mapou z pozemkové úpravy). K 1. 10. 2016 zanikly ze
zákona (o pozemkových úpravách)
dosavadní nájemní vztahy u dotčených pozemků. Obec Horní Újezd
požádala 19. 7. 2017 pozemkový úřad
o realizaci prioritních opatření navržených v pozemkové úpravě – celkem 4
polní cesty včetně doprovodné zeleně
a nádrže N1 (obnova bývalého
Doležalova rybníka). U jedné z cest
(C3 kolem farmy směrem na Vítonice)
je třeba dořešit změnu části trasy.

Státní pozemkový úřad může hradit
zpracování projektové dokumentace
i následných staveb ze státního rozpočtu nebo z dotačních titulů EU (Program rozvoje venkova). Pobočka
Přerov však eviduje velké množství
žádostí z jiných obcí na Přerovsku
a zpracování projektu proto nelze řešit
okamžitě. Např. v příštím roce (2019)
by se mělo začít stavět v k.ú.
Hradčany na Moravě, obec Hradčany
podala žádost o realizaci v roce 2014.

VÝSTAVBA NOVÝCH RD
LOKALITA BAŘINA-CHLÁPKOVO
Zde se již dokončuje výstavba nového
rodinného domu a sousední pozemek
je určený také k zastavění, momentálně je ale v soukromém vlastnictví.
LOKALITA PŘI VÝJEZDU Z OBCE
NA VÍTONICE
V průběhu roku se nám postupně
podařilo ve větší míře směnit a v menší
míře vykoupit pozemky v této lokalitě,
všechny jsou již ve vlastnictví obce.
Jednali jsme postupně se sedmi vlastníky, přičemž se jednalo o osm
pozemků a celkovou výměru 6677 m2.
Geodetická firma pro nás zpracovala
rozparcelování pozemků včetně prostoru pro budoucí inženýrské sítě
a včetně chodníku a zeleného pásu
a odstupu od stávajícího posledního
RD č.p. 143. Dle návrhu vznikly čtyři
stavební místa, a to dvě místa, proluka
pro možnou budoucí cestu a zástavbu
směrem dolů (jedná se ale až o výhled
pro budoucí územní plán) a další dvě

místa. Obec v současné době jedná
o odkupu či směně pozemků od A.
Machačíka , P. Ovčáčíka a P. Dostála
pro budoucí inženýrské sítě.
LOKALITA BABKA
Na veřejném zastupitelstvu byli přítomní seznámeni s návrhem, který
zpracovala JUDr. Masaříková, která
byla osobně přítomna a svůj návrh
vysvětlila. Jedná se o zásady a pravidla při odkupu pozemků od stávajících
vlastníků a následném zasíťování
a prodeji zájemcům o zasíťované
pozemky v lokalitě Babka. Zpracovaný návrh není dogmatem, můžou se
provést ještě úpravy na základě připomínek vlastníků pozemků či členů
zastupitelstva. Všichni vlastníci
pozemků na Babkách budou mít
stejné výhody a práva, budou na
stejné startovní čáře, ovšem s tím, že ti
co mají větší pozemek a mohli by na
něm případně sami postavit, tak
budou mít právo přednostního výběru
zasíťované parcely. Všichni vlastníci

by měli mít také daňové zvýhodnění
související s prodejem pozemku.
S tímto návrhem se vlastníci pozemků
či případní zájemci o stavební místo
mohou seznámit na obecním úřadě či
na stránkách obce v záložce stavební
místa. Tento návrh prozatím nebyl
schválen, projedná ho nově zvolené
zastupitelstvo. V průběhu roku jsme
postupně jednali osobně či písemně
s vlastníky pozemků. Do tohoto
období se nám podařilo vykoupit 8
pozemků a v jednom případě směnit
pozemek za obecní v jiné lokalitě,
konkrétně v průmyslové zóně na
Bařině. Jednalo se o první vlnu a převážně místní vlastníky z naší obce.
Bude následovat druhá vlna s vlastníky, kteří zde nemají trvalé bydliště.
Nyní je tedy ve vlastnictví obce necelá
polovina pozemků v této lokalitě.
Z celkových 22 059 m2 se podařilo
vykoupit 8592 m2, přičemž jednáme s
dalšími vlastníky a připravujeme další
skupinu na vklad do katastru nemovitostí.

SITUACE V ULICI
Objekt č.p. 52 již byl odstraněn, jak
uvádíme v investicích obce. Došlo
také k výmazu stavby v katastru nemovitostí. Celá lokalita bude posouzena
komplexně už vzhledem k tomu, že byl

obcí odkoupen objekt č.p. 88 od paní
Štěpánové za částku 400 000Kč.
Nové zastupitelstvo se musí seznámit
s celou situací a projednat využití či
demolici objektu a rovněž využití
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celého volného prostranství v této
lokalitě s architekty a autorizovanými
osobami po zaměření hranic geometry v terénu na místě samém.
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KULTURNÍ DŮM A OBJEKT Č.P. 15 - BÝVALÉ ORÁVKOVO
Nové zastupitelstvo obce se na
začátku prosince osobně setkalo
s architekty, Ing. Hanou Bělařovou
a Ing. arch. Milanem Šuskou. Byly
projednány požadavky na využití
tohoto objektu a současně také pro-

stranství před hasičárnou, před i za
kulturním domem a zázemí pro kulturní dům. Zahradní architektka se
dále bude zabývat prostranství okolo
kostela a okolo vodní nádrže Luža. Na
základě těchto požadavků bude vyho-

tovena studie, možná i s několika variantami a zastupitelstvo se poté
s architekty setká znovu k dalšímu
projednání a poté se rozhodne či bude
hlasovat pro určitou variantu.

nou rekultivaci. Byla zde navezen
výkopová hlína po opravě chodníků a
kanalizace na Vítonice. Přestože je
úložiště povoleno, požadovala
inspekce rozbory uložené hlíny, dle
jejich požadavku jsme je odeslali do
akreditované laboratoře. Výsledky
jsme obdrželi tento týden a budeme je

na inspekci zasílat. Pro zajímavost,
rozbory stojí cca 15 tis. Kč. Inspekce
požaduje starou skládku zrekultivovat, takže nás v roce 2019 čeká zpracování projektu a předložení na
inspekci k vyjádření.

SKLÁDKA V HÁJI
Česká inspekce životního prostředí
navštívila opět na podzim tohoto roku
dne 2.11.2018. Předložili jsme jí analýzu rizik a výsledky rozborů ze třech
vrtů, které pod skládkou jsou. Máme
povolenou mezideponii na uložení
hlíny z výkopů, zejména obecních.
Hlína by měla být použita na případ-

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ÚZEMNÍ PLÁN - POSTUP POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Pořízení územního plánu Horní Újezd
schválilo zastupitelstvo obce Horní
Újezd dne 22.07.2015 a současně určilo paní Alenu Veličkovou jako zastupitelku, spolupracující s pořizovatelem na
pořízení územního plánu Horní Újezd.
Usnesením zastupitelstva obce bylo
rozhodnuto o pořizování územního plánu úřadem územního plánování
Městského úřadu Hranice. Výběrovým
řízení byla jako projektant územního plánu Horní Újezd vybrána firma
Urbanistické středisko Ostrava s.r.o.
- Ing. arch. Helena Salvetová, autorizovaný architekt. Zadání bylo projednáno v souladu se stavebním zákonem
a zastupitelstvo obce Horní Újezd zadá-

ní schválilo na svém zasedání dne
08.12.2016. Práce na návrhu územního plánu byly zahájeny po dokončení
komplexních pozemkových úprav v roce 2017. Projednání návrhu územního
plánu bylo zahájeno v 06/2018 společným jednáním. V současné době je pořízení nového územního plánu ve fázi vyhodnocení společného jednání. Jsou
vyhodnocována stanoviska dotčených
orgánů a připomínky podané v průběhu
společného jednání. Dokumentace společného jednání je stále zveřejněna na:
h t t p s : / / w w w. m e s t o - h r a n i c e . c z
/clanky/navrh-uzemniho-planu-horni
-ujezd
Na základě tohoto vyhodnocení bude

VOLBY
V říjnu proběhly volby do zastupitelstev
obcí. V naší obci se do voleb zapojily tři
sdružení. „Společně za rozvoj obce“,
„ZA ROZKVĚT OBCE“ a „Za životní prostředí v obci“. První získalo čtyři mandáty (Alena Veličková, Tomáš Koryčánek,
Zdenka Kudlíková a Milan Novák), druhá tři mandáty (Ondřej Kocián, Jiří
Perutka a Irena Kociánová) a třetí dva
mandáty (Pavel Orság a Jiří Velička).
Ustavující zasedání se konalo v pondělí
5. listopadu v zaplněném sále KD. Do

funkce starostky obce byla zvolena
Alena Veličková a do funkce místostarosty Tomáš Koryčánek. Předsedou finančního výboru byl zvolen Jiří Perutka,
dalšími členy jsou Zdenka Kudlíková
a Milan Novák. Předsedou kontrolního
výboru byl zvolen Jiří Velička, dalšími
členy jsou Ondřej Kocián a Irena
Kociánová.
Více údajů o volbách nejen v naší obci
na https://www.volby.cz/
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návrh územního plánu upraven pro veřejné projednání.
Veřejné projednání proběhne na obci
a o termínu veřejného projednání bude
pořizovatel informovat formou veřejné
vyhlášky.
Mapové podklady celého Olomouckého kraje i stávající územní plán naší
obce se přesunuly na tento odkaz
vzhledem ke změně internetové domény: http://uap.olkraj.cz/dmvs-gateway/
Stávající ÚP naší obce zde:
http://uap.olkraj.cz/upd/Detail
-uzemniho-planu-674?
conversationContext=1

SVOZ DOMOVNÍHO
ODPADU
Svoz domovního odpadu ve svátky
proběhne ve čtvrtek 27.12.2018, místo středy, kdy je svátek.

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).
Tuto službu nyní využívá pouze 38
občanů oproti původním 53. Často se
stává, že hlášení e-mailem padá do
hromadných nebo do spamu proto

nahlédněte i tam nebo na WEB. Při
problémech kontaktujte přímo
Tomáše Koryčánka na e-mailu:
mistostarosta@horni-ujezd.cz či telefonu 608 564 831 a budete zadáni
administrátorem. Aktuální i předchozí
hlášení obecního rozhlasu naleznete
rovněž na webových stránkách obce
v záložce Hlášení obecního rozhlasu.

Kdo má zájem zasílat krátké důležité
info-SMS na svůj mobilní telefon,
nechť nahlásí na obecní úřad své telefonní číslo. Prosíme o jedno číslo do
domácnosti, čísla musí být platná.
Mějte však na mysli, že do SMS
zprávy se vejde pouze minimum
a pouze krátké důležité zprávy.
Z důvodů ochrany osobních údajů
musíte přijít na úřad osobně a dát podpisem souhlas se zasíláním SMS
Zpráv.

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 nyní je v ní 70 členů. https://www.facebook.com/groups/924199684341446/

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2019
LEDEN
05.01. Tříkrálová sbírka
ÚNOR
02.02. Sousedský ples
– hudba GRADACE
– Obec Horní Újezd

22.02. Hasičský bál
– hudba LÁSKA AGENCY
– SDH Horní Újezd

24.02. Dětský karneval
– SDH Horní Újezd
+ Obec Horní Újezd

BŘEZEN
02.03. Vodění medvěda
– Myslivecký spolek

09.03. Hasičská zabíječka
16.03. Sportovní bál
– ESMERALDA
– TJ Sokol Horní Újezd

DUBEN
06.04.–07.04. Velikonoční výstava
– Óježďák

KVĚTEN
01.05. Stavění máje
03.05. Májové oslavy osvobození
obce, lampiónový průvod,
vatra na hřišti, ohňostroj
– Obec Horní Újezd
a TJ Sokol Horní Újezd

11.05. Svátek matek
– Obec Horní Újezd

25.05. Kácení máje
– SDH Horní Újezd,
hudba GRADACE

ČERVEN
Zábavné odpoledne
– Dětský den
– Óježďák a Obec Horní Újezd

Divadelní představení termín
bude upřesněn.

ČERVENEC
20.07. Fotbalový turnaj Újezdů,
tzv. Újezdský pohár
– tentokrát u nás doma, po turnaji
zábava – hudba NEŘEŠ + GRADACE

27.07. Červencová noc
– Myslivecký spolek Horní Újezd

ZÁŘÍ
06.09. Předhodový fotbalový zápas
starých gard Horní Újezd
a Mrlínek a přátelské posezení
07.09. Hody
14.09. Ójezdské dýňobraní
– XI. ročník – Óježďák a Obec HÚ
– One CLASSIC Kroměříž

LISTOPAD
Setkání seniorů
PROSINEC
Vánoční výstava
06.12. Mikulášská nadílka,
rozsvěcení vánočního stromu,
výzdoby

LÉKAŘ V DOBĚ SVÁTKŮ – MUDr. Mitáš praktický lékař – Všechovice
21.12. 8:00–10:00 hod. • 27.12. 8:00–11:00 hod. • 28.12. NEORDINUJE, zastupuje MUDr. Procházka v Soběchlebích
od 8:00–10:30 hod • 31.12. NEORDINUJE, neodkladné stavy ošetří LSPP, nemocnice Hranice, Přerov, nebo RZS
Obecním úřadě v době svátků – DOVOLENÁ

Na shledanou v příštím roce!
Elektronickou verzi zpravodaje naleznete na http://www.horni-ujezd.cz/ • Redakční úprava: Tomáš Koryčánek, Alena Veličková, Alena Šikulová

