ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Horní Újezd
LEDEN–PROSINEC 2020

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
rok se s rokem sešel a opět je tu konec
roku. Roku, který byl pro nás všechny
jedním z nejtěžších snad za několik desetiletí. Jsme nuceni čelit mnoha omezením, která často nejsou příjemná.
A navíc to vypadá, že tady s námi budou ještě několik měsíců. Buďme k sobě prosím trpěliví a ohleduplní, situace
se určitě brzy zlepší. Doufejme v to
a buďme pozitivní.
Ve zpravodaji je výčet toho, co nám doba „koronavirová“ v obci dovolila udělat. Ale chtěla bych se krátce zmínit
i o tom, co nám vzala zejména v kultuře
a akcích od začátku roku. Vcelku zdárně proběhla první lednový víkend
Tříkrálová sbírka s výtěžkem 17 020 korun. Poté následovala hasičská výroční
schůze, Sousedský ples i ples hasičů,
dále výroční schůze TJ Sokol a spolku
Óježďák. Tam se ještě směle plánovalo…Překvapil nás březen, byl vyhlášen
nouzový stav a celou republiku ochromila obava z budoucnosti, strach
z neznámého s názvem koronavir
COVID-19. Všichni jsme se semkli a poslouchali, omezily se veškeré akce - májové oslavy, svátek matek, kácení máje,dětské dny a další. I v naší obci se šily
roušky. Každá domácnost obdržela cca
5 ks roušek, dezinfekci 0,5 l, příruční
sprej a 4 páry rukavic. V této souvislosti
bych chtěla poděkovat všem, kdo roušky nejen šili, pro nás ochotně paní
Zdeňka Kudlíková, Zuzka Perutková,
ale také ochranné pomůcky darovali,
např. manželé Taláškovi několik stovek
rukavic a pan Kořený roušky. Manželé
Růžičkovi darovali dezinfekční mýdla.
Zakoupily se tři dezinfekční stojany: jeden do vestibulu obecního úřadu sloužící pro úřad, KD i pohostinství, druhý
zabezpečuje občany při nákupu v pro-

dejně COOP a třetí ochraňuje naše nejmenší v mateřské školce. Děkovala
jsem všem v obci, kteří se jakkoliv přičinili, že jsme v první vlně dotek koronaviru téměř nepocítili. Na tomto místě nesmí chybět veliké poděkování naší manažerce Pavle. Ona byla opět jednička,
osvědčila se v roli manažerky a utvrdila
nás všechny o tom, že je to žena na pravém místě. Mailovala, telefonovala,
pendlovala, koordinovala všech 9 obcí
mikroregionu a zařizovala, ať to byly
roušky, lahve či lahvičky, společné nákupy. Když jsme si někteří již nevěděli
rady, ona nás povzbudila. Stmelovala
nás a dle jejího motta „Dycky Záhoran
J“ jsme první vlnou propluli do prázdnin.
O naší pouti se konalo mikroregionální
setkání, o kterém se jistě dočtete v tomto zpravodaji. A jak dopadl další půlrok
po prázdninách a to nejen v naší obci?
Spolek žen Óježďák připravoval na 19.
září již vcelku známou akci Dýňobraní.
Poutače vytvořené zručnými členkami
spolku zvaly návštěvníky již od konce
prázdnin na skvělou akci. Jenže druhá
vlna koronaviru nás začala obkličovat
od Hostýnských vrchů, Bystřice pod
Hostýnem se stala ohniskem pandemie a byla vyhlášena mimořádná opatření. Jelikož je Bystřice coby kamenem
dohodil, členky spolku ve čtvrtek dva
dny před konáním, ač nerady, akci zrušily. Přesto však některé domácnosti
své domy nazdobily, ať už menším či
větším aranžmá. Spolek všechny domácnosti, které tvořily, odměnil, za což
patří oběma stranám palec nahoru a také poděkování. Tak druhá vlna zesílila,
a nejenže se kvůli ní nedohrála slibná
fotbalová sezóna, ale zrušila nám i další setkání, na která jsme se těšili – po-

-1-

jízdný sklípek, setkání seniorů,
Mikuláše a rozsvěcení vánočního stromu, štěpánský hon, silvestrovské oslavy… A co plesová sezóna? Ale to už
věštím z křišťálové koule dost daleko.
Druhá vlna zesílila a zrušila nám další
setkání, na které jsme se těšili - pojízdný sklípek, nedohrála se slibná fotbalová sezóna, nekonalo se setkání seniorů, nepřišel Mikuláš, nemohli jsme společně rozsvítit vánoční strom.
Takzvanou druhou koronavirovou vlnu
již pocítili občané snad každé obce, a to
nejen na Záhoranu, mnohy i dosti bolestnou ztrátou nejbližších. Proto mějme respekt před tímto nepředvídatelným nepřítelem a snažme se dodržovat
základní hygienická opatření i nařízení.
Ať se všichni s pokorou o letošních
Vánocích, které asi budou jiné nežli jindy, sejdeme ve zdraví se svými nejbližšími.
Přeji Vám Vánoce skromnější, bez adrenalinu, bez honby za sháněním dárků,
ale prožité v rodinné pohodě s úctou
a láskou v srdci, nezapomeňme pomáhat těm, kteří to nejvíc potřebují. Tato doba je jako znamení, vždyť co světu dáváme, se nám vrací zpět.
Děkuji všem občanům, spolkům i zastupitelům obce Horní Újezd za rok
2020.
Krásné Vánoce a po celý rok 2021
pevné zdraví Vám všem přeje
zastupitelstvo obce, starostka
obce Alena Veličková
a místostarosta obce
Tomáš Koryčánek

POZVÁNKY NA AKCE V BLÍZKÉ DOBĚ

TŘÍKRÁLOVÁ
KOLEDA ZAZNÍ!
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude
a koleda se uskuteční. Při jejich přípravách věříme, že epidemiologická situace umožní klasickou tříkrálovou koledu
a setkání koledníků s dárci tváří v tvář.
Koledníčky Tříkrálové sbírky 2021 můžete očekávat u dveří svých domovů
v období od 1. do 14. ledna 2021.
V adventním čase jsou přípravy na
Tříkrálovou sbírku 2021 v Charitě
Hranice intenzivní. Ve všech obcích
a farnostech bychom rádi s našimi dobrovolníky organizovali klasickou kole-

du, chceme našim dárcům umožnit návštěvu třech králů s písní přející štěstí,
zdraví, dlouhá léta a přinést požehnání
do nového roku. Zda se toto naše přání
splní, bude záviset na dostatečném
množství ochotných dobrovolníků v jednotlivých obcích a epidemiologické situaci na začátku ledna.
Připravujeme klasickou koledu, pokud
ji nebudeme moci realizovat, budeme
koledovat s omezeními tak, abychom
neriskovali zdraví našich přispěvatelů

a dobrovolníků. Pokud však koledování
nebude možné, sbírka by se přenesla
do virtuálního prostoru. Charita Hranice
by své příznivce oslovila on-line, ale nechceme přitom připravit dárce o zážitek
z koledy, ani o požehnání, které koledníci do domů přinášejí.
Všechny přípravy a varianty koledy
však mají jedno společné – ani tentokrát se neobejdou bez armády dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá
koruna.
Aktuální informace o způsobu a průběhu koledování Tříkrálové sbírky 2021
můžete získat na webových stránkách
www.hranice.charita.cz nebo na facebooku Charity Hranice.

AKCE USKUTEČNĚNÉ LEDEN–PROSINEC 2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 4. ledna se uskutečnila každoroční Tříkrálová sbírka. Sbírky se zúčastnily tři skupinky koledníků, vždy
pod vedením dospělého, konkrétně to
byli Hana Piknová, Josef Hradil a Irena
Kociánová s těmito koledníky: Adame
Šimon, Zela Kryštof, Dan Talášek,
Zelová Magdaléna, Amálka, Helenka

a Eliška Kuchaříkovy a Eliška
Hradilová, Kociánová Ella. Výtěžek sbírky činil 17 020 Kč. Charita děkuje všem
za podporu a přispění do této celorepublikové Tříkrálové sbírky. Výtěžek bude použit lidem potřebným, nemocným
a na podporu charitního díla.

SOUSEDSKÝ PLES
V sobotu 18. ledna se uskutečnil
Sousedský ples, který pořádala obec
Horní Újezd. K poslechu a tanci
hrála nově skupina BRIXEN Band
z Holešova. V průběhu plesu vystoupily
ženy – maminky dětí ze Základní školy
Všechovice s bezvadně secvičeným
charlestonem v kouzelných šatech.
Hlavní cenou v tombole byly chytré hodinky.
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VODĚNÍ MEDVĚDA

DĚTSKÝ KARNEVAL

V sobotu 15. února prošel naší obcí opět průvod masek, více v sloupku mysliveckého sdružení.

Následující den, v neděli 23. února, se uskutečnil dětský karneval, o jehož organizaci se již tradičně starají naši hasiči
ve spolupráci s obcí.

SPORTOVNÍ BÁL
V sobotu 14. března se měl uskutečnit tradiční Sportovní
bál se skupinou ESMERALDA. O zrušení se rozhodovalo
až v týdnu před akcí, kdy přišlo omezení na 100 lidí. Spolek
se rozhodl akci zrušit, ačkoliv již bylo nakoupeno zboží
a z větší části i tombola, navíc později došlo k dalšímu zpřísnění.

HASIČSKÝ BÁL

Dále se již kvůli koronavirové krizi neuskutečnily předem
naplánované akce jako hasičská zabijačka (29. 3. SDH),
stavění máje (1. 5. SDH), májové oslavy osvobození obce s vatrou (7. 5. obec a TJ Sokol), oslava svátku matek
– výlet na Macochu (10. 5. Óježďák), Kácení máje (30. 5.
SDH), zábavné odpoledne na hřišti (červen – Óježďák)
a zájezd na Újezdský pohár ve Velkém Újezdu.

V sobotu 22. února se uskutečnil Hasičský ples, který pořádalo místní SDH. K poslechu a tanci hrála skupina Martin
Láska Band.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 21. června jsme ve stálé expozici přivítali čtyři nové
občánky, a to Karolínu Kolaříkovou, Jakuba Koňaříka, Emu
Novákovou a Ellen Piknovou.
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ČERVENCOVÁ NOC

DÝŇOBRANÍ

První akcí po dlouhé době, která se mohla po rozvolnění
uskutečnit, byla Červencová noc, kterou v pátek 24. července uspořádal Myslivecký spolek Horní Újezd.

Podobné nepříjemné pocity a starosti jako sportovci v březnu zažily bohužel i členky spolku Óježďák, které po zhoršení epidemiologické situace v okolí, zejména v Bystřici pod
Hostýnem, musely, ač nerady, zrušit Dýňobraní v plné fázi
příprav. Všem to přišlo líto, jelikož po dlouhé době bylo v ten
den krásné počasí.

PŘEDHODOVÝ ZÁPAS
V pátek 4. září se uskutečnil tradiční předhodový fotbalový
zápas starých gard, ve kterém naši borci porazili Mrlínek
6:3 (branky: Z. Seidl, 2 x P. Orság, J. Bělík, T. Mikulík,
T. Kocián). Po zápase proběhlo přátelské posezení s občerstvením pro hráče i fanoušky.

HODY – MIKROREGIONÁLNÍ
ODPOLEDNE
V rámci hodových oslav obce se uskutečnilo v sobotu 5. září na našem fotbalovém hřišti Mikroregionální odpoledne.
Vydařené akci předcházel mistrovský zápas domácích fotbalistů, kteří v Záhorském derby porazili Soběchleby 2:0.
Po zápase vystoupil Karel Gott revival Morava a po něm
Dechová hudba Hulíňané. Akci navštívila a podpořila mimo
jiné senátorka Jitka Seitlová a zúčastnili se jí samozřejmě
zástupci všech obcí z Mikroregionu Záhoran a ze spřáteleného regionu Frýdlantského výběžku, starosta obce
Heřmanice a předseda mikroregionu Vladimír Stříbrný
s manželkou. Obec Heřmanice leží nedaleko Liberce.

Dále se již neuskutečnily plánované akce jako další vítání
občánků, při němž jsme měli přivítat čtyři nové občánky,
čtyři chlapečky, dále setkání zastupitelstva obce se seniory, putovní sklípek (Óježďák) a mikulášská nadílka.
Neuskuteční se samozřejmě ani Štěpánská zábava mysliveckého spolku po tradičním honu.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ

SLOUPEK TJ SOKOL HORNÍ ÚJEZD
Neveselý rok 2020
ve znamení covidu
Letošní výčet sportovních výsledků
i společenských akcí je značně omezen. S rokem 2019 jsme se rozloučili tradičním fotbálkem na umělce ve
Všechovicích. Po podzimu jsme figurovali na 3. místě tabulky s 31 body při
skóre 56:15 a Stanislav Rakovský vedl
tabulku střelců se 17 zásahy. Do nového roku jsme sice opět vstoupili na začátku ledna zimní přípravou, sestávající
z tréninků na umělé trávě ve
Všechovicích a z tradičního zimního
soustředění na Rusavě v únoru, ale už
na ni vzhledem ke koronavirové krizi jarní část fotbalové sezóny nenavázala.
Rozehraný soutěžní ročník byl začátkem dubna ukončen a anulován s tím,
že výsledky a tabulka pro tento ročník
byly platné po posled-ním odehraném
podzimním zápase, takže jsme obsadili
třetí místo.
Nejvíc nás ale koronavirová krize zasáhla v počátku března, kdy jsme v průběhu příprav museli čtyři dny před akcí
zrušit náš tradiční Sportovní bál.
Fotbalová sezóna byla sice v trapu, ale
areál, zejmé-na trávník, se musí udržovat, a tak jsme volného času využili k tomu, že se podařilo vyčesat a zapís-

kovat hřiště a následně také pohnojit.
Obě brigády proběhly v omezeném počtu lidí a při dodržení vyhlášených pravidel pracovaly hlavně stroje. Za velkou
pomoc s nakladačem i za poskytnutí
mate-riálu děkujeme firmě ORSÁG
STAVBY s.r.o. z Horního Újezda.
V květnu jsme také museli oželet další
tradiční akci, a to májové oslavy osvobození obce s vatrou. V květnu už se
ale uvolnila opatření, mohlo se začít trénovat a od 11. května hrát i přátelské zápasy, čehož začaly všechny týmy hojně
využívat. Všichni byli po pohybu a fotbalu hladoví, přáteláky byly diváky
v okolí hojně navštěvovány. Při trénincích se nás scházela i necelá dvacítka,
ale zápasy jsme si nechali až na červen
a červenec.
Volného času jsme také využili k rekonstrukci kabin a zázemí. Podařilo se provést výměnu oken za nová plastová
a zmodernizovat šatnu hostů. V druhé
polovině června jsme se také dozvěděli, že se nebude konat Újezdský pohár
ve Velkém Újezdu a že byl přeložen na
příští rok. V pátek 26. června jsme odehráli první přátelský zápas s FK Loukov,
ve kterém jsme zvítězili 5:3. V tento den
jsme se ale také naposled rozloučili ve
smuteční síni v Hranicích s legendou
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újezdského fotbalu Miroslavem
Nesvadbou, který byl zakládajícím členem TJ Sokol v roce 1971. Byl aktivním
členem, na hřišti ro-zeným lídrem a vyhlášeným exekutorem trestných kopů a
v pozdější době i dvakrát trenérem fotba-lového týmu. Následující den pak
náš hráč Jirka Bělík vyhrál soutěž
Penaltový král v Opatovicích.
Připomínám, že loňský ročník vyhrál také náš hráč Lukáš Tvrdoň, takže to zůstalo doma. V červenci jsme pak odehráli dva zápasy s FK Komárno-Osíčko
na našem i jejich hřišti, přičemž jsme
prohráli 3:7 a 1:2 a zúčastnili jsme se losovacího aktivu v Přerově pro novou
soutěžní sezónu. V srpnu jsme pak odehráli generálku před novou sezónou ve
Slavkově pod Hostýnem s účastníkem
I.B třídy Zlín-ského kraje, ve které jsme
padli 3:5, i když jsme vedli 3:2 a ještě
v 80. minutě jsme drželi stav 3:3.

V létě došlo k další novince, a to k vytvoření sdruženého dorosteneckého týmu Všechovice-Opatovice, který hraje
krajskou soutěž. Někteří dorostenci
s naším týmem trénují a nastupují
i v mis-trovských zápasech. Jejich zapracování do týmu je asi největší pozitivum podzimu, přičemž trené-rem dorostenců je náš člen a hráč Marek
Jakubec a s fungováním týmu pomáhají i další členové TJ.
Co se týká podzimních výsledků našeho mužského týmu, figurujeme momentálně na 8. místě tabul-ky s 12 body, nepodařilo se ale odehrát všechny
zápasy, jelikož tři kola před koncem byla soutěž přerušena do odvolání.

Poslední domácí zápas se dokonce
odehrál bez diváků. Čeká nás tedy velmi náročné jaro, pokud se sezóna rozeběhne a celá dokončí.
V plánech pro příští rok je velká akce, jelikož TJ Sokol slaví 50 let svého vzniku
a jsou plánovány oslavy na poslední
červnový týden v rámci sjezdu rodáků,
který organizuje naše obec. Doufejme,
že nám naše plány opět nezkříží koronavir a příští rok bude lepší než tento.
Děkujeme fanouškům a sponzorům za
přízeň a podporu a přejeme všem krásné svátky a v nadcházejícím roce hodně rados-ti a pevné zdraví.
Rozpis jarní části fotbalové sezóny za-

tím neznáme, podle předběžných
zpráv z OFS Přerov bychom měli začít
již 14. března a odehrát 2 neodehrané
zápasy z podzimu, jarní sezóna by započala 4. dub-na a třetí neodehraný zápas z podzimu by měl připadnout na závěr sezóny. Za TJ Sokol přeji všem pevné zdraví, pevné nervy a pozitivní náladu, bude toho zapotřebí.
Více na webových i facebookových
stránkách klubu:
www.fkhujezd.webnode.cz
a facebook.com/TJSokolHorniUjezd
Za TJ Sokol Horní Újezd
Tomáš Koryčánek

SLOUPEK SDH HORNÍ ÚJEZD
Ohlédnutí za rokem 2020
u hasičů v Horním Újezdě
Tento rok začal pro hasiče stejně jako
v předchozích letech. Hned z kraje
roku, první sobotu v lednu, sbor pořádá
výroční valnou hromadu. Kromě zprávy
starosty a velitele byla výroční schůze
neobvyklá tím, že se tento rok po 5 letech volilo nové vedení sboru: starosta
Jiří Perutka, místostarosta František
Pikna, velitel sboru Ondřej Kocián.
Druhou akcí, kterou náš sbor pořádá, je
tradiční ples, který proběhl 22. února.
Ples se nám velmi vydařil. Kvalitní hudba (Martin Láska Band), bohatá tombola, dobré víno, pro které jsme si zajeli do
soukromého sklepa k vinaři do
Polešovic. Výsledkem byl zaplněný sál
do posledního místa a dobrá nálada,
která byla pořadatelům odměnou. V neděli po plese začínáme nanovo.
Tentokrát se staráme o naše nejmenší
občany. Na tradiční maškarní bál se začínají sjíždět děti z širokého okolí.
Skvělá hudba, animační program, dětská tombola, spousta masek, sál opět
narvaný k prasknutí.

Další událost, která proběhla 7. března,
byli Hasiči ve sklípku. Jedná se o výlet
sboru zakončený celovečerním posezením u vína někde ve vinném sklípku.
Letošní výlet začal v obci Čejkovice.
Nezamířili jsme do vyhlášených templářských sklepů, ale na kopec do bývalého areálu JZD. Zde se nachází moderní firma Sonnentor, která se specializuje na výrobu čajů. Zde jsme na prohlídce nahlédli do výrobního procesu
a ochutnali výborné čaje. Z Čejkovic
jsme se přesunuli do města vína Valtic.
Celý večer do pozdních hodin jsme degustovali v nádherném sklepě vinaře
Šrámka.
Před odjezdem do sklepa všichni s obavami sledovali, co se začíná dít ve světě. Začala se šířit nová nemoc covid-19.
První zprávy o začínající pandemii
v Evropě byly z Itálie a i Česko již hlásilo
první nakažené. Nikdo z nás netušil, co
přijde. Výlet do sklepa byla poslední
společná veřejná akce, kterou jsme
nejen jako sbor, ale především jako kamarádi, sousedé a spoluobčané zorganizovali. Průběžně vyhlašovaný nouzový stav zakázal kromě krátkého času
v létě veškerý kulturní a společenský život. Jako sbor jsme bohužel museli zrušit tradiční zabijačku, Kácení máje
a spoustu dalších společných akcí.
Doufejme, že se pandemie – covidu blíží ke konci a že rok 2021 bude mnohem
lepší než rok letošní.
Kromě kulturního života, o který se jako
sbor staráme, jsou někteří naši členové
také ve výjezdové jednotce obce a tato
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činnost i přes probíhající pandemii pokračuje dále. Naše jednotka letos vyjela celkem k 9 událostem.
Naším prvním zásahem byla v lednu dopravní nehoda s vyproštěním
v Provodovicích. Druhým zásahem byly spadlé stromy po živelné smršti ve
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Valšovicích. Třetí zásah nás poslal do
Všechovic. Jednalo se o požár kůlny rodinného domu. Pak jsme třikrát vyjížděli ke spadlému stromu přes cestu. Dále
jsme zasahovali při povodních
v Hranicích, kde jsme pomáhali odstranit jejich následky. Předposledním zása-

hem byl opět spadlý strom a posledním
únik plynu v rodinném domě.
Tímto bych chtěl všem ve sboru a ve výjezdové jednotce za uplynulý rok poděkovat. Za jejich činnost a úsilí, které
v tomto roce nebylo lehké. Chtěl bych
popřát všem, nejen členům sboru, ale

i kamarádům, rodinám a spoluobčanům, především hodně zdraví a přeji si,
abychom se všichni společně v příštím
roce opět sešli na tradičních hasičských akcích.
Velitel sboru SDH Horní Újezd
Ondřej Kocián

SLOUPEK SDRUŽENÍ ŽEN ÓJEŽĎÁK
Děkujeme za vaši přízeň…
Byl to zvláštní rok. Zvláštní pro všechny
a na všechno.
Když mě Tomáš Koryčánek požádal, ať
napíšu pár řádků o činnosti Óježďáku
za rok 2020, první, co mě napadlo, bylo,
že vlastně není ani o čem psát.
Bilancovat a hodnotit není co. Kvůli covidu a následným omezením se nám letos nepodařilo uskutečnit ani jednu z akcí, které každoročně pořádáme. Vše
v omezeném režimu, vše připravováno
a nakonec nic z toho neproběhlo.
Když pominu jiné naše aktivity, zrušit
Dýňobraní byl pro nás jeden z nejtěžších kroků. Akce byla zrušena téměř na
poslední chvíli kvůli nárůstu nových případů nemocných covidem-19 v blízkém okolí, kdy už spousta z vás měla vytvořeno nebo vám alespoň v hlavě ležel
propracovaný nápad čekající na realizaci. Mrzelo nás to. Stejně jako vy jsme
i my přípravě věnovaly spoustu času
a hlavně se těšily na vaše originální nápady, na připravený program na hřišti
a na společnou zábavu. Ale v zájmu snížení návštěvnosti a snížení možnosti šíření nákazy to nešlo jinak. Děkujeme,
že jste to pochopili a nenechali nás v to-

m. Kdo měl něco připraveno, tak vyzdobil oranžově náš, už i tak hezký, Horní
Újezd. Všichni dýňoví tvořivci, kteří se
zapojili, byli odměněni alespoň drobností. Kdo si nápad nechal uležet v hlavě a chce ho ještě dopilovat, určitě nás
překvapí příští rok. Už se moc těšíme!
Alespoň krátce s přestávkami mohla
fungovat keramická dílna. Někdo chodí
pravidelně, někdo občas a pod rukama
nám tam vznikají moc hezké věci. Tímto
bych ráda připomněla, že dílna je skutečně pro širokou veřejnost, a chtěla
bych pozvat ty, kdo mají chuť tvořit, chtějí si udělat něco pro sebe, jen tak pro radost, nebo třeba jako dárek pro své blízké. Určitě přijďte i vy, kdo se chcete něco přiučit, nebo naopak něco naučit nás. Vůbec se neostýchejte, není se čeho
bát. Není to tak těžké, jak se zdá.
Přijďte s nápadem a odejdete s výrobkem. Jen bych chtěla upozornit rodiče,
aby přišli společně s dětmi. Neposílejte
je samotné, potřebují vaši asistenci. Od
ledna by dílna měla fungovat každé
liché pondělí. Pokud všechno dobře
půjde, začínáme 11. 1. 2021 v 18 hodin. Těšíme se na vás.
A co dál?

Nevíme… Nevíme, ale stejně plánujeme rok 2021. Pokusíme se uskutečnit
to, co letos nešlo. Věříme, že bude líp
a budeme se moci všichni sejít v Café
Baru, v rámci výstavky si dát kávu i zákusek a taky si připít dobrým punčem.
S dětmi a dalšími zájemci pojedeme na
Macochu, jak bylo plánováno na letošní
květen. Na jaře všichni určitě zasadíme
ty oranžové poklady a budeme je pilně
zalévat, abychom se na podzim mohli
zúčastnit klání o Dýňoborce a abychom
měli čím rozzářit naše předzahrádky.
Protože my všichni víme, jaká barva
u nás září v září nejvíce.
Na úplný závěr mi dovolte, abych všem
do jednoho poděkovala. Poděkovala
za vaši přízeň i podporu našeho spolku,
za pochopení, za vaše aranžmá z dýní,
za vaše návštěvy výstavek i spolupráci
v keramické dílně. Bez vás by všechno,
co se snažíme dělat, nemělo smysl.
Přeji vám klidný, pohodový a hlavně
zdravý rok 2021.
Zuzana Mašlaňová
předsedkyně spolku
Najdete nás na také na Facebooku:
facebook.com/ojezdak.horniujezd

SLOUPEK MYSLIVECKÉHO SPOLKU
Rok 2020 začal tradičním voděním medvěda, které proběhlo 15. února. Sešlo
se dohromady 18 masek a za zvuku ka-

pely jsme prošli celou obcí a u každého
domu jsme si zatancovali. Počasí se vyvedlo, masky byly velice pestré a kape-7-

la hrála pěkně. Všem zúčastněným a
těm, kteří nás uvítali s masopustními pochutinami, bychom chtěli poděkovat za

podařenou akci. Další akcí byla Červencová noc, kterou jsme pořádali v pátek 24. července na místním hřišti TJ
Sokol. Byl to krásný večer provázený
kapelou One Classic. K jídlu byly připraveny zvěřinové speciality. Zlatým
hřebem byla bohatá tombola. Pokud situace dovolí, i v příštím roce vás rádi uvidíme na další Červencové noci. Dne
22. 8. se náš střelecký tým zúčastnil
Mikroregionálních střeleb v Rakově,
kde po skvělém výkonu vybojoval druhé místo mezi opravdu těžkou konkurencí ze všech obcí mikroregionu. V červenci při sklizni řepky se nám podařilo

ulovit sedm divokých prasat a dvě lišky.
V průběhu roku, když to bylo možné,
jsme pracovali na brigádách. Vyrobili
jsme nové krmné zařízení, posedy, lávky přes potok a opravili jsme plot kolem
Plachého rybníka. Celoročně jsme se
věnovali chovu a lovu zvěře v naší honitbě. Dále jsme do svých řad přijali dva
nové členy, a to Janu Ondrouškovou
ml. a Ondřeje Štefelu, kteří úspěšně složili zkoušky z myslivosti. V roce 2020
pět našich členů oslavilo krásné kulaté
narozeniny, a to Vlastimil Ondroušek,
Jiří Velička, Jaromír Burda prostřední,
Jiří Orava a Marcel Vašina. Naše po-

slední akce se musely obejít bez poslední leče. Byl to 3. 10. tradiční hon na
kachny a 7. 11. vycházka na zvěř škodící myslivosti. Tento rok byl pro všechny
velice náročný při všech vládních opatřeních kvůli pandemii COVID-19.
Pevné zdraví, psychickou pohodu,
šťastné a veselé Vánoce a krásný nový
rok 2021 přeje všem MS Horní Újezd.
Upřímné Lovu Zdar
Za MS Horní Újezd
Tereza Kašpárková
a Martin Ondroušek

INVESTICE A DOTACE

AKCE Z DOTAČNÍCH TITULŮ
DOTACE Z OLOMOUCKÉHO KRAJE, POV OLOMOUCKÉHO KRAJE, MMR, MŽP

DOTACE PRO SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Věcné vybavení JSDH – jedná se o dovybavení naší zásahové jednotky JPO II ochrannými prostředky k zásahu, a to 3 ks
zásahových bot a kompletní zásahový oblek. Částečně podpořeno dotací ve výši 17 500 korun z Olomouckého kraje.

OBNOVA CHODNÍKŮ
V CENTRU OBCE HORNÍ ÚJEZD
Jedná se o poslední úsek chodníků, který ještě nebyl opraven. Během 10 let
se již podařilo všechny chodníky v obci opravit, předláždit, všechny jsou již
bezbariérové. Na tuto akci jsme získali dotaci z Olomouckého kraje
z Programu obnovy venkova ve výši 500 tisíc korun. Na konci listopadu byla
akce dokončena.
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VÝSADBA INTERAKČNÍHO PRVKU
Na pozemku obce byla provedena výsadba 75 ks vzrostlých stromů a 50 ks keřů
včetně oplocenky. Vše bylo zafinancováno z Programu péče o krajinu MŽP. Výše
podpory byla 72 500 korun. Jedná se o lokalitu Borek (pro nezasvěcené – remízek
při cestě z farmy cigánem k Páleninám).

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ HORNÍ ÚJEZD
Po více než desetiletém úsilí by se dalo
říct, že „začneme sklízet ovoce“.
Projektovou dokumentaci jsme během

let přepracovávali snad třikrát (většinou
kvůli podmínkám čerpání dotace).
Naposled v loňském roce jsme kompletně zoptimalizovali a poté předělali
a podali žádost o dotaci. A v letošním
roce jsme byli úspěšní. Částečná podpora z Olomouckého kraje činí 450 tisíc
korun a z ministerstva pro místní rozvoj
obdržíme téměř 1,658 mil. korun.
Vzhledem k pozdržení vyhodnocování
dotací z důvodů epidemiologické situace již bylo provedeno výběrové řízení
a podepsána smlouva s vybraným
dodavatelem stavby, kterým se z šesti

oslovených firem stala naše domácí
f i r m a O R S Á G S TAV B Y s . r. o .
Staveniště je již předáno. Termín pro
dokončení je do 15. 6. 2021. Už se
těšíme na nový sportovní areál.

2 PRACOVNÍ MÍSTA NA 1,5 ROKU Z MIKROREGIONU HRANICKO
V rámci výborné spolupráce s MR
Hranicko byl podpořen projekt
z Operačního programu zaměstnanost,
čerpaný z výzvy MAS Hranicko.

V období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020
u nás pracují dva pracovníci (muž
a žena) na pozici dělník na čištění
a údržbu obce. Přes úřad práce jsme

také v letošním roce vytvořili jedno
pracovní místo na půl roku na sezónní
práce.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V OBCI HORNÍ ÚJEZD
Poslední listopadovou neděli začal
advent, každoročně před svátkem
svatého Mikuláše společně před obecním úřadem rozsvěcujeme vánoční

strom i výzdobu a Mikuláš naděluje…
Letos tomu bylo bohužel jinak bez sousedského setkání a bez nadílky. S velkým potěšením bych však chtěla podě-

AKCE Z ROZPOČTU OBCE
SOLÁRNÍ LED VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ
Z rozpočtu obce jsme pořídili sedm solárních svítidel. Čtyři
jsou osazeny na hřbitově a tři v lokalitě Chlápčena u nové
výstavby dvou rodinných domů. Velkou výhodou je realizace bez stavebního povolení, možnost případného přemístění. Po měsíci provozu s osvětlením panuje velká spokojenost.

-9-

kovat Skupině ČEZ za podporu při
rozsvícení vánočního stromu i nové
výzdoby našeho kostela v obci Horní
Újezd.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K OBECNÍMU TRAKTORU
Z REHOS Babice byl zakoupen mulčovač 160, nástavba na vlečku s hadicí a vysavačem na listí.

DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE INVESTIC
VÝSTAVBA NOVÝCH RD
LOKALITA CHLÁPČENA (V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU PLOCHA Z4)
V této lokalitě je již dokončena a zkolaudována novostavba na pozemcích parc. č. 4000 a 4001. Na vedlejším pozemku, parc.
č. 3997, již není podle nového územního plánu určen k zástavbě. V územním plánu vedeno jako plocha SV Z4 (SV – plocha
smíšená obytná vesnická, Z4 – zastavitelná plocha č. 4).

LOKALITA BABKA I A BABKA II
(V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU PLOCHA Z9 A Z10)
V této největší lokalitě i v tomto roce
probíhají jednání a výkupy pozemků od
soukromých vlastníků. Obec má
s projekční kanceláří z Holešova předjednáno provedení zastavovací studie
pro vytvoření konkrétních stavebních
míst, na jejímž základě by byl proveden
geometrický plán. Od této kanceláře
také máme předběžné orientační kal-

kulace nákladů pro vybudování inženýrských sítí a kalkulace připojení na
inženýrské sítě pro jedno stavební
místo. Pro tuto lokalitu byly zastupitelstvem obce schváleny zásady a pravidla pro postup pro prodej pozemků
a zasíťování pozemků, tento dokument
je k nahlédnutí na webových stránkách
obce v záložce Stavební místa.

V mapce lokality jsou žlutě vyznačeny
pozemky, které jsou již ve vlastnictví
obce po provedených výkupech či
směně pozemků. V územním plánu
vedeny jako plochy SV Z9 a SV Z10
(SV – plocha smíšená obytná vesnická,
Z9 a Z10 – zastavitelné plochy č. 9
a č. 10).
Více a podrobněji na:

OBJEKT Č. P. 88 (BÝVALÉ ŠTĚPÁNOVO)
Zastupitelstvo obce rozhodlo objekt odstranit, respektive provést demolici, k tomuto je zapotřebí projektová dokumentace pro
ohlášení bouracích prací na stavební úřad. Tu pro nás zpracovává projektant ing. Jaroslav Pikna.

KULTURNÍ DŮM A OBJEKT Č. P. 15 (BÝVALÉ ORÁVKOVO)
Jak je již zmíněno v investicích z rozpočtu obce, dokončuje se projektová
dokumentace v souladu s vypracovanou architektonickou studií, kterou
zastupitelstvo připomínkovalo. Celá
lokalita byla zpracována komplexně,
ale projektová dokumentace se zpra-

covává na několik stavebních objektů,
jelikož ne vše budeme, resp. můžeme,
realizovat ihned. Jako první bude na
řadě přístavba skladu, zimní zahrady
a zastřešené terasy za KD se vzájemným propojením, dále jsou v plánu
stavební úpravy v přísálí KD spočívající

v dispozičních změnách kuchyňky
a skladů a vstupu do kotelny a v neposlední řadě nový objekt stodoly pro
zázemí obce (uskladnění obecní techniky, mobiliáře a denní místnost pro
zaměstnance) za hasičárnou.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Nový územní plán máme od roku 2019,
byl vydán formou opatření obecné povahy č.j. ORM/14965/19-38, které nabylo
účinnosti dne 6. 12. 2019. Žádné změ-

ny nebyly v tomto plánu v minulém roce
prováděny. Elektronická podoba je pak
dostupná na webových stránkách pořizovatele (MěÚ Hranice) a na webových

- 11 -

stránkách obce Horní Újezd.
www.horni-ujezd.cz/o-obci-1/uzemni
-plan-obce

VYČIŠTĚN MELIORAČNÍ PŘÍKOP NA LOUČKÁCH
Jedná se o příkop z přepadu čerpačky kanalizace, který se uvážel a zamokřoval pozemky v délce cca 150 metrů.

INFRASTRUKTURA PRO RD SMĚR VÍTONICE
Projektovou dokumentaci pro
infrastrukturu ke čtyřem rodinným
domům jsme pořídili v roce 2019.
V letošním roce bylo vydáno stavební
povolení a ke dnešnímu dni je vybrán
dodavatel stavby. Akce bude realizo-

vána na dvě etapy. V první etapě bude
do konce března 2021 prodloužena
kanalizace a vodovod, ve druhé se do
konce prosince 2021 doplní chodník a
veřejné osvětlení. Akce je financována
z rozpočtu obce. V této lokalitě pro čtyři

RD momentálně probíhá realizace
dvou novostaveb RD, v případě třetí
novostavby nový vlastník pozemku
momentálně řeší dokumentaci
a legislativní proces.

OPRAVA PERGOLY
V ZAHRADĚ MŠ
Pergola byla opravena v letních měsících také z rozpočtu obce.
Byla sice krásně obrostlá zelení a břečťanem, avšak zub času
(od roku 1975) již nahlodal vazbu a stavba začala být nebezpečná pro naše nejmenší.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Dokončujeme dokumentaci ke stavebnímu povolení na stavební úpravy
a přístavbu KD a hospodářského
zázemí obce – již od konce loňského
roku spolupracujeme se sdružením
architektů VESMĚS ARCHITEKTI na

přípravě této dokumentace. Jedná se
o zkapacitnění prostor KD, zejména
o přístavbu skladu a zastřešené terasy
ke KD, dispoziční změny skladů, šaten
a kuchyňky, hospodářské zázemí pro
stroje i pracovníky úřadu, přístřešky.

PORUCHY NA VODOVODNÍM ŘADU
Ani v letošním roce se nám nevyhnuly
poruchy na vodovodním řadu. První se
stala u železniční trati ve směru na
Zubříč, kdy někdo, kdo jel v sobotu pro
dříví traktorem, najel na litinový poklop,
který se rozpadl, spadl do šachty
a přesekl potrubí. Druhou poruchu
nahlásil pan Emil Pikna, který při procházce k Hradilovému mlýnu viděl na
polní cestě vodu, která vytékala
z řepkového pole. Obě poruchy pohotově a odborně odstranila firma
ORSÁG STAVBY s.r.o.
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S architektonickou studií jste byli obeznámeni na webových stránkách obce,
v e-mailech i na Facebooku. K nahlédnutí je na webu obce stále.

MAPOVÁNÍ KATASTRU
Na začátku roku (těsně před koronavirovou krizí) byly doměřeny zbývající
parcely a v průběhu nouzového stavu
se zpracovávala výsledná mapa.
Samotnému zplatnění předcházelo
srpnové námitkové řízení na obci, kdy
se mohli vlastníci seznámit s novým
stavem a podat námitku, popř. jen zjistit
výměry a nová parcelní čísla. Nová
digitální katastrální mapa byla zplatněna 15. 9. 2020. Poté následovalo

dokončení a evidence námitek, která
byla jen jedna.
Katastrální úřad děkuje všem za spolupráci a připomíná všem občanům
povinnost podat nové daňové přiznání,
ve kterém nahlásí všechny změny, a to
do 31. 1. 2021.
Na finančním úřadě na dani z nemovitostí jsme dohodli že: OBČANÉ
NEBUDOU CHODIT NA FINANČNÍ
ÚŘAD. Z důvodů pandemické situa-

ce.Ve zpravodaji máte vložen tiskopis,
kde vyplníte přední stanu, kontaktní
údaje, kdo má meil, ale hlavně telefon
a tiskopis vlastník nemovitosti podepíše na zadní straně. Tiskopis přineste
na OÚ, my je hromadně odevzdáme na
finanční úřad . Finanční úřad z katastru
převezme a doplní nová parcelní čísla.
Tato vzájemná dohoda vyhovuje
finančnímu úřadu, protože v lednu zde
bývají fronty.

VOLBY
Na podzim proběhly volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a také dvě kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Výsledky voleb nejen v naší obci najdete na www.volby.cz.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY A REALIZACE PRVKŮ PSZ
Ohledně plánovaných realizací
v Horním Újezdě pozemkový úřad na
náš dotaz opakovaně konstatoval, že
jsme v pořadí (např. letos dává PÚ na
stavební povolení projekt dle žádosti
obce Stará Ves z roku 2016). Obec
požádala pozemkový úřad o vytyčení
polní cesty, která vede od skate parku
za biologickou ČOV kolem Vinohrádku
a navazuje na polní cestu obce Vítonice

na jejím katastru od tzv. suchého poldru. Obec Vítonice již provedla v tomto
roce vytyčení a skrývku této cesty na
svém katastru a provedla také výsadbu
zeleně – interakčních prvků kolem této
cesty. Obec chce tedy provést napojení
na tuto cestu. K požadavku na vytyčení
této cesty nám bylo z PÚ sděleno:
„Cesta na Vítonice (podle PSZ cesta C3
od farmy k ČOV a dále podél potoka) je

v žádosti mezi prioritami (s asfaltobetonovým povrchem), parcelu – nebo jen
její část – lze bezplatně vytyčit – pro
letošek jsme však už požadavky za
celý okres uzavřeli a vytyčilo by se
nejdříve na jaře 2021. Při realizaci
samotné stavby bude parcela vytyčena
znovu stavební firmou.“

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA POŠTY
PONDĚLÍ a STŘEDA 11:00–12:00 13:00–18:00

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 8:00–12:00 13:00–15:00

DALŠÍ PLÁNOVANÉ ZÁMĚRY
– PODANÉ DOTACE
Již v průběhu podzimu byla podána žádost o dotaci na revitalizace rybníku na Skalce pod Sitapem. V prosinci byla podána
žádost o dotaci z MMR na workoutové hřiště, osvětlení víceúčelového hřiště a parkoviště u tohoto hřiště, které se bude
v roce 2021 budovat. Z POV Olomouckého kraje na rok 2021
zastupitelstvo obce schválilo podání dotace na novou techniku
(traktor Husqvarna RIDER – stávají dosluhuje má 10 let.)
Dotační titul však nové krajské zastupitelstvo na rok 2021 nevypsalo. Tato informace byla zveřeněna krajem 9. 12. 2020,
traktorek na sečení veřejných prostranství a uklid sněhu jsme
zakoupili z rozpočtu.
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PLÁN ROZVOJE VENKOVA
V prosinci jste do domovních schránek
obdrželi dotazník, který bylo možné
vyplnit také elektronicky na webových
stránkách obce. Děkujeme za jeho

vyplnění, záleží nám na vašem názoru
a připomínkách. Máme stávající plán,
ale již notně starý, byly v něm i perokresby, nyní bude na základě tohoto

dotazníku zpracován nový s textem
a fotografiemi, stávající plán jsme financovali, nyní jej zpracovává manažerka
na Mikroregionu Hranicko.

V. SJEZD RODÁKŮ OBCE A 50 LET TJ SOKOL HORNÍ ÚJEZD
V září 2020 se zastupitelstvo obce
dohodlo na pořádání V. sjezdu rodáků
a přátel obce v příštím roce. Termín byl
stanoven na poslední červnový týden
26. a 27. 6. 2021. Následně se také
výbor TJ Sokol Horní Újezd dohodl
uspořádat oslavy 50 let TJ Sokol
v neděli, přičemž již vytvořil hrubý program a oslovil potencionální hosty
v programu. Chceme sestavit přípravný
výbor ze zastupitelstva obce
a zástupců spolků. Kdo z občanů by
chtěl při přípravách přiložit ruku k dílu či

má dobrý nápad, ať už na organizaci
nebo program, dejte prosím vědět na
obecní úřad. Vzhledem k epidemiologické situaci se přípravný výbor zatím
nesešel. O přípravách a programu
budete včas informováni. Případné
návrhy, náměty či dobrovolnický zápal
a pomoc vítáme. Při této příležitosti
bychom chtěli pořídit nový zvon na náš
kostel. Vše o něm a proč by se pořizoval, sepsal včetně historie pan Leopold
Koryčánek v článcích. Na zvon bychom
se jako farnost chtěli složit. Pokud

budete chtít přispět, tak je možno přinést příspěvek do pokladny farnosti,
kterou vede p. Hana Piknová na obci,
nebo můžete poslat příspěvek na účet
152655815/0300. Bude sepsána darovací smlouva a také vydáno potvrzení
pro odpočet daní. První dar na zvon ve
výši 20 tisíc korun nám již přinesl pan
Mrkvánek, který se narodil v Osíčku
a nyní žije ve Zlíně. Mnohokrát děkujeme.

NOVÉ ZVONY DO KOSTELA PŘI PŘÍLEŽITOSTI SJEZDU RODÁKŮ,
HISTORIE ZVONŮ
Inventář Farního úřadu v Horním
Újezdě za léta 1786–1947 zpracoval
v srpnu roku 1963 promovaný historik
Dr. Ivan Krška, přerovský archivář.
Mimo jiné se zmiňuje v úvodu stručně
o minulosti fary. Z předbělohorských
dějin je známo jenom to, že na tuto
farnost mělo v roce 1547 právo patronátní Lipnické panství. Doktor Ladislav
Hosák připouští, že kostel v Horním
Újezdě vznikl z bývalé vladycké tvrze
ve 14. století. My máme pro to ještě
jeden důkaz: původní Ójezdský zvon
MARIA. Ještě za první světové války
visel na veliké věži na dvouramenné
stolici, kterou vyrobil roku 1768 se
svými tovaryši Arcularius Inguil Josef
Gogela, Molitor. Lidé nazývali ten zvon
MARIA. Byl malý, menší než nynější
zvon, zato ze vzácného kovu, podle
ústního podání z mědi, cínu a stříbra.
Zvon MARIA vážil podle inventáře
1,5 Ct, což je asi 85 kg, ve skutečnosti
bylo naváženo 95 kg. Za první světové
války byl zrekvírován na válečné účely
a 23. ledna 1918 odstraněn z věže
a odvezen někam do Rakouska.
Naštěstí se uchoval aspoň jeho popis
z roku 1806 a také překrásný nápis,
kterým byl zvon poznačen. Historikové
považují tento nápis za neluštitelnou
legendu písma gotického. Takové

písmo svým tvarem a způsobem zkracování slov odpovídá 2. polovině
14. století. V nápisu je možno najít
jméno MARIA a letopočet 1370.
Všechny indicie však ukazují na veliké
stáří zvonu. Bezpochyby více než půl
tisíciletí provázel Óježďáky a Osečáky
od kolébky ke hrobu. Na konci první
světové války nám ho vzali na kanóny.
Nevyčíslitelná škoda. V roce 1936 se
světily dva nové zvony. Světil je Msgr.
Jan Stavěl, světící biskup olomoucký,
za sněhu, deště a vichřice 12. dubna.
Novou tříramennou stolici vytesali
z dubu skáceného na Skalce bratři
tesaři Josef a František Macháčkovi.
Oba zvony byly pořízeny z milodarů.
Tak jsme měli v Ójezdě tři zvony, dva
nové a jeden starý z roku 1764 Michal.
Zvon Michal váží asi 4 centy, to je asi
225 kg. Nahoře je vylito jméno dárce:
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Pavel Holana z WRCHNIHO
AUGEZDA. Po stranách jsou čtyři
obrázky biblických výjevů, na spodním
okraji pak tento nápis: VDELAL MNIE
WALERIUS OBLETER K WEČŽI CŤI
A CHWALE SVATEHO KRŽIŽE,
PANNY MARIAE, S: RUŽENCE,
S: MICHALA, S: WENDELÍNA 1764.
V roce 1936 se světily dva nové zvony.
Menší zvon o průměru 63 cm a vážící
přes 130 kg měl nápis: SVATÝ
ANTONÍNE PADUÁNSKÝ, ORODUJ
ZA NÁS. Větší zvon o průměru 95 cm a
váze 510 kg byl zasvěcen ke cti Panny
Marie Svatohostýnské a nesl nápis:
MARIA PANNO, OCHRÁNKYNÉ
MORAVY, ZŮSTAŇ MATKOU LIDU
SVÉMU! Tak měl náš kostel znovu
zvon MARIA. Poté začala druhá světová válka, na malé věži pukl malý zvon
umíráček a dovezl se z Rajnochovic.

Roku 1941 se konal soupis zvonů
z bronzu. A 24. dubna 1942 byly odevzdány oba nové zvony ANTONÍN
i MARIA. Už podruhé osaměl na naší
věži všední zvon MICHAL z roku 1764.
Podruhé jsme přišli o zvon MARIA!
Nyní je na věži starý zvon MICHAL

a menší zvon JOSEF z roku 1981
z dílny rodiny Dytrychovy. Pojďme doplnit dějiny Horního Újezda a nechejme
odlít potřetí zvon MARIA. Do třetice
všeho dobrého. Slavnostně by se mohl
světit na sjezdu rodáků koncem června
2021. V kostele a na obecním úřadě se

bude konat sbírka, příspěvky můžete
posílat i na účet, který bude založen.
Spoléháme na hrdost obyvatel na
dějiny Horního Újezda. Byl by to krásný
program při sjezdu rodáků.
Zpracoval Leopold Koryčánek,
září 2020, Horní Újezd

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
41 občanů oproti původním 53, ačkoliv
je to jeden z nejlepších zdrojů pro ty,
kdo nesledují Facebook. Za tento rok
přibyli jen dva uživatelé. Často se stá-

vá, že hlášení e-mailem padá do hromadných zpráv nebo do spamu,
proto nahlédněte i tam nebo na
WEB. Při problémech kontaktujte
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.

Kdo má zájem zasílat krátké důležité
informační SMS na svůj mobilní telefon,
nechť nahlásí na obecním úřadě 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. Je skutečně
lepší využít e-mailových zpráv.

NAJDETE NÁS I NA FACEBOOKU!
Na Facebooku je od 1. prosince 2015 vytvořena skupina Obec Horní Újezd, do které 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 140 členů, mnohdy i z jiných obcí.
www.facebook.com/groups/924199684341446

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2021
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN
– akce se nebudou konat, dle situace

ČERVENEC

Jarní fotbalová sezóna
KVĚTEN

ČERVEN
26. a 27. června

Turnaj Újezdů
Červencová noc, myslivci
Podzimní fotbalová sezóna

Stavění máje
Májové oslavy osvobození obce
Svátek matek
Kácení máje

ZÁŘÍ

Tradiční pouť
Dýňobraní

LISTOPAD

Setkání seniorů

Dětský den
Zájezd na Macochu
V. sjezd rodáků, oslavy 650 let
od první písemné zmínky o obci
a 50 let od založení TJ Sokol Horní
Újezd

PROSINEC

Mikulášská nadílka,
rozsvícení vánočního stromu
Štěpánský hon
Štěpánská zábava

LÉKAŘ V DOBĚ SVÁTKŮ – MUDr. Mitáš praktický lékař
23. 12. 8.00–10.00 hod. • 28. 12. 8.00–11.00 hod. • 29. 12. 8.00–11.00 hod. • 30. 12. zastupuje MUDr. Procházka
8.00–10.00 hod., ZS Soběchleby, tel. 581 627 269 • 31. 12. neordinuje • Akutní stavy ošetří nemocnice Hranice
nebo LSPP Přerov, tel. 581202405 (17.00 – 24.00 hod.). Mimo ordinační hodiny možno požádat o test covid-19
nebo neschopenku emailem: mitas.petr@tiscali.cz
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OMALOVÁNKA (NEJEN) PRO DĚTI
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BLUDIŠTĚ (NEJEN) PRO DĚTI

Obecním úřadě v době svátků – DOVOLENÁ • Úřadujeme pouze dne 30. 12. od 8 do 13 hodin.

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