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SLOVO STAROSTY

V ážení spoluobčané,
blíží se čas Vánoc, období, kdy máme více času se
zamyslet nad tím, co se nám během uplynulého roku povedlo či nikoli.
Dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s činností obecního úřadu, zastupitelstva obce, komisí sociální, životního
prostředí, kulturní a sportovní v roce 2OO5.
Letošní rok byl bohatý na pracovní, ale také na
kulturní činnost. Po udělení dekretu o užívání obecních
symbolů obce Poslaneckou sněmovnou začaly počátkem
ledna přípravy k realizaci slavnosti žehnání uvedených
symbolů a byl vybrán výrobce fa ALERION z Bystřice nad
Pernštejnem, která se výroby zhostila na výbornou.
Rovněž v tomto měsíci proběhla v naší obci Tříkrálová
sbírka, kde občané společně darovali 7.152,- Kč Charitě
Uh. Hradiště pro potřebné. Bylo započato se stavební úpravou a přestavbou zasedací místnosti na obecním úřadě,
která již nevyhovovala současným podmínkám. Začátkem
dubna byla zahájena oprava střechy na budově čp. 77 (
bývalé MNV, požární zbrojnice), včetně věžičky, kde bylo
vyměněno oplechování. S jarním počasím jsme započali
s rekonstrukcí nevyhovujícího sociálního zařízení, byla
napojena vodovodní přípojka a rekonstruovány el. kabely
osvětlení po celém objektu Hliník. Dále byl napojen na
obecní vodovod školní byt čp. 10, kdy všechny výkopové a
pomocné práce byly prováděny svépomocně. Rovněž výsadba okrasných stromů a keřů, úprava okolí kulturního
domu byla záležitostí několika málo občanů naší obce, za
což jim patří velké poděkování. Také byl vymalován sál
kulturního domu a provedeny vnitřní nátěry, byla dokončena úprava autobusové zastávky.
V měsíci květnu začaly hlavní přípravy na červencové
oslavy, kdy bylo zapotřebí dokončit úpravu výletiště Hli-

ník, byly provedeny veškeré nátěry a opravena venkovní
fasáda jednotlivých budov, za což je třeba poděkovat našim
hasičům, kteří velmi pomohli. Dále byly provedeny úpravy
obecních pozemků posečením trávy v místech a okolí, kde
probíhaly oslavy a to jak v Hliníku, na hřišti, okolí kulturního
domu, ale i také kolem místní kaple, kde na svátek sv. Petra a
Pavla proběhl samotný akt žehnání obecních symbolů, kdy poté
následovaly oslavy se setkáním rodáků obce. Podle ohlasů se
domnívám, že slavnost proběhla důstojně ku spokojenosti většiny občanů. Další kulturní akcí následovala výstava fotograﬁí
ze slavnosti žehnání symbolů obce a setkání rodáků, která se
uskutečnila v sále KD. Kulturní komisí byla pořádaná „Srpnová
noc“, kde nám zahrála skupina ROKY.
Další aktivitou obecního úřadu byla příprava prostor pro
veřejný internet, kdy byla upravena místnost civilní obrana, kde
byly provedeny patřičné zednické, malířské a topenářské práce.
Tato místnost bude sloužit jako rozšířená knihovna, čítárna a
veřejný internet. V poslední řadě nás čeká oslava Silvestra a příchodu Nového roku, kdy tuto akci opět pořádá kulturní komise,
věřím, že se vydaří.
Zastupitelstvo obce se sešlo na veřejném zasedání celkem
pětkrát, kdy byly projednávány a schvalovány záležitosti obce. Při
této příležitosti musím vzpomenout smutnou událost, kdy nás v
březnu nečekaně opustil člen obecního zastupitelstva pan Petr
Sovek, který tragicky zemřel.
Vážení občané touto cestou bych chtěl poděkovat zastupitelům obce a všem občanům, kteří se podíleli při uskutečňování
veřejného života v naší obci.
Přeji Vám příjemné prožití svátečných dnů, do nového roku
hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a pracovních úspěchů.

ZDENĚK GOTTWALD
starosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Milí občané,

Pro zvládnutí tradičních Petropavlovských hodků
rozšířených o žehnání obecních symbolů bylo obětováno
mnoho času a všichni, kteří pomohli, zaslouží pochvalu. Ve svém příspěvku popisuji zejména rozsah údržby
a zvelebování budovy bývalého MNV a našeho výletiště
“Hliník“.
Podstatnou úpravou v Hliníku byla realizace vodovodní přípojky, což umožnilo nejen modernizaci sociálního zařízení, ale zajistilo také dodávku teplé vody
zabudováním elektro-ohřívače. Hygienické podmínky se
zlepšily i doplněním obslužného prostoru o kuchyňský
pult s umývacím dřezem. Práce zahrnuly též obnovu fasád a olejo-nátěrů i vymalování vnitřních prostor. V neposlední řadě tak bylo nutno opravit část tanečního kola,
kde se stále promítá vliv promáčení terénu.
Návazně na obnovu bytu na č.p.77 uskutečněnou v
minulém roce byla zajištěna oprava střechy objektu včetně měděného oplechování věžičky a oživení fasády prů-

čelí. Nejvíce času spotřebovala úprava východní štítové
zdi a úklid celého okolí budovy.
V průběhu slavnostních dnů jsem byl pověřen fotodokumentací a celá akce je uzavřena zhotovením dvou
alb jako památky na Hodky 2005.
V péči o veřejnou zeleň se poprvé podařilo zvládnout
sečení a úklid trávy a buřiny v horní části zmoly nasazení
bubnové sekačky a posekání strunou se osvědčilo i při
údržbě obecních příkopů. V těchto aktivitách je žádoucí
pokračovat také v roce 2006.
Do Nového roku pak přeji Všem spoluobčanům
štěstí zdraví a pohodu.
FAN POLÁŠEK
místostarosta
DAGOS ©™ 2005
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ZPRÁVA Z 12. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání se uskutečnilo 4. 2. 2005 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo:

- hospodaření obce za rok 2OO4
- návrh rozpočtu na rok 2OO5
- zadání výroby vlajky a znaku obce Újezdec
- přísedíciho soudce OS Uh. Hradiště do 29. 5. 2OO9 - paní Šestákovou Fr.
- úpravu odměn zastupitelům obce dle nařízení vlády č. 337-2OO4 dle předloženého návrhu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- rozsah provedených úprav a údržby objektu čp, 77, včetně návrhu na opravu střechy
Zastupitelstvo obce ukládá:

- předsedovi kulturní komise svolat rozšířené zasedání přípravného výboru na akci hodky 2OO5

ZPRÁVA Z 13. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání se uskutečnilo 13. 5. 2005 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo:

- příspěvek na dopravní obslužnost Zlínskému kraji á - 5O,- Kč na obyvatele
- dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Osvětimany ve výši 28.8OO,-Kč.
- smlouvu o regionálních knihovnických služeb
- do funkce předsedy ﬁnančního výboru pana Stanislava Horáka
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- připomínky z diskuze o údržbě místní rokle a výsadbě topolů
Zastupitelstvo obce ukládá:

- předsedovi komise životního prostředí a starostovi obce zpracovat návrh na lokalitu výsadby
topolů - T srpen 2OO5 -

ZPRÁVA Z 14. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání se uskutečnilo 24. 6. 2005 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo:

- závěrečný účet za rok 2OO4 s výhradou porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací ze státního
rozpočtu- volby do EU a senátu.
- navýšení pokladní hotovosti na měsíc červen 2OO5

DAGOS ©™ 2005
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ZPRÁVA Z 15. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání se uskutečnilo 28. 5. 2005 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- změnu rozpočtu obce na rok 2OO5
- odprodej obecních pozemků č.p. 29/1, 1999, 29/2 v k. ú. Újezdec
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- návrh mikroregionu Staroměstsko při reprezentaci obce na Slavnosti vína v Uh. Hradišti .
- informaci o rozšíření místní knihovny
- informaci o průběhu příprav Hodky 2OO5
Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi obce o vyvolání jednání s okolními starosty ve věci nájemních smluv obecních pozemků
pronajatých ZD Boršice, termín prosinec 2OO5

ZPRÁVA Z 16. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání se uskutečnilo 9. 12. 2005 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- změny rozpočtu na rok 2OO5
- návrh rozpočtového provizoria na L. čtvrtletí r. 2OO6
- dodatek smlouvy o pronájmu plyn. zařízení
- návrh smlouvy na využití a zpětného odběru odpadu
- nabídku fa. Fišer Bzenec, výměna - repase veřejného osvětlení v obci.
- výhled investic na roky 2OO6 - 2O1O
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- výsledek inventarizace majetku obce na rok 2OO5
- zprávu o stavu knihovny
Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi obce projednat se stavebním úřadem Boršice zabezpečení objektů čp. 1O4 a 38 v k.ú. Újezdec,
vyzvat majitele objektů k zabezpečení uvedených nemovitostí. T- únor 2OO6

Úřední hodiny Obecního úřadu v Újezdci:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.30-12.30
13.00-17.15
8.30-12.30
7.30-17.30
8.30-12.30
8.30-12.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Starosta obce
PO 15.30 – 18.00 hod.

MATRIKA Osvětimany
Tel. č. 572 594 111
Úřední hodiny
DAGOS ©™ 2005

PO
ST

7.30 – 16.00 hod.
7.30 – 12.00 hod.
15.00 – 17.00 hod.

Místostarosta obce
ST 12.00 – 14.00 hod.
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Z ČINNOSTI
SOCIÁLNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané
Jak v roce 2004 tak v tomto roce byli navštíveni sociální komisí v naší obci jubilanti, kteří oslavili životní
jubileum 70, 75, 80 a více let. Byl jim předán dárek a
to deka. Návštěv bylo celkem 14 a jedno ležící dítě.
Dále pak dětem, které navštěvují mateřskou školu v Medlovicích byl dán na Mikuláše balíček a do ústavu sociální péče dána kolekce.
V letošním roce byli dvě zlaté svatby a to manželů Ingrových a Dvořanových. Tak jako dříve je
každý měsíc v místním rozhlase věnováno blahopřání jubilantům. V měsíci říjnu chtěla komise uspo-

řádat pro spoluobčany zájezd na sv. Hostýn, ale
pro nezájem nebyl uskutečněn což je k politování.
V příštím roce v měsíci lednu 2006 se bude
konat Tříkrálová sbírka, jako v předchozích letech za účasti člena sociální komise. S výsledkem
sbírky budete informováni místnímrozhlasem.
Přejeme všem spoluobčanům klidné a spokojené svátky vánoční a do Nového roku 2006
přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
za sociální komisi
Františka Šestáková

Z ČINNOSTI KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE
Vážení občené,
dovolte mi abych se krátce pozastavil nad činností naší kulturní a sportovní komise v obci. Naše komise
čítá pět členů a v letošnín roce se spíše zaměřila na kulturní život v obci, těch sportovních bylo letos poněkud
poskromnu. Toto bylo pole mého úsudku zapříčiněno velkým úkolem a to zajištění dústojného průběhu Petropavlovských hodků spojený s žehnáním znaků obce a setkání rodáků.
S přípravou slavnosti jsme začali již začátkem roku, kdy byl ustanoven přípravný výbor, kde byly určeny
každému členu jednotlivé úkoly, která si splnili bezezbytku, za což jim patří poděkování. Nehodlám se rozepisovat podrobněji o průběhu samotných Petropavlovských hodků, každý ať posoudí zda se podařily či nikoli.
Konec prázdnin naše komise spolu s občany chtěla ukončit akcí, proto jsme uspořádali „Srpnovou noc“, kde
nám vyhrávala do tance skupina „ROKY“.
I když se do Hliníku sešlo poskromnu tanečníků, myslím si, že se zábava vydařila.
Ze sportovních aktivit jsme letos s místnimi hasiči uspořádali fotbalový turnaj mezi ženatými a svobodnými
na místním hřišti, který zkušenější hráči
zaslouženě vyhráli.
Co se týká dalších akcí do konce roku,
čeká nás další náročný úkol a to Silvestr
2OO5 spojený se zabíjačkou. Doufám, že
i tato akce se nám vydaří a občané, kteří
se přijdou rozloučit se starým rokem a
přivítat ten nový budou spokojeni.
Na závěr děkuji všem členům naší
komise, rovněž i také zastupitelům obce
a občanům, kteří jsou nám nápomocni v
naší činnosti.
Všem rovněž přeji přijemné prožití svátků vánočních a do nového roku
úspěšný start, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Fotbalový turnaj

foto: FP

za kulturní a sportovní komisi
Štěpán Stanislav - předseda
DAGOS ©™ 2005
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Pomalu, ale jistě se nám blíží konec roku 2005, a tak
bych se chtěl vrátit zpět na jeho začátek a shrnout občanům celoroční činnost Sboru dobrovolných hasičů
v Újezdci.
Začátek roku byl, tak jako každý jiný, plný plánů a
očekávání. Nikdo z členů ani netušil, jakými razantními změnami si celý sbor projde, a že se bude rozhodovat o další budoucnosti sboru, když nás všechny 25.
března 2005 tragickou smrtí navždy opustil náš starosta SDH Petr Sovek.
Pro celý sbor to byla velká a bolestná rána, protože
Petr nebyl jen starostou, ale i velkým kamarádem s ještě větším srdcem, který celý sbor vedl se zaujetím, láskou a smyslem pro spravedlnost. Byl a bude nám všem
velkým vzorem.
V té době nikoho
ani nenapadlo, že by
sbor mohl i nadále
fungovat, nastala krize
a nechuť dál pokračovat.
O měsíc později se
konala schůze, kde se
rozhodovalo o další
budoucnosti
sboru.
Tehdy jsme si uvědomili, že by bylo Petrovým přáním, abychom
to, co zbudoval nehodili jen tak za hlavu a nadále v činnosti pokračovali.
26. dubna začal sbor fungovat o 15-ti aktivních členech se zcela novým vedením: starosta Antonín Bureš,
náměstek starosty Josef Výstup, velitel zásahu David
Gottwald, pokladník Tomáš Jakša, strojníci Jiří Hrkalík
a Robert Holomčík.
14. května jsme se zúčastnili hasičských závodů na
Smraďavce, kde nás zklamala naše velmi zastaralá tech-

nika, a tak jsme obsadili čestné poslední místo
28. května se sbor účastnil fotbalového turnaje
“Memoriál Petra Sovka“ v Boršicích, kde jsme
obsadili, chválihodné 3. místo.
V červnu jsme na „Slavnostech piva“ v Ořechově
obsadili 4. místo.
Ve druhé polovině června jsme se jako každý rok
mnoho dnů podíleli na přípravě Petropavlovských
hodek natíráním objektů ve výletišti hliník, úpravou
zeleně, různými potřebnými pracemi v celé obci a
nacvičováním pochodu při žehnání praporu. Ještě bych chtěl poděkovat celému sboru za perfektní
připravenost a profesionální přístup při konání Petropavlovských hodek. Velký dík taky patří celému
obecnímu zastupitelstvu
za velkou podporu a zakoupení vycházkových
uniforem.
Po Petropavlovských
hodkách nás čekal ještě
velmi náročný fotbalový
zápas pořádaný obcí ŽENATÍ vs. SVOBODNÍ,
kde jsme utrpěli porážku
od ženatých mužů, podporovaných mladými,
skoro profesionálními
fotbalisty. Tuto porážku
celý sbor jen těžce přenášel přes srdce.
Do konce roku už se nic podstatného nestalo, a
tak si myslím, že můžeme rekapitulaci celého roku
2005 ukončit a nezbývá než popřát všem občanům
bohatou nadílku a bouřlivého Silvestra.
Tomáš Jakša
člen SDH

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Letošní rok, zejména pro vinaře byl nepříznivý z
důvodu deštivého počasí v letních měsících, kdy byl
velký tlak na nemoci. Krásné podzimní počasí přispělo k tomu, že pozdější sběry měly velkou cukernatost.
Jak budou letošní vína chutnat se pozná na výstavách
vín.
Ochutnávka místních vín při příležitosti svěcení
symbolů obce se vydařila. Děkuji všem, kteří poskytly
vzorky a také organizátorům.
DAGOS ©™ 2005

Pro příští rok chceme zase něco podobného
uspořádat.
Kdo má zájem o tálek vinohradu ve vinařské osadě
může se přihlásit u předsedy ČZS.
Závěrem děkuji všem vinařům za jejich práci a
odměnou jim je vždy dobré víno.
Příjemné prožití svátků vánočních a novoročních při sklence dobrého moku.
František Šesták
předseda ČZS

7

Náš ÚJEZDEC

POOHLÉDNUTÍ ZA HODKAMA
Jako každý rok i letos se slavily v naší obci Petropavlovské hodky. Je to tradice spojena s kaplí,
která je zasvěcena svatém Petru a Pavlu.
Toto výročí připadá na 29. červen. Letošní oslava proběhla mnohem slavnostněji než jiné roky.
Pro obec to byla významná událost spojena s žehnáním znaku a vlajky obce a se setkáním místních
rodáků. Oslava proběhla v sobotu 2. července a
neděli 3. července 2005.
I když sobotní počasí dělalo vrásky na čele pořadatelům nakonec se počasí umoudřilo. Sobotní
program ve 13. hodin započal místním jarmarkem řemesel. V 15. hodin započala v kapli sv. Petra a Pavla mše svatá, kterou celebroval farář naší
farnosti páter Řanda.
Po slavnostním obřadu při kterém účinkovali
místní hasiči a krojovaná chasa za doprovodu dechové hudby “Podhoranka“ se průvod účastníků
mše svaté odebral ke kulturnímu domu. Tam byl
po projevu starosty obce vztyčen prapor obce a

vystaven znak.
Po skončení obřadu byly otevřeny prostory kulturního domu, kde si mohli návštěvníci prohlédnout kroniky, fotograﬁe a písemnosti týkající se
naší obce a výstavka aranžovaných květin. Zároveň proběhla ochutnávka vín místních pěstitelů.
Při všem vyhrávala cimbálová muzika „Hora“.
Večer pak začala na místním výletišti „Hliník“
taneční zábava s „Podhorankou“. Při té proběhlo
losování bohaté tomboly. Dobrá nálada se protáhla do časných ranních hodin.
V neděli 3 .července ve 13. hodin sbor místních
hasičů předvedl ukázku zásahu s historickou i novou technikou při požáru.
Celé odpoledne bylo provázeno různými akcemi, jak pro děti, tak pro dospělé. Po třetí hodině
odpolední začala na výletišti Hliník taneční zábava se skupinou „Trinom“. Ta se protáhla do pozdních nočních hodin.
Stanislav Hromada

ČTEME Z KRONIKY
„ Horný“ je název od vinných
hor, takto se vinice dříve nazývaly. Od toho jsou také odvozeny
názvy „Stará hora, Nová hora“
atd. Po svátku sv. Vavřince se
stal „Horný“ jakýmsi velitelem
hlídačů vinných tratí, kteří se
nazývali „hotaři“, nebo „hůtaři“
podle nářečí té které obce. Neměli nic společného s „hotaři,“
kteří hlídali úrodu v ostatních
tratích a v ovocných sadech.
Také byl obecní sluha „pomocný“ , který chodil po vesnici a
hlídal spící občany. Troubíval na
roh hodiny - devátou, desátou a
jedenáctou před půlnocí, jednu,
dvě a tři po půlnoci. Půlnoc se
netroubívala, aby nebyla rušena
hodina duchů od času, kdy na
medlovického pomocného volal
o půlnoci tejemný hlas: „Kolik

troubíš?“ netroubila se dvanáctá hodina nikde v okolí, ani v
Újezdci. Pomocného doprovázel
vždycky jeden občan z některého čísla, který nosil halapartnu.
Byl to takový plochý kus železa
do tvaru kříže nasazený jako rýč
na topůrku asi 1,40 m vysokém.
Po dobu žní jakmile se začalo
kosit obilí a než bylo pokoseno,
svezeno a snad i vymláceno chodívali s pomocným dva občané.
Po založení sboru dobrovolných
hasičů chodíval navíc jeden hasič. V poli rovněž chodíval s
„hotařem“ jeden občan navíc.
Také pastýř býval v Újezdci.
Pásávalo se až pod Chřibským
lesem zvaný Boří mezi Medlovicemi a Stříbrnicemi. Tam
měly tyto obce své pastviště.
Pro Újezdecké to bylo dale-

ko, proto vyměnili s Medlovickými za trať zvanou „Houští“
/Hůště/ a pásávali tam. Újezdečtí
si to nechali hned zamapovat,
Medlovičtí to opomněli a Buchlovští páni jim to přivtělili a Medlovickým tam nezůstalo nic. V
okolních obcích ve Vážanech,
Stříbrnicích, a Syrovíně pásavali
pastýři ještě v letech l930 až l935.
V naší obci si pásával každý sám, hlavně jejich starší děti,
které mívaly již ve l2 ti letech
tvz. „úlevu“ za účelem pomoci
svým rodičům na jejich polích .
Výňatek ze zápisu obecní kroniky z roku 1972, který zapsal Josef
Hromada č.p. 20, t.č. kronikář.
Připravil David Gottwald
DAGOS ©™ 2005
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Náš ÚJEZDEC

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti
50 let Škodík Štěpán
Husková Jana
Možíš Josef
55 let Macků Marie
Pohanka Jiří
60 let Marťan Jaroslav
Černoš Ludvík
Hromada Antonín č.p.50
Hromadová Veronika
Hapla Vojtěch

Zlatá svatba

65 let Tlachač Ludovít
Výstup Josef
70 let Ingr Alois
Knápková Ludmila
Tomšová Věra
75 let Matoušek Vlastimil
Šesták Josef
Mrázíková Emílie
Knápek Miroslav

manželé :

Dvořanovi
Ingrovi

Narození
Alexandr Kubala

Úmrtí
Sovek Petr
Urbánek Antonín
Ingr František
Frelichová Emílie
Šesták Ladislav
Společenskou kroniku připravila
Fr. Śestáková

PF 2006
Příjemné prožití svátků vánočních
mnoho štěstí, zdraví, osobních
úspěchů v novém roce Vám přeje
Obecní úřad Újezdec
DAGOS ©™ 2005

