
Náš kulturní dům již s novou střechou, 
s okolím pro děti , internetovou čítár-
nou a modernizovanou kuchyní



Vážení spoluobčané

      S končícím čtyřletým funkčním obdobím 
2002-2006, mi dovolte, abych rekapituloval 
práci zastupitelstva obce a obecního úřadu 
Újezdec.
     Jak již bylo řečeno zastupitelé začali praco-
vat v listopadu  po komunálních volbách roku 
2002, kdy předešlé ZO zanechalo na účtě KB  
cca. 320.000,- Kč a splátky úvěru z roku 1999 
na vybudování obecního vodovodu ve výši 
154.000.- Kč ročně a 76.000.- Kč ročně splátky 
na plynofikaci obce s dobou splácení v obou
případech do roku 2008.
     Po schválení rozpočtu roku 2003 ZO nemělo 
mnoho možností investic do obecního majetku, 
ale i přesto se nám podařilo opravit taneční kolo 
v Hliníku. V dalších letech byly investovány do 
výletiště Hliník finanční prostředky k moderni-
zaci budovy, WC, napojen přívod vody a prove-
dena rekonstrukce elektrických přívodů. 
     I když v letošním roce došlo při náhlé nepří-
zni počasí k poškození staré vrby a dalších stro-
mů jsme dali výletiště opět do původního stavu 
pro pořádání tanečních zábav.
     Pokud bych měl hodnotit nejúspěšnější in-
vestici, která se nám podařila v tomto volebním 
období uskutečnit bylo to odkoupení 1/3 bu-
dovy KD s přilehlými pozemky od Jednoty Uh. 
Ostroh. Budova KD v hodnotě 240.000 .- Kč a 
pozemky v hodnotě 60.000,- Kč, což nám umož-
nilo, jako jedinému vlastníkovi již dále inves-
tovat do budovy a okolních pozemků. V první 
řadě byla pro nedostatek pitné vody v budově 
vybudována nově vodovodní přípojka  napoje-
ná na obecní vodovod, dále po dohodě s pronají-
matelem pohostinství a prodejny potravin bylo 
zrekonstruováno sociální zařízení. Bylo prove-
deno vymalování sálu a provedeny nové nátě-
ry v KD. Pro širší využití KD byla zprovozněna 
šatna herců. Vzhledem k tomu, že se začal KD 
využívat k různým akcím, společenským tak i 
rodinným, byla zmodernizována a dovybavena 

kuchyně novou kuchyňskou linkou, nádobím a 
ostatním příslušenstvím. Svoji kapacitou a vy-
bavením umožňuje pořádání akcí zhruba pro 
80-100 osob což dokazuje Silvestr roku 2005. 
     Další nepřehlédnutelnou investicí je rozší-
ření knihovny o internetovou čítárnu, kterou 
jsme zbudovali z nevyužívaného skladu CO. Již 
rok a půl je internet v provozu a je pravidelně 
a v hojném počtu navštěvován místní mládeží, 
kde mají k dispozici 3 počítače a další v nejbližší 
době přibude. Dále byla zmodernizována zase-
dací místnost OÚ, doplněna novým nábytkem. 
Mnohokrát jsme se potýkali s velkým problé-
mem, když zapršelo “zateklo nám do chalupy„
I po několika opravách nebylo možno zjistit 
ve kterém místě voda do budovy zatéká, proto 
bylo v loňském roce rozhodnuto a odsouhla-
seno ZO o celkové rekonstrukci střechy v pří-
padě získání dotací od ZK. Dotace se podařilo 
získat, celková hodnota díla činí 650.000,- Kč. z 
toho 260.000,- Kč vlastní dotace , obec investuje 
224.000,-Kč a 166.000,- Kč  bezúročná  půjčka 
od ZK splatná do dvou let.
      Ke zlepšení vzhledu obce přispěla také oprava 
zastávky HD, kde bylo nutné vyměnit tašky na 
střeše, okna a také obnovit fasádu. Bylo uprave-
no okolí  zastávky.
     Na dotazy občanů ohledně obecních bytů se 
rozhodlo ZO zmodernizovat  stávající obec-
ní byt č.p.77, kde byla nainstalována nová ku-
chyňská linka, opravena podlaha, zbudována 
vodovodní a plynová přípojka. Byt byl zprovoz-
něn a pronajat. Dále na budově byla provedena 
celková oprava střechy a nové měděné oplecho-
vání věžičky. Opravy byly zakončeny novou fa-
sádou.
     Nemalé starosti přináší ZO budova staré ško-
ly, kde je nutno provést nezbytnou opravu stře-
chy. V současné době je zadána cenová nabídka 
na nejnutnější opravu střechy a udržovací práce 
jsou přislíbeny do konce roku. Nad tímto objek-
tem se bude muset ZO do budoucna zamyslet.
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     Na školním bytě č.p.10 byla zbudována vodo-
vodní přípojka.
Nemalá pozornost se věnovala životnímu pro-
středí, kdy v horní části zmoly bylo vysazeno 
cc. 150 stromů a keřů. Velkým problémem se 
ukázalo sečení trávy, které se však podařilo plně 
zvládnout. Byla provedena úprava a výsadba 
okolí KD.  Občané na Záhumení uvítali zřízení  
místa  na kontejnery pro tříděný odpad. Dob-
rým nápadem bylo také přistavení velkoobje-
mových kontejnerů v době jarního úklidu. 
     Po provedení generální opravy  veřejného 
osvětlení byla zrušena noční výluka .

    SÚS Slovácko  Uh. Hradiště nám opravila nej-
nutnější výtluky na místní komunikaci.
      V rámci veřejné soutěže Pozemkového fon-
du ČR jsme získaly pozemky o výměře 1,7ha. za 
minimální cenu.
     Zásahová jednotka sboru Dobrovolných hasi-
čů byla na základě získané dotace vybavena no-
vou požární technikou. Z finančních prostřed-
ků obce a sponzorskému daru byly zakoupeny 
vycházkové uniformy.
     V letošním roce jsme vybudovali dětské hřiš-
tě za pomoci finančních prostředků Nadace
Děti-kultura-sport . Domnívám se, že toto byla 
dobrá investice pro naše mladé občánky. Hřiště 
je hojně navštěvováno našimi dětmi , ale i dětmi 
z blízkého okolí.  
     Po náročných přípravách jsme zavedli dou-
žívání obecní symboly-vlajku a znak, které dů-
stojně reprezentují naši obec.  Musím připome-
nout, že naše obec je nositelkou oskorušových 
tradic. Stali jsme se kmotry akce „Oskoruše 
strom Slovácka“.  Na katastru obce roste v sou-
časné době 15 oskoruší.
     Během funkčního období byla dobrá spolu-
práce s kulturní a sportovní komisí.
Vedle hlavní akce, kterou byla příprava na slav-
nostní „Hodky 2005“ komise organizovala v 
posledních měsících: Silvestr se zabijačkou, svá-
tek matek, pomoc při budování dětského hřiště, 
spoluúčast s SDH při zajišťování hodků 2006, 
srpnová noc, ochutnávka vín.
     Dobře pracovala i komise sociální při zamě-
ření na životní jubilea a postižené občany.

     O problematice životního prostředí se zmi-
ňuji na jiném místě.
V červenci 2003 vyšel první výtisk zpravodaje 
„Náš Újezdec“. Občané obdrželi do svých poš-
tovních schránek celkem 5 čísel zpravodaje.
Podařilo se také aktualizovat a podstatně rozší-
řit internetové stránky obce.

     Vážení občané to byl stručný výčet těch nej-
důležitějších aktivit zastupitelů obce Újezdec, i 
když někteří  neprojevili za celé funkční období 
patřičný zájem. Těm, kteří poctivě pracovali a 
měli zájem o dění v obci bych chtěl srdečně po-
děkovat. Ti ostatní, ať se nad sebou zamyslí čím 
se přičinili, i když slibovali na svou čest a svě-
domí, že budou svoji funkci vykonávat svědo-
mitě v zájmu obce a jejich občanů. Poděkování 
patří rodinným příslušníkům a spoluobčanům, 
kteří nás podporovali po celé volební období a 
pomáhali nám při různých akcích v obci. Dále 
bych chtěl touto cestou poděkovat všem našim 
občanům, kteří poctivě plní své závazky vůči 
obci ať již například včasným placením svozu 
odpadů, vody atd. nebo údržbou chodníků, že-
leně, i když je třeba „obecní.“

     Po celou dobu svého funkčního období jsem 
se snažil hospodařit s obecními prostředky, 
obec nezadlužit, získat co nejvíce dotací, finanč-
ních prostředků a reagovat na připomínky a po-
žadavky občanů. Vždy jsem se snažil pracovat 
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
     Setkal jsem se s názorem:  „Že se udělalo 
málo, že ti druzí udělají více!“ Víme však, že slo-
va jsou málo, rozhodující jsou činy. Jak si náš  
Újezdec uděláme, takový jej budeme mít. Proto 
se prosím všichni snažme, aby se i nadále Újez-
dec líbil a dobře se  nám v něm všem žilo. 
     Všem těm, kteří kandidují v komunálních 
volbách ve dnech 20.-21.10.2006, přeji hodně 
úspěchů a všem občanům dobrou volbu.
  
                         
    Zdeněk Gottwald
                                   starosta obce
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Chvála „Oskeruší“

     Jeřáb Oskeruše vždy patřil mezi vzácné a 
chráněné stromy našeho regionu. Pro charak-
teristické vlastnosti byly jeho plody vyhledá-
vány a různě zpracovány, zvláště však ovocná 
pálenka se užívala jako lék. Také v našem 
katastru se odedávna vždy vyskytovalo ně-
kolik zdatných jedinců a proto při výsadbě v 
horní části zmoly v roce 2004 jsme zasadili tři 
nové stromečky.
     Po získání informace o aktivitách mikrore-
gionu “Strážnicko“ jsme se přihlásili do akce 
„Oskeruše strom Slovácka“. Na slavnostním 
setkání v Tvarožné Lhotě dne 11.3.2006 zís-
kala naše obec certifikát nositele Oskerušové
tradice. V rámci tohoto čestného zařazení 
jsme i při dosadbě zmoly v letošním jaru 
vysadili další sazenice a dnes již je v našich 
humnech a obecních pozemcích docíleno cel-

kového počtu patnáct kusů. Nejstarší solitér 
má obvod 255 cm, jeho koruna se rozevírá 
až na 14 m a stáří je odhadováno na 199- 220 
roků.
      Přiložená fotografie ukazuje tuto oskeruši
v červenci letošního roku. 
Další fotosnímky v tomto čísle našeho občas-
níku připomínají  bezzásahovou zonu zmoly-
pod lesem. Tato část vyzývá k myšlence, zřídit 
odbočku turistické trasy - něco jako naučnou 
stezku, která by připomínala sílu přírody .
        
      Závěrem mi dovolte poděkování Vám 
vážení spoluobčané za podporu ve
volebním období, panu starostovi za plodnou 
spolupráci a své rodině za pochopení a vytvo-
řené zázemí.

                                  Fan Polášek
                                  místostarosta

ZPRÁVA Z 17. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE

Zasedání se uskutečnilo 3. 3. 2006 v přísálí kulturního domu.

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 - schvaluje rozpočet obce na rok 2006
 - schvaluje vyčlenění finančních prostředků obce ve výši 200.000.- Kč na        
   zastřešení KD v Újezdci
 - schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem               
   zajištění dopravní obslužnosti  na rok 2006

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 - informace o Tříkrálové sbírce
 - zprávu o údržbě úklidu sněhu na místních komunikacích 
 - informace o vyúčtování hodků 2005

Zastupitelstvo obce ukládá:
 - starostovi obce zajistit prostory vhodné pro schůze spolků v obci v případě
   jejich zájmů
 - obnovit výsadbu lesních porostů v obecním lese v lokalitě Stráně a místní
   rokle

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Náš ÚJEZDEC4

DAGOS ©™ 2006



ZPRÁVA Z 18. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE

Zasedání se uskutečnilo 16. 6. 2006 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo: 
 - schvaluje závěrečný účet obce za rok 2005
 - schvaluje dohodu o úhradě neinvestičních nákladů ZŠ
 - schvaluje změnu rozpočtu obce 2006 
 - schvaluje počet členů zastupitelstva v příštím volebním období na 7 členů
 - schvaluje nabídku pojištění majetku a odpovědnosti za škodu v částce   
   11.834,- Kč
 - schvaluje výběr na dodavatele stavební firmy zastřešení KD a to stavební fimu           
   ROGAT s.r.o. Ořechov       

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 - přípravu oslavy Petropavlovské hodky

Zastupitelstvo obce ukládá:
 - panu starostovi obce prověřit umístění přechodu pro chodce přes státní 
   silnici
 - vyvolat jednání s OÚ Syrovín ve věci průjezdnosti státní silnice

Náš ÚJEZDEC 5

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

Úřední hodiny Obecního úřadu v Újezdci:
P O      8 . 3 0 - 1 2 . 3 0  h o d .
       1 3 . 0 0 - 1 7 . 1 5  h o d .
Ú T      8 . 3 0 - 1 2 . 3 0  h o d .
S T      8 . 3 0 - 1 7 . 3 0  h o d .
Č T      8 . 3 0 - 1 2 . 3 0  h o d .
P Á      8 . 3 0 - 1 2 . 3 0  h o d .

Starosta obce
PO 15.30 – 18.00 hod.

Místostarosta obce
ST 12.00 – 14.00 hod.

MATRIKA Osvětimany
Tel. č. 572 594 111
Úřední hodiny
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VOLBY DO 
ZASTUPITELSTVA OBCE

Volby do zastupitelstva obce se konají v pátek  20. října 2006 od 14:00 do 22:00
                                                                    sobotu  21.října 2006 od 8:00 do 14:00

Volební místnost - přísálí KD ÚJezdec č.p 122

     Starosta obce upozorňuje voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní 
občanství ČR



Vážení spoluobčané

     Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností 
Kulturní a sportovní komise za uplynulé volební 
období.
     Naše komise společně s OÚ se podílela na pří-
pravách a konání nejrůznějších akcí v obci.
Za nejdůležitější a nejnáročnější akci během pů-
sobení komise byla spoluúčast na zajišťování oslav 
žehnání symbolů obce. Ve spolupráci s SDH jsme 
zajišťovali každoroční Petropavlovské  hodky. Mezi 
naši poslední akci byla spoluúčast při budování 
dětského hřiště. K tomuto bych chtěl pozname-
nat pár řádků. Několik let byly v obci nefunkční a 
rozbité houpačky. Po získání dotací jsme zakoupili 
prolézačky a nefunkční houpačky jsme opravili 
svými silami. Tyto práce na opravách nebyly snad-
né a finančně náročné. Za pomocí členů komise,
občanů a rodičů dětí jsme houpačky zabudovali, 
hřiště zkultivovali, vysázeli okrasnými keříky a vy-
tvořili zákoutí pro maminky s dětmi. Ale v součas-
né době dochází k systematickému a neustálému 
poškozování této zeleně. Každý se snaží před svým 
domem mít ufouklé, ale na obecním a hezky zbu-

dovaném místě se prostě někdo vandalsky vyžívá.  
Chceme mít hezky upravenou obec, ale jak se zdá 
někteří se snaží o opak.  Je smutné, že někteří ob-
čané mají radost, že můžou škodit druhým lidem, 
kteří se snaží zbudovat  něco hezkého pro malé 
občánky a rodiče. Je hezké slyšet od malých dětí, 
které prosí rodiče „maminko, půjdeme prosím na 
hřiště?“ Snažíme se alespoň usnadnit rodičům, 
aby děti svůj čas vyplnily hrami na hřišti a ne, aby 
nečinně trávily čas nic neděláním. Myslím si, že 
toto hřiště je plně využíváno nejen našimi dětmi, 
ale i dětmi z okolních vesnic. Milé je vidět, když na 
hřiště přijdou děti z MŠ z Medlovic, rodiče s dětmi 
ze Syrovína, Medlovic i Hostějova.
 
     Závěrem bych chtěl poděkovat všem poctivě 
pracujícím členům naší komise, vedení OÚ za 
spolupráci, dále spoluobčanům, kteří se podíleli při 
pořádání společenských a kulturních akcí.

                        ŠTĚPÁN STANISLAV
        
 předseda sportovní a kulturní komise
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     Před dvěma lety byl obecní úřad připojen na 
bezdrátový internet (wi-fi) z původně nevýhod-
ného a drahého pevného připojení přes pevnou 
linku čímž se snížily náklady obce. Ta nyní ušetří 
ročně cca. 16 000,- Kč ve svém rozpočtu. V součas-
né době je v obci připojeno 5 počítačů, 2 počítače 
byly obdrženy z dotací, které obec získala od města 
Uherské Hradiště a Zlínského kraje. 3 počítače jsou 
umístěny v nové Internetové čítárně, která je denně 
navštěvována dětmi i občany.

      Dne 10.10. 2006 byla spuštěna nová verze in-
ternetových stránek WWW.UJEZDEC.CZ .  Toto 
spuštění předcházelo dlouhou přípravou výběru, 
tvorbu textů a fotografií na kterých jsem se podílel
spolu s panem Poláškem Františkem. Velké podě-
kování patří také paní Markové Marii, která navrh-
la a vytvořila design stránek.

     Na stránkách se můžete dočíst zajímavosti z 
naší obce, prohlédnout fotografie z různých akcí,
stáhnout zpravodaj „Náš Újezdec,“ prohlédnout 
„Knihu návštěv,“ kde občané mohou vyjádřit svůj 
názor. Jsou zde i aktuální zprávy a kalendář akcí, 
které se uskuteční v naší obci.
Stránky jsou a budou pravidelně aktualizovány o 
texty a fotografie.

     Pokud nemáte možnost navštívit naše nové 
stránky a chcete si je prohlédnout, můžete navštívit 
naši novou internetovou čítárnu, která je denně 
otevřena v úřední hodiny a v pátek od 16:00 do 
18:00 hodin.
                                                                                            
            
                          DAVID GOTTWALD 
                                   web asistent

Z ČINNOSTI KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE
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INTERNET, POČÍTAČE A NOVÉ WWW STRÁNKY
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SBOR DOB RO VOL NÝCH HASIČŮ
     Tento rok připadla příprava petropavlovských 
hodků na sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci 
s kulturní a sportovní komisí. Celou přípravu nám 
velmi komplikovalo počasí, které napřed zlomilo 
historickou vrbu v hliníku. Tu se nám po dlouhém 
úsilí podařilo 
odstranit, ovšem 
aby toho nebylo 
málo, těsně před 
hodkami ještě 
vítr ulomil půlku 
mohutného oře-
chu, který navíc 
poškodil osvět-
lení na tanečním 
kole. Dlouho 
jsme zvažovali, 
jestli se ještě rychle pustit do odklízení škod, aby 
mohla zábava nerušeně probíhat venku, ale nako-
nec za nás rozhodlo počasí. Díky vydatným deš-
ťům se z výletiště stala bažina a nebylo možné zde 
konat zábavu. Nakonec se zábava konala v kultur-
ním domě a probíhala bez jakýchkoli komplikací, 
za hojné účasti místních občanů. Za přípravu a 
bezproblé-
mových 
chod hodků 
bych rád 
poděkovat 
celému sbo-
ru dobrovol-
ných hasi-
čů, Adéle 
Možíšové, 
Stanislavu 
Štěpánovi, 
Stanislavu 
Hromadovi 
a velký dík 
patří také 
všem sponzorům.
      13. května 2006 jsme se zúčastnili okrskové 
soutěže družstev a jednotlivců, která se tentokrát 
konala na nově zrekonstruovaném hřišti v blízkých 
Stříbrnicích. Zde jsme dosáhli velmi kvalitních 
výsledků, když jsme vybojovali úctyhodné 2. místo 
v požárním útoku a ve štafetě jednotlivců získal 
David Gottwald 1. místo.

     V sobotu 26. srpna byl vyhlášen cvičný poplach 
pro naše hasiče, který vyhlásil Hasičský záchranný 
sbor Zlínského kraje v Hostějově, kde jsme z celého 
okrsku byly vyhlášeni jako nejrychlejší zásahová 
jednotka a získali tak pomyslné 1. místo. Od vyhlá-

šení popla-
chu, (poprvé 
místním 
rozhlasem) 
v 15:50 jsme 
byli na místě 
za devět 
minut už v 
plné zbroji a 
akceschopní 
při hašení 

ohně. Opět 
bych chtěl poděkovat panu Štepánovi a Adéle Mo-
žíšové za přepravu sboru k ohništi.

 Díky dotacím na obnovu a doplnění výstroje a po-
žární techniky, které úspěšně vyzískal obecní úřad 
zejména pak starosta obce od Zlínského kraje, jsme 
16. června 2006 převzali nové hasičské vybavení: 

hadice 8 ks, pracovní obleky 4 ks, 
postroj TS 103, lano, reflexní vesty, 
svítilna Expert, proudnice C 52, 
nehořlavé zásahové rukavice a pra-
covní nářadí (lopaty, rýče, krumpá-
če, adt.) Díky tomuto vybavení je 
jednotka plně akceschopná.
     Nyní máme s obecním úřadem v 
jednání koupi nové zásahové obuvi, 
kde nám vychází obecní úřad plně 
vstříc a novou obuv nám přislíbil.

     Jelikož se blíží konec volebního 
období obecního zastupitelstva, 
chtěl bych obecnímu úřadu za celý 
sbor poděkovat za profesionální 

přístup a zároveň bych chtěl všechny členy sboru 
poprosit, aby tyto volby nebrali na lehkou váhu, 
protože mohou ovlivnit celý chod našeho sboru.

                               TOMÁŠ JAKŠA
                                pokladník SDH  
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ZDAŘENÝ ÚTOK NA CÍL

foto P.V.

NAŠE DIPLOMY A 
CENY

foto D.G.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

     Končíme zase jedno období. O životním prostředí 
již bylo všude řečeno mnoho.
Nějaké hodnocení není vůbec na místě. Je to problém 
dlouhodobý a nikdy neukončený. Přece jenom se dá 
říci, že na úseku likvidace odpadů se stav poněkud 
zlepšil a dosáhlo se alespoň částečného pokroku. Ně-
kolik občanů aspoň správné ukládání odpadů vzalo 
na vědomí. Likvidace pozůstatků z minulé doby nás 
bude stát ještě značné úsilí.
     Jak už bylo několikrát napsáno, zvláštním pro-
blémem typickým pro naši obec zůstává zmola. Stav 
nevznikl rychle ani náhodně, tak ho nelze zvládnout 
v nějaké krátké době. Doba kdy byla strž využívána 
jako pastvina či louka se již nevrátí. Rovněž využití 
pro nějaký sad či lesopark je problematické pro tak 
malou obec.
     Současný stav hlavně v dolní části je již neúnosný, 
prostor je již téměř neprůchodný. Využití nekvalitní 
dřevní hmoty pro vytápění je málo reálné. Snad se 
dá spoléhat na dřívější snahu občanů využívat území 
pod svou nemovitostí pro výsadbu ořechů, švestek, 
tedy nenáročných ovocných dřevin. Zároveň to však 
vyžaduje sečení trávy a buřeně aspoň 2x ročně. O 
ostatní plochy se zase vždy po menších úsecích bude 
muset postarat obec výsadbou lesních stromů a vy-
čištěním.

    Jak už bylo řečeno je to úkol dlouhodobý, čím dále 
se bude odsouvat, tím bude obtížnější.
Nutno ještě vzpomenout , že současně s digitalizací 
katastrální mapy musí vlastníci platit daň i z nevyuží-
vaných a neplodných ploch.takových je v úseku pod 
obcí směrem ke Stráním ve zmole celá řada, náležely 
k pozemkům v p.t. Podevsa. majitelé zde budou mu-
set situaci řešit plavém. Obec zde nemůže zasahovat. 
Zde je problém a prohlubováním strže.
     V současné době na takovou akci ve vodním 
hospodářství nejsou prostředky. Je zde nebezpečí, 
že svahy  se budou dále sesouvat. Zatím to nikomu 
nevadí, protože to zdánlivě nikomu neškodí a tímto 
nelze důležitost záměru podpořit.
     Pan Čechal vzpomněl i zajímavost, když mu jeho 
otec vyprávěl cestou do Bzence, že celá újezdecká 
zmola je vlastně uložena na těmických loukách
     V další budoucnosti nás čeká zřízení či budování 
čistírny odpadových /aspoň kořenové/ a tím i čás-
tečná rekonstrukce kanalizace. Zatím obce do 2 tisíc 
občanů tuto povinnost nemají.
     Také je nutno uvažovat jaký nový strom se vysadí 
na místě památné vrby v Hliníku i když se vyskytují 
názory, že vrba znovu obroste a svou smrt znovu 
přežije.
                                               ing. Alois Hromada
                                        předseda životního prostředí

     Každý občan České republiky vyhodí ročně v průměru 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady třídí a 
ukládá do barevných kontejnerů, umožní recyklaci více než třetiny uvedeného množství. Za rok tak každý z  
nás může vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Vytříděný odpad pak putuje na dotřiďovací linku 
a následně do zpracovatelských firem, kde recyklací vznikají nové výrobky.  Pokud ale odpad vyhodíte jen tak
do popelnice, bude odvezen a uložen na skládku nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje. 
CO VŠECHNO LZE RECYKLOVAT
* Slisovaný a sběrový papír je možné recyklovat  pětkrát až sedmkrát.  Přidává se do směsi na výrobu no-
vého papíru, který pak poslouží k produkci novinového papíru, sešitů, lepenkových krabic, obalů na vajíčka, 
toaletního papíru apod. 
* Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve 
na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá 
takto používat vlastně donekonečna. 
* Plasty jsou zpracovávány různou technologií. Z PETlahví se například zhotovují vlákna, která se používají 
jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. 
* Nápojové kartony se recyklují dvěma způsoby: Zpracovávají se stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a 
polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety.
Druhým způsobem je pak rozdrcení nápojových kartonů na  speciální lince. Ještě za tepla se drť lisuje do 
desek, které je možné použít například jako stavební izolaci.                                            zdroj www.jaktridit.cz
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     Také „zvonař“ býval v Újezdci, zpravidla to byla 
jedna a táž osoba, zvonař - ponocný a obecní sluha, 
který bubnoval na bubínek a vyhlašoval co nového 
se nařizuje, anebo co se chce v obci podnikat. Také 
chodíval s oběžníkem, svolával obecní zastupitelstvo 
na příkaz starosty obce, před volbami roznášel v koši 
kandidátní listiny a nebyl-li starosta nebo někdo z 
radních volný chodíval s četníky do domů, kde se 
něco vyšetřovalo. Podle tehdejšího práva, jak za Ra-
kouska - Uherska, tak také za první republiky, až do 
utvoření protektorátu v roce l939.Bubnování přestalo 
až byl v obci  rozhlas roku l946.Když pobubnoval, za-
čínal hlášení slovy: „Na vědomost se dává a pak četl 
co měl od starosty napsané, anebo různé vyhlášky čí 
vládní nařízení, nebo zemské  či hejtmanské. Hlášení 
ukončil pěti úhozy paličkou do bubínku.: bumbum-
bumbumbum!, jak jsme jako kluci vždy říkávali a 
chodívali s ním a postraně bubnování napodobovali. 
Tyto tři funkce vykonával zpravidla jeden, nemajet-
nější občan, poněvadž bylo za ně moc málo placeno, 
vždyť obec měla málo příjmů a musela udržovat 
obecní cesty a házet příkopy, takže na ostatní  mnoho 
nezbývalo. Hotaři, pomocný, zvonař a „policajt,“ jak 
se lidově obecnímu sluhovi říkávalo, dostávali kaž-
dý kousek obecního pole v tratích „Kůsky, Stráňka, 

Houště, Úlehly. K tomu ještě nějaký ten kousek trávy 
někde na obecnisku.

     Zvonař měl za úkol třikrát denně zvonit ráno, 
v poledně a večer. Také když někdo zemřel, tak se 
zvonívalo, při nějakém procesí anebo proti krupobi-
tí. Zvonař je v Újezdci doposud, jaký má plat  nemí 
mi známo, zvonívá ráno, v poledne a večer, přede 
nedělí, anebo přede nějakým svátkem  přídává jeden 
verš.Také mrtvým zvonívá poslední hodinku. Potom 
ráno a v poledně než mrtvého odvezou na hřbitov do 
Osvětiman. Při pohřbu, když průvod jde obcí zvoní 
také. Z Újezdce až do roku l939 chodívalo procesí 
na pouť ke sv. Antoníčku a to v neděli po l3. červnu 
a poslední neděli červnovou. Vodíval toto proce-
sí kdysi pan Josef Blažek čp.54, po jeho smrti pak 
pan Lupač Alois čp. 54, po jeho smrti pani Antonie 
Kuchařová čp. l04. Po roce l945 tento zvyk už nebyl 
obnoven.

  Výňatek ze zápisu obecní kroniky z roku 1972, 
který zapsal Josef Hromada č.p. 20, t.č. kronikář. 

Připravil David Gottwald
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ČTEME Z KRONIKY

Jubilanti
50 let    Polášek Vladimír

55 let Frelich Josef
 Pohanková Zdeňka
 Pospíšil Břetislav

60 let Hrkalík Václav
 Kadlčíková Zdenka
 Šestáková Františka

65 let Zelinková Libuše

70 let Ingrová Pavla Trlidová
 Matušáková  Ludmila
 MUDr. Mlčáková Zdeňka
 Smetana Petr

75 let Kempová Emílie
             Pokoráková Ludmila
             Škodíková Marie
 
80 let   Čechalová Ludmila

Narození
Vaňáčová Mariana

Úmrtí
Sluková Marie
Polášková Marie
Dvořanová Marie
Pokorák Štěpán

DAGOS ©™ 2006

Přistěhováno 13 občanů

Dne 10.9. 2006 oslavila paní Čechá-
lová Ludmila své životní jebileum. 
Pogratulovat přišli zástupci obce. 
Do dalších let přejeme vše nejlepší a 
hodně zdraví.

Společenskou kroniku připravila
Hana Procházková
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NĚKOLIK OHLÉDNUTÍ VE FOTOGRAFII

Silvestr  se zabíječkou 2005
Tříkrálová sbírka 2006

Závody ve Stříbrnicích

Hodky 2006 

Oskeruše

DAGOS ©™ 2006

„Újezdecký prales“

DAGOS ©™ 2006

Stavba nové střechy na 
kulturním domě

Fota Polášek 
         Gottwald

Po
če

t v
ýt

isk
ů 

 zp
ra

vo
da

je
 1

20


	Strana 1 hotovéBarva.pdf
	Strana 23 hotové.pdf
	Strana 4 hotové.pdf
	Strana 5 hotové.pdf
	Strana 6 hotové.pdf
	Strana 7 hotové.pdf
	Strana 8 hotové.pdf
	Strana 9 hotové.pdf
	Strana 10.pdf

