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Vážení spoluobčané

nÁš Újezdec

SLOVO STAROSTY

Opět vstupujeme do závěru kalendářního
roku, do atmosféry vánoc, do doby zamyšlení
a bilance uplynulého období, do doby čím potěšíme své blízké a přátele.
Dovolte mi, abych i já zrekapituloval činnost obecního úřadu, zastupitelstva obce za
letošní rok 2007, kdy jsme se museli vypořádat
s několika rezignacemi zvolených zástupců
obce .
Letošní rok byl opět bohatý zejména na plánované, či nahodilé akce, jak kulturního charakteru, tak i investicemi do obecního majetku, údržby a zeleně obce.
Zastupitelstvo obce muselo dobře rozmýšlet
do kterých investic se má pustit vzhledem
k rozpočtu obce. Především to byla výměna
oken na kulturním domě, kterou se nám podařilo realizovat za pomoci dotačního programu
PF 02-07 – Podprogram na podporu obnovy
venkova Zlínského kraje, kdy nás Zlínský kraj
podpořil dotací ve výši l82.000.- Kč, poskytl
nám návratnou ﬁnanční výpomoc s nulovým
úrokem ve výši l36.000.- Kč a obec investovala zbývající část, která ve ﬁnále činila investici
ve výši 455.000.-Kč. Realizací výměny oken
na KD byla vybrána ﬁrma R.I. Okna Bzenec.
Další investicí byla celková oprava prodejny
smíšeného zboží, kterou provedla ﬁrma Dropol Vážany v celkové výši 200 000.- Kč, která
nyní vyhovuje hygienickým podmínkám. Byly
vyměněny dvě venkovní okna na obecním bytě
č. 77 rovněž ﬁrmou R.I. Okna Bzenec. Pokud
se týká údržby zeleně na obecních pozemcích
byla obcí zakoupena motorová sekačka, která
plně vyhovuje místním podmínkám. Dalším
problémem, který pro obec nastal „co s bývalou školou“ se nám podařilo vyřešit pronájmem ﬁrmě HOTEZ panu Janu Těžkému,
který zde již provozuje truhlářskou dílnu. Finance z pronájmu budeme investovat zpět do
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budovy školy.
V letošním roce se nám podařilo získat dotace od Nadace Děti+kultura+sport a to na
zakoupení krojů ve výši 10.000,- Kč a na do
vybavení dětského hřiště ve výši 15.000.- Kč.
Další peníze jsme získali od města Uherské
Hradiště na provoz místní knihovny.
Tradičně jsme ukončili starý rok 2006 a přivítali rok 2007 silvestrovským večerem, kterého
se zúčastnilo kolem 100 občanů jak místních
tak přespolních.
V měsíci lednu proběhla Tříkrálovská sbírka
pro Charitu Uherské Hradiště, kde naši malí
koledníci vykoledovali částku ve výši 7.570.Kč na pomoc rodinám a lidem v nouzi.
V dubnu byl uspořádán 1. Újezdecký košt
slivovice, kde se sešlo na 150 vzorků jak slivovice, meruňkovice, hruškovice tak i několik
vzorku „oškorušovice“.
V obci proběhl „jarní úklid“ kolem kulturního domu a dětského hřiště.
V květnu se uskutečnil „Den matek“ kdy naše
maminky a babičky potěšili děti z MŠ Medlovic a přišli nám zazpívat, zahrát a zatancovat
folklórní a ženský sbor z Míkovic. Další významný počin bylo založení krojového fondu
obce, kdy bylo po obci od našich starších spoluobčanů získáno spousta krojových doplňků
a z dotací Nadace Děti+kultura+sport byly
nově pořízeny dva kusy pánských krojů, ve
kterých se naši „mladí“ předvedli na „Petropavlovských hodkách.“ Myslím si, že hodky se
povedly, což dokazuje i nemálo krojovaných
a bohatý program. Za náročnou přípravu a
průběh hodků bych chtěl ze srdce poděkovat
všem kteří obětovali spoustu volného času pro
zdárný průběh této akce.
Konec srpna byl náročný z hlediska získávání žádostí na pozemkovou úpravu v extravilánu katastru obce od jednotlivých vlastníků
půdy, kterou bude realizovat Pozemkový úřad
Uh. Hradiště, kdy se vyřeší různé problémy s
půdou v našem katastru. Věřím, že se nám v
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krátké době spolu s „Vážanskýma“ a Pozem- l928 -1938, která je nyní vrácena zpět Státníkovým úřadem Uh. Hradiště podaří vyřešit mu okresnímu archívu v Uh. Hradišti. Kronicestu „Újezdec –Vážany“
ka je zfotodokumentovaná a do budoucna se
uvažuje o její převedení do digitální podoby.
Další náročnou akcí byla reprezentace obce Mezi poslední společenskou akcí bylo „vánočna Slováckých slavnostech vína v Uherském ní zpívání pod stromečkem,“ které si myslím,
Hradišti v měsíci září, kdy byla naše obec pre- že mělo ohlas jak mezi místními,tak i přespolzentována jak v průvodu městem Uherské ními občany. Se starým rokem 2007 se rozHradiště tak i jako „stánkem se specialitami loučíme silvestrovským večerem, na který Vás
a místním vínem,“ tady bych chtěl rovněž zú- srdečně zvu.
častněným poděkovat za reprezentaci obce.
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám
V listopadu kulturní komise přepravila pro
naše malé občánky „dýňování“ před kultur- všem popřál radostné Vánoce, hodně zdraví,
ním domem, kde si děti vyrobily„strašáky“ z rodinnou pohodu a šťastné vykročení do nového roku 2008.
dýní.
Rovněž jsme byli přítomni „křtu“ CD zpívání z Míkovic a dále bych připomněl „setkání se seniory, “kde byla prezentována nově
objevená první kronika obce Újezdec z roku

Zdeněk Gottwald
starosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení občané
V minulých měsících jsem se zaměřil na vyčištění zmoly. Máme místního brigádníka, který nám postupně čistí dolní část zmoly.
Jakmile nám dovolí počasí chtěli bychom zatrubnit stávající kanalizaci ve zmole a nechat
vybagrovat horní záchytnou nádrž, ve které
chceme udělat malé kluziště na zimní bruslení.
Do budoucna plánujeme na tomto přírodním
kluzišti vybudovat osvětlení, nainstalovat lavičky a zbylou část osázet tak, aby nedocházelo
k sesunutí půdy.

znehodnocují naši práci.
V minulém období jsme zakoupili motorovou sekačku, která nám i v tak složitém terénu
jako je zmola dostatečně vyhovuje. Udržování
veřejného prostranství a zeleně v obci se nám
v tomto roce podařilo zvládnout velice dobře.
Za pomoci brigádníka a již zmíněné sekačky
docházelo k pravidelnému sečení všech travnatých ploch v obci. Dříve jsme byli nuceni požádat o sekání trávy traktor z jiné obce, který nám
stejně všechny plochy neposekal a ještě nás to
stálo nemalé ﬁnanční částky.
Máme v plánu sekačku rozšířit o pořízení radlice na odhrnutí sněhu.

Určitě Vám neušlo pozornosti naše dětské
Blíží se konec roku.Tímto bych chtěl popřát
hřiště. Pokud máme možnost, tak v rámci do- všem občanům do nového roku hodně štěstí,
tací pořizujeme další nové prvky ( houpačky, zdraví a mnoho pracovních úspěchů
průlezky atd).
Stanislav Štěpán
Při budování hřiště jsme vysázeli okrasné
místostarosta
keře a tuje. Velice nás zklamalo, že někteří občané nám tyto okrasné keře opětovně ničí a tak
DAGOS ©™ 2007
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ZPRÁVA Z
USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Újezdec
konaného dne 3.listopadu 2006 v přísálí kulturního domu v Újezdci
Zastupitelstvo obce Újezdec
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l), m), a n) a § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb. o obcích , ve znění pozdějších předpisů
1.

ZVOLILO:

starostu obce
místostarostu obce

pana Zdeňka Gottwalda
pana Stanislava Štěpána

Jedná se o neuvolněné funkce.
V souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů
2. Schválilo:
Jednací řád zastupitelstva obce Újezdec
ZPRÁVA Z 1. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání se uskutečnilo 24. 11. 2006 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Schvaluje program 2. veřejného zasedání
Schvaluje návrhovou komisi ve složení Jakša Tomáš, Dvořan Petr
Schvaluje změny rozpočtu obce do konce roku 2006
Schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2007
Schvaluje zřízení kontrolního a ﬁnančního výboru a volbu jejich předsed.
Schvaluje vícepráce na zastřešení KD v Újezdci
Schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle naří
ze ní vlády č. 37/2003 Sb.
- Schvaluje zásady pro poskytování cestovních náhrad dle § 84 odst.2 písm.x
zák.č. 128/2000 Sb.
- Schvaluje odměny na rok 2007 pro funkci kronikáře a knihovníka.
- Schvaluje starostu obce pro zastupování obce ve sdružení Osvětimansko, LD
Osvětimany a v mikroregionu Staroměstsko.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- Informace o svodném žlabu přes cestu u KD.

DAGOS ©™ 2007
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ZPRÁVA Z 2. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání se uskutečnilo 2. 3. 2007 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Návrhovou komisi ve složení Jakša Tomáš a paní Kadlčíková Zdenka
Závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad
Rozpočet obce na rok 2007
Výměnu oken na objektu čp.77 /obecní byt/
Zakoupení výkonnější mechanizace na údržbu zeleně v obci.
Odprodej pozemku č.p. 36/11, část pozemku 36/1 po geodetickém zaměření v
k. ú. Újezdec u Osvětiman.
- Úpravu odměn zastupitelů obce dle nařízení vlády č.37/2003Sb. se zpětnou
platností od 1.1.2007
- Opravu prodejny potravin - vnitřní části

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Přípravu 1. Újezdeckého koštu slivovice

Zastupitelstvo obce ukládá:

- Starostovi obce zjistit situaci a provést opatření ve věci skládky odpadu (hno
jiště ZD)
- Urgovat stavební odbor Boršice ve věci odstranění stavby – rod. dům
č.p.38.

ZPRÁVA Z 3. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání se uskutečnilo 19. 4. 2007 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo:

- Program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce
- Návrhovou komisi ve složení Tomáš Jakša, Helena Polášková
- Schvaluje vyčlenění ﬁnančních prostředků obce ve výši 136.500,- Kč na vý
měnu oken KD v Újezdci
- Schvaluje darování 2/119 pozemku p.č. 2863/84 v k.ú. Osvětimany Lesnímu
družstvu Osvětimany

DAGOS ©™ 2007
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ZPRÁVA Z 4. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání se uskutečnilo 15. 6. 2006 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Návrhovou komisi ve složení Jakša Tomáš, Polášek František
Změnu rozpočtu obce na rok 2007
Obecně závaznou vyhlášku obce Újezdec č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová
-ní komunálních odpadů.
- Úhrady neinvestičních nákladů ZŠ Osvětimany.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- Písemnou rezignaci zastupitele pana Františka Šestáka ze dne 15. 6. 2007

ZPRÁVA Z 5. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání se uskutečnilo 8. 9. 2006 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Návrhovou komisi ve složení Jakša Tomáš, Kadlčíková Zdeňka
Změnu rozpočtu obce na rok 2007
Pronájem budovy školy ﬁrmě HOTEZ, panu Janu Těžkému
Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
digitální technické mapy obce.
- Odpis pohledávky nájemného po zemřelém panu Malinovi - šicí dílna

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- informaci o pozemkové úpravě k. ú. Újezdec u Osvětiman.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- místostarostovi obce zajistit prověření napojení kanalizace u č. p. 96

Z ČINNOST SOCIÁLNÍ KOMISE
Sociální komise při obecním úřadě v Újezdci v
tomto roce poblahopřála našim starším spoluobčanům k jejich významným životním jubileím a předala jim malou pozornost. V měsíci říjnu popřála panu Žalčíku Petrovi k jeho 70. tým
narozeninám a připravila pro něho na obecním
úřadě malé pohoštění.
V neděli 2. prosince uspořádala také posezení
se seniory nad kronikami a fotograﬁemi, a také
shlédli záznam z letošních Petropavlovských
hodků a zazpívali si při muzice pana Kadlčíka.
DAGOS ©™ 2007

Komise rovněž navštívila naše malé občánky
narozené v letošním roce a předala jim malé
dárky.
V měsíci lednu proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným.
Jménem sociální komise bych chtěla Všem
občanům popřát hodně štěstí a zdraví v novém
roce 2008.
ZA SOCIÁLNÍ KOMISI STÁVKOVÁ HANA

nÁš Újezdec
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Z ČINNOSTI KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE
Zjednodušeně se dá říci, že práce kulturní komise
Obecního úřadu v Újezdci začala v 0:00 hod. 1. ledna
2007 a bude končit 31.12.2007 ve 24:00 hodin .
Celý rok je totiž lemován dvěma akcemi, které v těchto hodinách začínaly a budou končit. Jedná se o silvestrovské večery, první v duchu kloboukové zábavy a druhý v duchu 60. let.
Skutečně první akcí, která proběhla v roce 2007 byla
Tříkrálová sbírka pořádaná ve spolupráci s charitou v
Uherském Hradišti. Skutečně jen málo obcí
v našem okolí se může pochlubit králi na živých koních.
Výtěžek sbírky byl použit pro rodiny v nouzi u nás i zahraničí.
Druhou akcí byl Košt slivovice 10.3.2007, kde se sešlo neuvěřitelných 150 vzorků destilátů a zhruba stejný
počet hodnotitelů. Hodnotitelem se mohl stát každý
návštěvník a je třeba říci, že většina z návštěvníků se
do hodnocení ráda zapojila. Mezi vzorky převažovaly
destiláty z trnek, meruněk, hrušek a durancií, mezi rarity naopak patřily destiláty z třešní, jablek, špendlíků
a také oskeruší.

K tomu určitě přispěla netradiční módní přehlídka krojovaného oblečení s názvem „Od jara do zimy.“ Sobotním večerem provázela dechová hudba Hradčovjanka,
nedělní odpoledne obstarala country kapela.
10. října ožilo prostranství před kulturním domem
akcí pro děti s názvem „Dýňování.“ Výtvory dětí stvořené při této akci mohli občané vidět u kulturního domu
ještě několik týdnů.
2. prosince 2007 uspořádala kulturní komise setkání
se seniory v přísálí kulturního domu. Naši senioři měli
možnost pobesedovat nad kronikami a fotokronikami. Největší vzácností byla ztracená a „znovunalezená“
kronika psaná od roku 1928 do roku 1938.

8. prosince 2007 se v našem kulturním domě konalo
„Vánoční koledování u stromečku“. Obrovským překvapením byla pro pořadatele opravdu velká účast hostů
z místních i z okolních vesnic. Ke svátečnímu odpoledni
přispěli svým vystoupením malí čertíci z mateřské školy v Medlovicích. Taneční dovednosti nám představila
mladá chasa z Míkovic se začínající cimbálovou muzikou. Vánoční písničky a koledy pod stromečkem a na
V podvečer 1. května 2007 kulturní komise obecní- pódiu zazpíval ženský sbor z Míkovic. Děti také navštího úřadu spolu s místními hasiči uspořádali „Stavění vil Mikuláš s anděly a čerty, kteří jim rozdali dárečky.
máje.“ Májka byla pokácena z obecního lesa „Strání.“
Ke krásným zážitkům patřil také tradiční živý Betlém.
U ohně k dobré náladě hrál D.J. Traktor. Bečka piva byla
Jak už bylo zmíněno v úvodu poslední akcí letošního
od sponzora pana Marka Pientoka.
roku bude silvestrovský večer.
Další květnovou akcí bylo odpoledne věnované Dni
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem občanům,
matek. Tradiční vystoupení dětí z Mateřské školy v Me- protože bez Vaší podpory by byla práce obecního úřadlovicích doplnilo vystoupení folklórního souboru
du a kulturní komise zbytečná. Vážíme si Vašeho zájmu
a ženského sboru z Míkovic.
a věříme, že pro Vás budou naše akce zajímavé i v příštím roce.
Bezesporu hlavní akcí tohoto roku byly PetropavZa kulturní komisi
lovské hodky, ve dnech 30.6. – 1.7.2007. S potěšením
můžeme říci, že každým rokem přibývá krojovaných
MVDR. IVANA LUŇÁKOVÁ
účastníků této akce a že se kroje pomalu stávají hitem.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Rok 2007- ne příliš dobrý

ny, určitá část členů neplatí členské příspěvky, jsou
jedinci, kteří nemají uhrazen příspěvek i několik
Horké sluneční léto zapříčinilo „úpal-úžeh“ na let. Neuskutečnila se ani ochutnávka vín.
hroznech, které byly vystaveny paprskům. Deštivý a
Všem občanům přeji pokojné vánoční a novoročchladný podzim zase nepřál cukernatosti.
ní svátky a úspěšný vinařský rok 2008.
ČZS
Některé tálky ve společné vinici nejsou obděláváŠESTÁK FRANTIŠEK
DAGOS ©™ 2007
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dobrý den vážení spoluobčané
když za mnou před pár dny přišel pan starosta
obce jestli bych napsal do zpravodaje článek o činnosti SDH Újezdec, malinko mě zamrazilo, že už
nám pomalu, ale jistě opět začíná dýchat nový rok
na záda a nastal opět čas rekapitulace celého roku.

Druhý požár vznikl v polovině července, kdy se
vznítil porost suché trávy u křížku mezi k. ú. Újezdec a Syrovín, ač jsme k tomuto požáru dorazili
velmi brzy, neměli jsme se s ohněm jak poprat z důvodu, že v blízkosti nebyl vodovodní hydrant, a tak
jsme vyčkávali příjezdu hasičského sboru ze Syrovína, který je vybaven cisternou, aby požár uhasili.
Třetí požár vznikl na tom stejném místě jen
o dva dny později a celá akce probíhala obdobně. Poněvadž se požár vyskytl během dvou
dnů na stejném místě. Máme důvodné podezření, že oba požáry byly založeny úmyslně.

Na zlomu roku 2006/2007 se hasiči podíleli na vyklízení a přípravě plánovaného rybníku
„pod Výstupovým.“ Brigády se zúčastnili hasiči v hojném počtu a tak šla práce lehce od ruky.
V roce 2007 zasahoval sbor celkem u čtyPoslední pořád vznikl na k.ú. Hostějov za ﬁrřech požárů. Pojďme si je připomenout.
První zásah byl pro sbor podle prvních infor- mou Kasper v srpnu, kdy se vznítila sláma po
žních. Vzhlemací asi nejdem k tomu,
děsivější, ale
že foukal siljak se nakoný vítr, shonec ukázalo
řela sláma asi
k úlevě nás
na šesti hekvšech i občatarech půdy.
nů, nejednaU tohoto polo se o požár,
žáru byl náš
ale jen o plasbor jako prvný poplach,
ní společně
který vznikl
SPOLEČNÉ FOTO PO POŽÁRU V KVĚTNU 2007
s SDH Hostěne úplně zodjov. Valící se
povědným
dým
z tohoto
chováním občana naší obce. O tomto požáru se sbor dozvěděl požáru, byl tak silný, že byl vidět až z Boršič, a tak
1. května mezi 21:00 až 22:00 hodinou, když ve- k požáru přijelo šest profesionálních zásahových
liteli zásahové jednotky volali dva občané, že v jednotek, kterých už nebylo třeba, protože byl počásti obce „Záhumení“ je vidět obrovské plame- žár zneškodněn pomocí lopat a díky místnímu obny, které vypadají jakoby vycházeli z rodinného čanovy, který šířící se oheň zneškodnil oboráním
domu. Ihned byl vyhlášen poplach obecní sirénou pomocí pluhu. Zde bych chtěl poděkovat panu
a během pár minut byl sbor připraven k zásahu. Štěpánovi za převoz zásahové jednotky k ohništi.
Protože SDH nevlastní žádné zásahové voziTento rok opět ukázal, že zásahová jednotka Sbodlo, byla zásahová jednotka přepravena k požáru místními občany, kteří se účastnili stavě- ru dobrovolných hasičů v Újezdci je nepostradaní máje. Při příjezdu k ohništi bylo s úlevou telnou součástí obce. Celý sbor dobrovolných hav srdcích všech zjištěno, že se nejedná o požár sičů přeje všem občanům příjemné prožití svátků
rodinného domu, ale že místní občan pálí za do- vánočních, bohatého Ježíška a šťastný Nový rok.
mem suchou trávu. Velký dík patří místním obTOMÁŠ JAKŠA
čanům za přepravu sboru k požáru a taky panu
pokladník SDH
F. Němcovi, který poskytl občerstvení ze svého sklípku k uhašení žízně všech přítomných.
DAGOS ©™ 2007
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ÚJEZDECKÝ KROJOVÝ FOND
Myšlenka na založení obecních krojů již dávno
hloubala v naší paměti, ale hlavním impulsem k práci byla hojná účast krojovaných při žehnání symbolů
Újezdce před dvěma lety. V té době jsme si uvědomili, že by byla neodpustitelná chyba nechat postupně
zmizet lidové zvyky a obyčeje naší obce, stejně jako
se nepokusit obnovit krásu Újezdeckých krojů, ale i
obyčejných šatů pro každodenní práci. S pomocí ﬁnančního příspěvku nadace p. Valenty Kultura-děti-sport a hlavně Vás občanů jsme se pokusili zachránit
alespoň část z velkého bohatství.

době nám neustále přibývají a je škoda je vyhodit či
jinak znehodnotit), nám vznikají krásné újezdecké
kroje, které se v současné době počítají na 2 dětské
kroje, 5 dívčích, 2 chlapecké a 2mužské.
V příštím roce v sestavování krojů budeme pokračovat a snažit se jích co nejvíce zkompletovat.

Co je to kroj?

Náš velký dík patří našim spoluobčanům, kteří
nám věnovali kroje nebo jejich části, ze kterých jsme
za pomoci pamětníků sestavili další typické oblečení
pro naši vesnici. Spontánní zapojení lidí nás velmi potěšilo. Velkým přínosem pro nás byly
vzpomínky pamětnic paní Škodíkové
a Čechalové, které
přispěly ke zkompletování a zařazení částí oblečení
tak, jak se dříve používaly a k jakému
účelu tyto součásti
PŘI KOMPLETACI KROJŮ
sloužily.

Lidový kroj

Doufáme, že se podaří do těchto aktivit zapojit i
naše mladé a nejmenší občany. Chceme, aby pro ně
Újezdecký kroj nebyl jenom vzpomínkou nebo něčím, o čem jenom v mládí slyšeli. Chceme se zasadit
o to, aby byli hrdí, že mohou pokračovat v tradicích,
aby se pro nošení kroje nestalo exotikou, na kterou se
chodí dívat, ale příležitostí, jak se mohou vrátit tam,
odkud pocházejí, aby byli hrdí na to, že se do kroje
mohou obléknout….
Sbírání a kompletování krojů nebylo snadnou záležitostí, přesto víme, že jsme na začátku cesty, která
by měla vést dál. Věříme, že budeme schopni na této
cestě pokračovat a jít po ní s pomocí Vás spoluobčanů
směrem k oživení a udržení tradic naší obce.
Není možné všechny vyjmenovat, kteří nás v této
mravenčí práci podporovali a s jejichž pomocí (pokud prosím máte ještě doma nějaké součásti od kroje
a chtěli je darovat, budeme srdečně rádi neboť i v této
DAGOS ©™ 2007

Lidový oděv neboli kroj
byl pro jednotlivé národopisné oblasti (Slovácko,
Haná, Podluží,..) a obce
hlavním rozlišovacím znakem. Přesně se rozeznali
obyvatelé horských a podhorských obcí, ale i z rovin
a úrodných nížinných oblastí. Každý krojový typ se
v průběhu několika staletí
vyvíjel. Do počátku 19.
století existovalo jednotné
oblečení. Jednotlivé součásti byly šity doma z přírodních materiálů (len, konopí). Jejich počet byl malý a
sloužily po celý život. Obuv byla jednoduchá bez výrazného zdobení. Během 19. století se původní oblečení začalo diferencovat dle farností a panství. Výroba
se přesunula z domácího prostředí a specializovali se
na ni švadleny, vyšívačky, obuvníci. Kroj se začal rozdělovat na všední, sváteční a obřadní, dále dle věku
(svobodné, vdané) a stavů (starosta, sedlák,…). Přelom 19. a 20. století lze považovat za vrchol v rozvoji
kroje co se týče výzdoby, materiálu a krojových doplňků. K postupnému zániku kroje dochází zejména po
1. světové válce, kdy převážně muži z nedostatku pracovních příležitostí odcházeli na sezónní práce mimo
obec a děvčata odjížděla do měst na službu. Právě tyto
příležitosti lze pokládat za jedny z prvních vlivů působení městského oblečení na lidový oděv a obuv.
Od druhé poloviny 20. století přežívá nejdéle obřadní a sváteční oděv nošený hlavně ke slavnostním
příležitostem (svatba, první svaté přijímání, hody,..).¨
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Řadí se do skupiny krojů uherskohradišťského Dolňácka, podskupiny kroje uherskohradišťského. Košile
u mužského kroje má baňaté rukávy, zdobené pruhy
výšivky na stojatém límci, přednici a náramenících,
provedené výřezovou technikou, žlutou a oranžovou
hedvábnou nití s barevnými výplněmi. Šňůrování na
černých a tmavomodrých soukenných nohavicích je
černé nebo tmavomodré; typické je vkládání červeně
vyšívaného kapesníčku do puntu kalhot. Kalhoty se
upevňují koženým páskem ovinutým v pase a okolo
beder. K plátěným gatím se berou černé nebo modré
klotové zástěry s bílým potiskem. Vesta – kordula je
ze stejného sukna jako kalhoty zdobená černým šňůrováním. Často se nosí městské klobouky a beranice,
na nohy kožené vysoké boty.
Ženy oblékají hustě navrapené baňaté kulaté ru-

kávce. Jejich hlavní výzdobou je výšivka skládající se
z límce, dvou nárameníků a dvou přednic, které jsou
dnes sešité v jednu, vyšité žlutým nebo oranžovým
hedvábím, výřezovou technikou s barevnými motivy. Rukávy jsou ukončené volánem - kadrlí s velkými krajkovými zuby. Hedvábné, brokátové a ornátové
kordulky s kulatým nebo rovným výstřihem jsou lemovány pentlí a stříbrnou portou; vzadu při spodním
okraji mají po šířce zad krátké navrapení – varhánkování. Přední sukně je široká, bez ozdob, uvazuje se
na ni hedvábná stuha. Šorec, zadní sukně z černého
klotu, je hustě vrapený a má nahoře žlutou upevňovací výšivku přes vrapy. K obřadnímu kroji se bere bílý
fěrtoch. Na hlavu se váže turecký šátek na záušnice.
Kroj doplňují boty na šněrování s lakovanou a vykrajovanou lýtkovou částí.
PŘIPRAVILA HELENA GOTTWALDOVÁ

ČTEME Z KRONIKY
V minulém roce jsem byl pověřen psaním naší obecní kroniky. Doplnil jsem i předcházející rok. Když jsem
si kroniku četl a listoval ve starších záznamech, tak jsem si uvědomil co všechno se musí zapisovat, neboť i ty
nejobyčejnější věci budou pro další potomky více zajímavé i důležitější než se to jeví nám.
Je dobře, že se našla stará kronika, ale myslel jsem si, že tam bude zachycen delší časový úsek. Asi vlivem té
ztráty se kronika nepsala. Kronika je vedena učitelem Novotným od března r. 1928. do r. 1939.
Zápisy v dalším novém svazku začínají od 21.3.1970. Důležitý časový úsek 50-tých a 60-tých let bude asi
z hlediska našich dějin ztracen.
Kroniku psali lidé, kteří byli pro věci zapáleni a snažili se dle svých schopností zápisy vést seriozně a pravdivě. Je zde zachycen vývoj obce /pokud byly prameny/ od nejstarších dob včetně pověstí a okolností o naší zmole.
Škoda, že předčasně zemřel p. Hromada Josef č.p. 20, který procházel archivy v Kyjově a v Hodoníně a sestavil
přibližný náčrt obce před svážením návsi. A nyní uvádím aspoň pár postřehů, výňatků či útržků ze záznamů,
které by mohly být aspoň trochu zajímavé.
• Víte, že první zmínka o Újezdci je
z roku 1220 a je tedy asi starší než
Uherské Hradiště
• Vývoj počtu obyvatel v min. letech:
(jen výňatek)

DAGOS ©™ 2007

Rok:
1790
1870
1910
1930
1938
1945
1969
1970
2002

57 domů
94 domů
100 domů
104 domů
111 domů
110 domů
117 domů
117 domů
130 domů

291 obyvatel
449 obyvatel
493 obyvatel
444 obyvatel
463 obyvatel
487 obyvatel
387 obyvatel
374 obyvatel
212 obyvatel
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• v roce 1929 v únoru byla tak silná zima (- 30oC), že veškerá doprava a celé hopodářství se zastavilo. Ve škole
se topilo od 5 hodin ale ještě v 10 hodin byly zamrzlé kalamáře s inkoustem. Vyučování muselo být na 14 dní
přerušeno a toto přerušení prodlouženo. Částečně na úkor prázdnin.
• v roce 1931 bylo nejkyselejší víno, téměř bez cukru vlivem mokra a chladna v srpnu a září, Ale další září
1932 bylo prý nejteplejší za posledních 100 let. (v tomto údobí jsou záznamy o povodních a katastrofálním
suchu značně četné). Asi to nebude s tím globálním oteplováním tak strašné.
• v roce 1931-1933 byla průmyslová krize, která je popisována velmi smutně i v naší obci
• výsadba modřínů na „Stráňách“ byla provedena v roce 1937, část jich vlivem sucha uschla a musela být pro
vedena dosadba včetně bříz
• v červenci 1938 vypukla epidemie slintavky a kulhavky, škody dosáhly přes 100 000.- Kčs
• 22. září 1938 byla všeobecná Mobilizace u nás nastoupilo 22 mužů, ale k válce nedošlo
• v roce 1939 až 1944 chodívalo procesí až ke sv. Antoničku. Vedli ho postupně p. Blažek pak p. Lupač čp. 54
a nakonec pí. A. Kuchařová
• obecní rozhlas je zaveden až v roce 1946, do té doby bylo bubnovávání
• kulturní dům byl slavnostně otevřen 21. 7. 1971
ALOIS HROMADA
KRONIKÁŘ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti
50 let Holomčík Antonín
Horsáková Štěpánka
Fiala Milan
Černoch Jaroslav
55 let Pokorák Štěpán
Sovková Marie
60 let Hromadová Jiřina
Haplová Emílie

65 let Šesták František
70 let Pavlíčková Anna
Šestáková Marie
Žalčík Petr
75 let Dvořan Petr
Fiala František
Luňáková Marie
Matoušková Marie
Přistěhováno 21 občanů
Odstěhováni 4 občané

Společenskou kroniku připravila
Hana Procházková

Narození
Samuel Machala 24. 1 2007
Viktor Ondra
16. 9. 2007
Martina Těžká 23. 11. 2007

Úmrtí
Bastlová Františka
22. 7. 2007
Čechal Matěj
17. 7. 2007
Marťanová Františka 19. 7. 2007
Výskala Jan
2. 9. 2007
Dvořanová Anna
31. 10. 2007

Ocní úřad v Újezdci eje všem oluobčanům radostné Vánoce, hodně zdraví
a sobní okojenosti v novém roce 2008

DAGOS ©™ 2007
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NĚKOLIK OHLÉDNUTÍ VE FOTOGRAFII

1. Újezdecký košt slivovice

Dýňování

Vystoupení na Den matek

Vánoční koledování
u stromečku

Výměna oken na KD

Posezení u kroniky

Počet výtisků zpravodaje 110

Stavění máje

Reprezentace obce na slavnostech vína
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Více fotograﬁí naleznete také na WWW.UJEZDEC.CZ

Fota Vaňáč
Gottwald

