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Vážení spoluobčané

     Opět vstupujeme do konce kalendářního 
roku, do období, kdy se ve svém životě 
snažíme trošku zpomalit a potěšit své blízké 
a známé, do období v němž se zamýšlíme a 
bilancujeme.

     Dovolte mi, abych se i já ohlédl za uplynulým 
obdobím roku 2008.
Z investičních akcí bych rád připomněl 
rekonstrukci pohostinství, kde byly vyměněny 
okna a položena nová dlažba. Další z investic 
byla výměna vchodových dveří na KD a na 
obecním bytě č. p. 77. Zakázku provedla firma
RI Okna Bzenec. Mnozí si jistě všimli, že se 
mění ráz „zmoly“, kdy je prováděno další 
zatrubnění v délce 60m a rovněž byla vyčištěna 
od nánosu bahna přehrážka pod školou.

     V letošním roce byla splacena poslední 
splátka ve výši 153 000,-Kč na vybudování 
obecního vodovodu.
     Od měsíce září v katastru obce probíhají 
přípravné práce „komplexní pozemkové 
úpravy“ pozemkovým úřadem Uherské 
Hradiště. Práce provádí geodetická kancelář 

Uherský Brod. Ukončení se předpokládá v roce 
2011, rovněž věřím, že se vyřeší komunikace 
Újezdec – Vážany

     Z dotace Nadace Děti- Kultura-Sport 
jsme pořídili nové prvky na dětské hřiště a z 
kulturního fondu této nadace byly pořízeny 
mužské krojové součásti
(lajble a kalhoty).

     Pro občany byla na OÚ zřízena nová služba 
CZECH POINT, kde mají občané možnost 
získat ověřené výpisy z katastru nemovitostí, 
výpis z rejstříku trestů, obchodního 
a živnostenského podnikání pro fyzické
a právnické osoby. 
     Doufám, že příští rok budeme úspěšně 
pokračovat.

     Přeji příjemné prožití Vánočních svátků, 
hodně zdraví , štěstí a úspěchů
v Novém roce 2009.
  
                         
    Zdeněk Gottwald
                                   starosta obce
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SLOVO STAROSTY

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
  Vážení občané
     Při zamyšlení co upřesnit v rozpočtu obce roku 
2009 se vnucuje řada potřeb s nemalými náklady.  
Musíme si stanovit priority co všechno vybudovat a 
zlepšit v obci.
   Začali jsme ve zmole, kterou jsme nechali 
vybagrovat. Nakoupili jsme železa ze kterého jsem 
svařil konstrukci, kterou jsme spolu s několika 
občany usadily na vybagrovaném místě. Měla 
by sloužit jako přehrážka k zadržování vody. Po 
dalších úpravách a pokud bude dostatek vody, dalo 
by se zde i bruslit.
     Důležité je pro nás vyřešit vyústění kanalizace 
pod „Matušákovým“, aby nedocházelo k dalším 

sesuvům půdy.
     Dále bychom chtěli pokračovat opravou místní 
komunikace na části zvané  „Záhumení“  či ve 
vybudování nových chodníků a také opravě zídky
 ve „Hliníku,“  která se sesunula.
       Je to jenom stručný výpis co bychom chtěli ještě 
pro obec udělat, pokud to dovolí již tak vytížený 
rozpočet obce.

     Blíží se čas Vánoc a tak mi dovolte, abych Vám 
popřál klidné a ničím nerušené Vánoce, hodně 
zdraví a spokojenosti a pracovních úspěchů v roce 
2009.                                                Stanislav Štěpán
                                                               místostarosta
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ZPRÁVA Z 8. ZASEDÁNÍ
 ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVA Z 9. ZASEDÁNÍ
 ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvo obce schválilo: 
- Program 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce
- Návrhovou komisi ve složení Tomáš Jakša a František Polášek
- Závěrečný účet obce a audit za rok 2007 bez výhrad
- Změny rozpočtu obce na rok 2008
- Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů ZŠ Osvětimany
- Odprodej plynové soustavy obce  a Dohoda o narovnání s JMP NET , s.r.o.   
  Brno

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci o přípravách „Petropavlovských hodků“, které se konají 28.6.2008
- informaci o poskytnuté dotaci pro zásahovou jednotu SDH od Zlínského kraje.

Zasedání se uskutečnilo 11. 6. 2008 v přísálí kulturního domu.

ZPRÁVA Z 10. ZASEDÁNÍ
 ZASTUPITELSTVA OBCE

Zasedání se uskutečnilo 26. 9. 2008 v přísálí kulturního domu.

Zastupitelstvo obce schválilo: 
- Program z 10. Veřejného zasedání zastupitelstva obce
- Návrhovou komisi ve složení pan Štěpán a paní MVDr Luňáková
- Změnu rozpočtu obce na rok 2008
- Finanční prostředky na úpravu zmoly ve výši 100.000,- Kč

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Ukládá místostarostovi obce : zajistit pročištění odtokového koryta na Záhu-
mení. T: do 31.srpna 2008.

Zasedání se uskutečnilo 26. 3. 2008 v přísálí kulturního domu.
Zastupitelstvo obce schválilo: 
- Program 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce
- Návrhovou komisi ve složení Jakša Tomáš a Hana Stávková
- Schválení rozpočtu obce na rok 2008
- Dodatečné schválení nájemní smlouvy na obecní byt č.p. 77
- Schválení finančních prostředků na opravu pohostinství a sálu KD
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- iprotokol odboru ŽP MěÚ Uh. Hradiště o provedené kontrole v areálu společ  
  nosti Poultry s.r.o. Buchlovice. 
- informaci o dotaci od nadace Děti-Kultura-Sport Ivo Valenty
- informaci o koštu slivovice



Zastupitelstvo obce schválilo: 
- Program 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce
- Návrhovou komisi ve složení MVDr.Ivana Luňáková a ing. Alois Hromada
- Změnu rozpočtu obce v roce 2008
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2009
- Plán rozvoje kanalizace - výhled na 5 let  (po 5 letech obnova)
- Finanční příspěvek 2.000.- Kč základní organizaci Svazu postižených civilizač-
ními chorobami- Medlovice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zvýšení vodného od 1.1. 2009  na částku  30.- Kč/m3
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Zasedání se uskutečnilo 17. 12. 2008 v přísálí kulturního domu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci o pozemkové úpravě v k.ú. Újezdec
- Informaci o prodeji plynové soustavy JMP Net s.r.o. Brno
- Informaci o výměně dveří na obecním bytě a vchodu do KD.
- Informaci o dotacích
- Informaci o volbách
- Informaci o zřízení pracoviště Czech Point
- Informace o účasti obce na Slavností vína a otevřených památek v Uherském 
Hradišti.

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Ukládá starostovi obce: při přípravě projektu na dokončení kanalizace případ-
ně čističky přizvat občany ke vstupnímu jednání s projektantem.                     

ZPRÁVA Z 11. ZASEDÁNÍ
 ZASTUPITELSTVA OBCE

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

     V letošním roce nebyla uskutečněna 
žádná akce, zařátkem roku  2009 
proběhnou volby do vedení ČSZ. Je 
nutno změnit vedení, aby se zase 
něco ve svazu dělo. Jinak může dojít 
ke zružení ČSZ v Újezdci.  

     Přeji všem pohodové Vánoce a 
spokojenosti v novém roce.

Šesták František
předseda
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Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE
      Jako každoročně i letos jsme přivítali Nový 
rok 2008 silvestrovským veselím, pořádaným v 
kulturním domě.
     V lednu probíhá v naší obci tříkrálová 
sbírka. Koledníci na ponících vykoledovali pro 
potřebné částku ve výši 7.762,- Kč. Tato částka 
byla předána oblastní charitě v Uherském 
Hradišti.
     V měsíci únoru proběhl naší obcí fašankový 
rej masek s harmonikářem.
     Doufáme, že se nám podařilo již zapomenutou 
tradici v obci znovu obnovit.
     II. košt slivovice uspořádala kulturní komise 
15. 3. 2008 za doprovodu CM z Míkovic. Bylo 
vyhodnoceno 133 vzorků, diplom (šampion) 
koštu nezůstal v obci, ale putoval do Stříbrnic 
za slivovici a do Vážan za meruňkovici.
     Tradičně začátkem května stavěla omladina 
máj v Hliníku.
    Petropavlovské hodky proběhly letos 
krojovaným průvodem k místní kapli a poté 
zábavou v Hliníku.

     Naši krojovaní /v nových krojích pořízených z 
kulturního fondu Nadace-Děti-Kultura-Sport/ 
reprezentovali naši obec na Slavnostech vína a 
otevřených památek v Uherském Hradišti.
     Ochotníci z Vracova nám zahráli divadelní 
představení „Slovácko sa súdí aneb fašank z 
věcí ludských“. Hojná účast občanů z obce a 
okolí nám potvrdila, že představení mělo velký 
ohlas.
     Začátek adventu jsme si připomněli 
zvonkováním a vánočním koledováním u 
stromečku.
     Letošní rok ukončíme tradičně Silvestrovským 
veselím v KD.
     Věřím, že rok 2009 bude taktéž bohatý na 
kulturní život v obci.

     Dovolte mi, abych Vám všem popřála hezké 
vánoční svátky a příjemný Nový rok 2009.

Za kulturní komisi 
 MVDR. IVANA LUŇÁKOVÁ

Z ČINNOSTI SPORTOVNÍ KOMISE

      V letošním roce jsme pro naše děti připravili 
netradičně pojatý Dětský den ve sportovním 
duchu mimo naši vesnici. Jednoho krásného 
červnového sobotního dopoledne jsme se 
vydali na prohlídku majáku ve Starém Městě, 
kde našim nejmenším nedělal vůbec žádný 
problém vyběhnout po železných schodech až 
na nejvyšší bod majáku a prohlédnout si z ptačí 
perspektivy v dáli vyčnívající hrad Buchlov a 
okolí St. Města. 
     Po této krásné prohlídce následovala projížďka 
na koních a také pohled, ale z koňského hřbetu. 
Všechny děti nadšeně usedly na koníky a s 
radostí se na nich projížděly. Tento krásný 
den jsme chtěli zakončit táborákem v Hliníku, 
ovšem rozmary počasí nám to neumožnily, 
a tak vznikla myšlenka ukončení prázdnin s 
fotbalovým utkáním. Od myšlenky k činu nebylo 

daleko a 30. 8. 2008 se toto utkání uskutečnilo. 
     Zahráli si všichni, kdo měl chuť si zasportovat 
a také užít si spoustu legrace. Hráli  ujezdečtí 
muži proti mužům z Medlovic, svobodní a 
ženatí, ženy /byly jsme lepší/ proti mužům a 
také proti mužskému družstvu z Medlovic. I 
když z tohoto boje nevzešel vítěz ani poražený, 
všichni si užili spoustu legrace a odreagování 
se. Pro děti byl připraven táborák a špekáčky 
se sladkostmi, no a pro dospělé i nějaká ta 
štamprla. 

     Vážení a milý sportovci, už teď se těšíme na 
příští utkání a spoustu legrace se všemi.

Za sportovní komisi 
 HANA  STÁVKOVÁ
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SDRUŽENÍ MYSLIVCŮ
   

 JAK MYSLIVCI HODNOTÍ  ROK 2008

     Jednou z fungujících složek v naší obci je 
Myslivecké sdružení Stráně – Skalice, které jak 
už z názvu vyplývá sdružuje myslivce – občany a 
to nejen z Újezdce ale i z Medlovic. Tato zájmová 
složka, která má v dnešní době jedenáct členů, 
myslivců s potřebnými zkouškami a oprávněními, 
má za cíl a poslání péči o životní prostředí a o volně 
žijící zvěř tak, aby toto dědictví bylo zachováno i 
pro příští generace spoluobčanů milujících naši 
krásnou přírodu. 
     Zejména ochrana a péče o zvěř je v dnešní 
době úkol velmi nesnadný, protože nám zejména 
drobné užitkové zvěře stále ubývá. Na tomto téměř 
celostátním úbytku zvěře se v posledních letech 
podepisuje zejména způsob monokulturního 
zemědělského velkoplošného hospodaření s 
intenzívním prováděním chemické ochrany, ale 
hlavně pak zvýšení populace škodné zvěře, jako 
jsou například lišky a zejména divoká prasata, 
která v jarních měsících úplně zdecimují stavy 
mladých zajíců a bažantů. Že je tento stav rok od 
roku horší nám znovu potvrdil i letošní podzimní 
listopadový hon na drobnou zvěř, na kterém bylo 
střeleno pouze osm bažantích kohoutů. Byli doby, 
kdy jsme stříleli ročně i třicet a úplně dříve ještě 
podstatně více kusů a nejen této bažantí zvěře. 
Stříleli se i koroptve, kterou již dnes u nás téměř 
neuvidíte. Aby se v budoucnu zlepšily stavy této 
bažantí zvěře tak, abychom se na ni nemuseli za 
chvíli třeba chodit dívat do ZOO, budeme muset 
zřejmě urychleně začít s nákupem a vypouštěním 
této zvěře do revíru také u nás, což nebude 
nejlevnější záležitost. A když k tomu připočteme 

nákup krmiva na zimní přikrmování zvěře 
(a to nepočítám práci a ostatní náklady spojené 
s provozem sdružení), tak zjistíme, že se nám 
myslivost stává pomalu tím nejdražším koníčkem 
a zábavou.Vůbec proto není třeba myslivcům 
závidět, že si v průběhu roku třeba střelí nějaké 
to srnčí nebo třeba malé divoké prase. Stejně je to 
povinnost, kterou nám ukládá zákon o myslivosti 
a sice udržovat i tuto tzv. spárkatou zvěř na 
normovaných kmenových stavech tak, aby se nám 
nepřemnožila a nepáchala tím škody na polních 
kulturách a třeba i plodinách na vašich polích a ve 
vašich zahradách.
     A aby i občané měli možnost zjistit jak chutná 
divoká zvěřina, připravilo a uspořádalo naše MS 
9.8.08. na tanečním kole Na Hliníku „Srpnovou 
mysliveckou noc“ se zvěřinovými specialitami
 a bohatou mysliveckou tombolou, kdy jako první 
tři hlavní ceny byla ulovená zvěř.
     Věříme, že všichni ti, kteří tuto akci navštívili 
byli spokojeni. Že se jim líbila vlastní zábava,  
že všem také chutnali připravené zvěřinové  
pochutiny a že přijdou i příští rok znovu ochutnat 
a příjemně se mezi myslivci pobavit. Podpoří tak 
vlastní myslivost a péči o zvěř a o přírodu, ve které 
všichni společně žijeme. 
     V závěru mi dovolte jménem Mysliveckého 
sdružení Stráně – Skalice se sídlem v Újezdci  
popřát do nového roku všem spoluobčanům hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti se spoustou hezkých 
zážitků při setkávání se se zvěří na procházkách 
překrásnou přírodou našeho malebného okolí. 

Antonín Bureš st.   

ÚJEZDECKÝ KROJOVÝ FOND

Nadace nás opět obdarovala

Jako loňský rok, tak i letošní jsem požádali o finanční podporu z nadace Děti – Kultura – Sport pana
Iva Valenty. Na jaře jsem dostali příspěvek ze sportovního grantu 15 000 Kč. na dovybavení dětského 
hřiště, které jsme obohatili o lavečku se stolem, šplhací věž a houpačku. Z kulturního grantu jsem 
žádali o rozšíření krojového oblečení na které nám byla přidělena částka 20 000,- Kč za toto jsme 
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pořídili troje krojové kalhoty a troje lajbli, které jsme jako nové využili na reprezentaci obce v září při 
slavnostech vína v Uherském Hradišti. Je hezké od všech, kteří se oblékají do krojů a prezentují naši 
obec na těchto slavnostech, ale i na dalších krojovaných akcích a tím ukazují, jak jsou naše kroje krásné 
a bohaté svou pestrostí a rozmanitostí každého kraje a celého národa. Poděkování všem, kteří s radostí 
a ochotou přispívají k udržení lidových tradic a toho krásného oblečení. 

POSTŘEHY OBČANŮ
Jak se žije ve  „ZMOLE”

     Když jsme šli poprvé zmolou byla zima roku 2006. 
Připadali jsme si jako v pralese, místy jsme přelézali 
spadlé stromy nebo zakopávali o větve. Jen těžko jsme 
hledali kudy vede cesta. Ale pak jsme uviděli tu malou 
chaloupku jako z pohádky. Všude samí sníh, nejvíc 
nás nadchlo to ticho, žádné zvuky aut , jen cvrlikání 
ptáčků a ve sněhu stopy srnek. Bylo hned rozhodnuto!      
Ještě tu zimu jsme se pustili do oprav. Hned jak roztál 
sníh museli  jsme udělat cestu, jelikož bychom se k 
domu suchou nohou nedostali a autem už vůbec ne. 
Na jaře jsme začali čistit zahradu, bez motorové pily a 
křoviňáku by to nešlo. Stromy byly porostlé liánami, a 
kopřivy až po nos a těch klíšťat co jsme chytili! 
     Trvalo to necelý rok a půl a šikovné ruce mého 
manžela opravily dům a my se v létě roku 2007 

nastěhovali. V září se nám narodil syn Viktorek, 
který nám ve zmole krásně roste, čerstvý vzduch mu 
velice prospívá. Denně chodíme zmolou  do místního 
obchodu  nebo na dětské hřiště. Sice občas dostaneme 
defekt, ale nemusíme jít při cestě ale přírodou. 
Letos už tu budeme slavit druhé Vánoce a od doby kdy 
jsme šli poprvé zmolou se ve zmole hodně změnilo. 
Přes zimu ji nechal pan starosta prořezat a vyčistit. 
Vzniká tu i malý rybníček a hlavně pomalu mizí ze 
zmoly odpadky.
     Život ve zmole shrnu asi takto. Stálo nás to hodně 
úsilí, dřiny i peněz opravit náš dům, nemluvě o cestě, 
ale za nic na světě bych neměnila tu krásnou přírodu 
kolem dokola, hodné sousedy a pana starostu, který 
se snaží aby i ve zmole bylo pěkně a čisto! 
                                                            Barbora Ondrová

CZECH POINT
     Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl 
zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik 
úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, 
umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
     Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím 
jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních 
systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, 
získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních 
orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na 
občany.
     Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit 
dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova 
prostřednictvím internetu.
     Obecní úřad Újezdec patří v celé republice k jednomu z 1 500 úřadů, který tuto službu nabízí od 1.12. 
2008. Na vytvoření toho pracoviště byla dostána státní dotace v hodnotě 52 tisíc. Z ní bylo pořízeno potřebné 
vybavení na chod celého projektu. V současné době vytváříme výpisy z :
-Výpis z Katastru nemovitostí
-Výpis z Obchodního rejstříku
-Výpis z Živnostenského rejstříku
-Výpis z Rejstříku trestů
- Od 1.1. 2009 výpisy z karty řidiče (data z bodového systému řidičů)

David Gottwald
DAGOS ©™ 2008
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Více fotografií naleznete také na WWW.UJEZDEC.CZ

Bagrování přehrady

Představení na Den matek

Milulášská nadílka 6. 12. 2008

Fotbalový turnájek 30. 8. 2008

A můžeme vyrazit na slavnosti vína do Hradiště 13. 9. 2008

Při 110. slavnostech založení hasiču 
ve Stříbrnicích

Fašaňkový průvod 2. 2. 2008

Hodky 30. 6. 2008
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