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Vážení spoluobčané

 s nadcházejícím koncem volebního 
období 2006 - 2010 mi dovolte, abych se 
odhlédl za prací zastupitelů obce a obecního 
úřadu.

 Z investičních  akcí  jsme  navázali  
na předchozí volební období, kdy bylo 
proinvestováno celkem 3 355 000,- Kč. 
Samozřejmě jsme se snažili získat co nejvíce 
dotací z prostředků Zlínského kraje na 
jednotlivé projekty. Musíme si uvědomit,  jak 
těžko se v této „neutěšené době“ získávají 
dotační prostředky. Co se týče dalších 
investičních akcí domnívám se, že občané 
jsou všímaví a vidí co se v obci děje. Mezi 
nejnákladnější akci pro obec byla oprava 
místní komunikace Dědina – Záhumení, která 
byla značně poškozena. Bohužel finanční 
prostředky, které jsme získali od Zlínského 
kraje byly nastaveny do určité výše, proto jsme 
byli omezeni v délce opravy místní komunikace, 
ale  i tak bylo proinvestováno 1 300 000,- Kč. 
Mezi další větší investice byla výměna okem a 
vchodových dveří na kulturním domě, kterou 
prováděla firma R.I.okna Bzenec, zároveň byly 
na sále nainstalovány žaluzie, samozřejmě za 
pomoci finančních prostředků Zlínského kraje 
v celkové hodnotě 663 763,- Kč.

 Domnívám se, že  kulturní dům prodělal 
značné změny od vymalování, položení nové 
dlažby, jak před vchodem, tak na balkoně 
i v kuchyňce. Rovněž byla modernizována 
kuchyňka včetně  baru, takže nyní může našim 
občanům kulturní dům bez dalších investic 
sloužit po další léta. Je samozřejmostí, že 
občané či organizace si mohou  tyto prostory  
pronajmout na soukromé či kulturní akce. 
Ještě by to chtělo nový kabát. Zastupitelé obce 
uvolnili finanční prostředky na rekonstrukci 
prodejny potravin a pohostinství počínaje 

položením dlažby, vymalováním, výměny oken 
a vchodových dveří, kde jsme proinvestovali 
33 7000,- Kč. Rovně jsme nezapomněli na naše 
hasiče, kdy rekonstrukce místnosti pro uložení 
výstroje stála 90  000,-  Kč. Na obecním bytě  
č.p. 77 byly vyměněny okna a vchodové dveře 
v hodnotě 34 324,- Kč. V minulém roce, kdy 
podmáčená opěrná zídka v Hliníku nevydržela, 
byla vybudována nová z prefabrikovaných 
tvárnic stavební firmou Stavby Ondra, 
do kterých byla vysázena zeleň. Zde bylo 
proinvestováno 327 000,- Kč. Vzhledem k 
tomu, že obec má na svých pozemcích hodně 
zatravněných ploch byla zakoupena ke 
strunovce výkonnější technika a to bubnová 
sekačka, se kterou se dá snadněji a rychle tyto 
travnaté plochy upravit. Ve zmole u „Vodného“ 
jsme zatrubnili dalších 30 metrů potoka a v 
loňském roce byla vyčištěna od nánosu bahna 
vodní nádrž pod školou. Ta v současnosti 
složí jako zásobárna vody pro požární účely 
a v zimě jako kluziště. Vyskytl se problém s 
nedokončenou kanalizací po Matušákovým, 
kde obci hrozila ze strany životního prostředí 
finanční sankce. K dnešnímu dni máme již 
stavební povolení pro zahájení výstavby. 
Po výběru stavební firmy by měla být   
kanalizace do konce roku zrealizována, 
naprojektováno   je 1 200 000,-Kč. Dále byly 
provedeny přípravné a projektové práce na 
svodném příkopu v trati „Záhumení“. Mnozí 
občané, doufám, že se již prošli po nově 
opraveném chodníku od „zastávky autobusu 
po Hliník“, do kterého jsme   investovali 
420 000, - Kč.  Samozřejmě by se mělo 
pokračovat směr Hliník  -  Padělky,  kde 
chodník je v nepříliš dobrém stavu. Zhruba 
jsem nastínil, co jsme jako zastupitelé obce 
za uplynulé čtyři roky z větších investic 
zbudovali. Samozřejmě, že ty drobnější jako 
oprava zastávky autobusu a podobně nebudu 
rozvádět.
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 Do značné míry jsme využívali podpory 
Nadace Děti – kultura - sport pana Ivo Valenty, 
jak k pořízení dámských či pánských krojových 
součástí, tak i také na vybavení dětského hřiště 
ve výši 94 146,- Kč. V letošním roce jsme 
nechali zhotovit „nové hodové právo“ podle 
staré předlohy hodového práva ze třicátých 
let, které nám při hodové mši posvětil  Otec 
Anton. Z dotací Ministerstva vnitra byla na 
obecním úřadě zřízena nová služba „CZECH 
POINT“, kde mohou občané  získat ověřené 
výpisy z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku 
trestů, ověřit bodový systém pro řidiče a další. 

 Pro zásahovou jednotku SDH bylo 
z dotace Ministerstva vnitra získáno pět 
kompletních zásahových oděvů včetně botů, v 
celkové hodnotě 60 000,- Kč., hasičské přilby 
byly pořízeny z obecních peněz v hodnotě 
24 000 ,- Kč. Za finanční podpory města Uh. 
Hradiště ve výši 45 000,- Kč  byly v místní 
knihovně položena  nová podlaha, zakoupen 
nový počítač pro potřeby veřejného internetu 
a byly pořízeny nové knihy.

 V roce 2008 byla splacena poslední 
splátka ve výši 153  000 ,- Kč na vybudování 
obecního vodovodu, takže obec je nyní bez 
dluhů. 

 Samozřejmě, že jsme se potýkali rovněž 
s různými negativními jevy, které bohužel k 
této práci patří, ale snažili jsme se vždy vše 
ke spokojenosti všech vyřešit. Oříškem bylo 
vyřešit chod prodejny potravin a pohostinství. 
Myslím si, že se nám podařil tento problém 
pro naše občany ke vší spokojenosti dobře 
zvládnout. 

 Další průlomovou oblastí pro obec 
bylo v roce 2009 „zahájení komplexních 
pozemkových úprav“, kdy jsme s jejich 
realizací začínali již v listopadu 2006. I když 
byly před zahájením určité problémy s majiteli 
pozemků, podařilo se tyto pozemkové úpravy 
rozběhnout. Hlavním cílem proč jsme se 
rozhodli pro pozemkovou úpravu, byla cesta 

„na Vážany“. Víme, že snaha o vybudování 
spojnice mezi Újezdcem a Vážany již několikrát 
ztroskotala, ať to bylo v padesátých letech 
minulého století nebo v nedávné době. 
 Ve spolupráci s obcí Vážany a 
Pozemkovým úřadem Uherské Hradiště 
se již rýsuje projekt, ale cesta k realizaci 
bude náročná (výměna či výkup pozemků, 
projektová dokumentace, povolení stavby, 
případně odvolání majitelů pozemků apod.). 
Věřím, že se dílo podaří do dvou až tří let. K 
realizaci některých projektů je zapotřebí více 
než jedno volební období.

 Čím se můžeme pochlubit je získaní 
finančních prostředků ve výši 2 410 000. -Kč 
z operačního programu Státního fondu 
životního prostředí a Evropského fondu 
regionálního rozvoje na revitalizaci zeleně v 
obci, tedy na ošetření stromů, nové výsadby 
dřevin a založení nových travnatých ploch v 
obci. Bude „vysázeno  5 200,- ks dřevin“. 
 
 S realizací bude započato koncem 
letošního roku 2010 a skončeno v roce 2012.

 Co se týče kultury a sportu v obci, 
myslím si, že se nemáme za co stydět. 
 V tomto volebním období bylo 
uskutečněno mnoho akcí, počínaje 
„Tříkrálovou sbírkou a ukončením roku 
silvestrem“. Tak bohatý a kulturní život v 
obci by se samozřejmě nemohl uskutečnit 
bez pomoci místostarosty, zastupitelů a 
našich dvou zastupitelek. Rovněž bych chtěl 
poděkovat našim nejbližším a přátelům, kteří 
nám pomáhali.

 Vidíte, že se podařila uskutečnit spousta 
věcí, spousta věcí na uskutečnění čeká. Za 
nejpodstatnější ale považuji to, že když dnes 
na  Hradišťsku řeknete „Ú J E Z D E C“ nikdo 
už si neplete Újezdec u Luhačovic a Újezdec u 
Osvětiman, každý ví, že Újezdec je dědinka s 
tradicemi, kde se život nezastavil.
    Zdeněk Gottwald
                                   starosta obce
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  Vážení občané

     pomalu se blíží konec volebního období pro 
současné zastupitelstvo Obce Újezdec. Je zbytečné 
vyjmenovat, co všechno jsme pro obec a občany za 
naše volební období udělali. Každý občan má oči, a 
když chce, tak sám vidí, co se v obci zlepšilo a udělalo. 
Někteří občané jsou spokojeni někteří občané jsou 
nespokojeni, to už tak bývá. Naše obec má omezený 
rozpočet a určitě všichni ví, co je třeba ještě udělat. 
Museli jsme vybrat to, co je nejdůležitější jako 
například chodník, který byl v havarijním stavu a 
to od zastávky k Hliníku. Po starém chodníku se 
nedalo bezpečně chodit a občané museli chodit po 
vozovce. Doufám, že až bude chodník hotový, tak 
jej budou občané v plné míře využívat. Dále bych 
chtěl vzpomenout kanalizaci pod Matušákovým. 
Tento problém kanalizace jsme bohužel zdědili 
z minulého období. Nevím, proč tato kanalizace 
nebyla dodělána do konce, asi to v té době nikomu 
nevadilo. Bohužel tento problém je na nás, jak ho 

vyřešíme. Proto se zastupitelé rozhodli na dokončení 
kanalizace, za ne malých finančních prostředku. V 
současné době již byl zpracován projekt, probíhá 
povolení stavby a poté bude zahájena výstavba 
dokončení kanalizace. Aby občané měli představu, 
jaké náklady musí obec vynaložit na tuto stavbu, 
tak se jedná o jeden milion korun. Schválně jsem 
vzpomněl tuto stavbu, aby občané věděli, že tak 
malá obec, která má omezený rozpočet, je tato 
částka veliká. To je zhruba, co jsem chtěl říct. 
 Přál bych novému zastupitelstvu obce, aby 
do nového volebního období vstoupili s velkým 
elánem a chutí a udělali pro naše občany to nejlepší, 
protože spokojený občan je základ úspěchu.
 Na konec kdo bude zastupitelem obce, tak to 
mají v rukou občané a přál bych jim dobrou volbu.                         

    Stanislav Štěpán
    místostarosta

Z ČINNOSTI KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE

 Kulturní komise zahájila svou činnost 
v letošním roce Tříkrálovou sbírkou. Už tra-
dičně jeli králové na ponících a vybrali částku     
8775,- Kč. Děkujeme všem spoluobčanům za 
příspěvek, částka byla odevzdána na charitu. 
Následovala další akce – Košt slivovice, počet 
vzorků oproti loňskému roku se zvýšil, netra-
dičními vzorky pálenek z pomerančů nebo 
mandarinek nás obdarovali vodáci až z Pros-
tějova, jen starosta se bál doma pálit a dal jen 
dva vzorky.  K tanci a poslechu pro účastníky, 
kterých byl letos rekordní počet, hrála cimbá-
lová muzika z Vracova. Obnovená tradice Fa-
šankové obchůzky přes dědinu, týden po koštu 
slivovice se vydařilo, počasí se umoudřilo, a tak 
mohly masky, i když v menším počtu než loni, 
vesele projít celou dědinou, jen u starosty nám 
toho moc nedali.

 V polovině května se ve Vážanských louč-
kách konalo kosení trávy. Naši muži se nedali 
zahanbit a skončili na hezkém třetím místě, jen 
starosta příští rok přijde s nakutou kosou.  Dal-
ší květnovou akcí byla malá besídka pro naše 
maminky. Zatancovaly a zazpívaly nám děti z 
Vracova, vystoupily také děti z Mateřské školky 
v Medlovicích, jen starosta se do příští besídky 
naučí tančit a zpívat. 

 Konec června byl už tradičně ve zname-
ní Petropavlovských hodků. Při mši svaté nám 
Otec Anton posvětil nové hodové právo. Při 
odpoledním programu byl představen původní 
Újezdecký kroj, v kulturním domě jsme se rádi 
podívali na výstavu svatebních fotografií míst-
ních občanů od dvacátých let minulého století, 
až po současnou dobu.  Jako každoročně násle-



dovala večer taneční zábava s dechovou hudbou Hrad-
čovjanka, jen starosta příště připraví tombolu svědomi-
těji. 
 
 V září jsme se již počtvrté zúčastnili Slavností 
vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Při-
vezli jsme ukázat nové hodové právo.  Sešlo se nás ko-
lem třiceti v krojích, naše děvčata byla dokonce čtenáři 
Slováckého deníku vyhodnocena jako nejfotogeničtější 
v kategorii „U skleničky“, jen starosta si pro příští rok 
připraví pěkný usměv k soutěži. 

 Podstatou práce sociální komise je návštěva na-
šich starších spoluobčanů u příležitosti jejich životních 
výročí. Setkání všech újezdeckých seniorů s kulturním 
programem se stalo nedílnou součástí komise. 
 Tradičně se také na podzim připravuje pro děti 
„dýňování“ s výstavkou svých výrobků.  Součástí ra-
dostné práce sociální komise je návštěva našich nových 
spoluobčánků. Letos jsme do života uvítali hned něko-
lik nových dětí, jen u starosty pořád nic. 

Za kulturní a sociální komisi 
  MVDr. IVANA LUŇÁKOVÁ a HANA  STÁVKOVÁ
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ÚJEZDCI
 V roce 2009 se rozeběhly na katastrálním území 
Újezdce komplexní pozemkové úpravy, které mají za cíl 
ve veřejném zájmu dle potřeby uspořádat, scelit, narov-
nat či zpřístupnit pozemky pro její rozumné obhospo-
dařování vlastníky, včetně uspořádání vlastnictví, pro-
tipovodňová a ekologická opatření, včetně řešení cestní 
sítě. A právě jedním, ne-li hlavním cílem je řešení hlavní 
polní cesty spojnice z Újezdce na Vážany, o které se zasa-
zuje zastupitelstvo Újezdce, v čele se starostou Zdeňkem 
Gottwaldem ve spolupráci se zástupci obce Vážany, po-

zemkovým úřadem Uherské Hradiště a zpracovatelem 
komplexní pozemkové úpravy. Tato komunikace je s 
mnoha výmoly ve velmi těžko sjízdném stavu. Současní 
zástupci obce se snaží napomoci, co nejlepší řešení, které 
by mohlo tuto komunikaci nejen vlastnicky vypořádat, 
ale dle možností i zrealizovat a tím zlepšit dostupnost 
vedlejšího území. 

ING. BOHUMIL FERDA
POZEMKOVÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ  

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Volby do zastupitelstva obce se konají:   v pátek 15. října 2010     od 14:00 do 22:00
       v sobotu 16. října 2010   od 8:00 do 14:00

Volební místnost - přísálí kulturního domu Újezdec č.p. 122

JAK SPRÁVNĚ VOLIT!!!
Když volič označil jednu stranu a nic jiného:
 hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního až do pořadového čísla 7

Když volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty:
  hlas se započte každému kandidátu této strany v pořadí od prvního až do pořadového čísla 7 a k   
 ostatním kandidátům této či jiné strany se nepřihlíží 

Když volič označil jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiné strany:
 hlasy budou připočteny nejprve jednotlivě označeným kandidátům a poté kandidátům označené     
 strany v pořadí od prvního až do počtu, kolik zbývá do sedmi volených členů zastupitelstva

Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda 
jsou z téže strany nebo z různých stran:
 hlas se započte každému označenému kandidátu nejvíce však sedm, při označení osmi a více 
 kandidátů je hlasovací lístek neplatný

Volí se podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Jiný nový volební zákon nebyl vydán!
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ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA  A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 Poohlédnutí z činnosti SDH Újezdec za po-
slední dva roky. Hasiči se v minulém roce dočkali 
nově zrekonstruované zadní části hasičské zbrojnice, 
která již byla ve velmi špatném stavu.
 Tato nově zrekonstruovaná zbrojnice byla pře-
dána členům spolu s pěti komplety ochranných zása-
hových obleků a obuvi z 
dotací Ministerstva vni-
tra v hodnotě 50 000. - 
Kč. K těmto kompletům 
bylo za finanční podpo-
ry zastupitelstva obce 
pořízeno 6 kusů přileb 
Kalisz AK-06 a 6 kusů 
zásahových opasků v 
hodnotě 31 000. - Kč. 
Dále byly poskytnuty 
finanční prostředky na 
opravu hasičské stříkač-
ky v hodnotě 10 000. - Kč, kterou jsme si svépomocí 
opravili a vylepšili. 
 Každoročně prostřednictvím OÚ, žádáme o 
poskytnutí finanční dotace Zlínského kraje, ale již ně-
kolik let jsou finance přerozdělovány jiným obcím na 
nákup, či opravu zásahových vozidel. Příští rok dou-
fáme, že nám budou opět poskytnuty. Tento rok ještě 
plánujeme dovybavení pěti páry zásahových rukavic. 
Příšti rok chceme spustit webové stránky našich hasi-
čů. 
 Dále bych vyjmenoval akce pořádané za spo-
luúčasti hasičů: 
 V měsíci květnu, tak jako každý rok pořádáme 
stavění máje. 
 16. 5. 2009 proběhly hasičské závody v Osvě-
timanech, kde jsme postavili na startovní čáru dvě 
družstva a obsadili jsme 4. a 6. místo.
  V sobotu 15. 5. 2010 byly hasičské závody po-
řádány tentokrát ve Stříbrnicích, kterých se zúčastnilo 
jedno družstvo a obsadilo 4. místo. 
 Také se každý rok účastníme přípravných pra-
cích na pořádání Petropavlovských hodků.
 1. 8. 2009 jsme reprezentovali naši obec a 
předvedli práci se svou historickou stříkačkou z roku 
1888 při oslavách 110. jubilea osvětimanských hasičů. 
Tato akce byla velmi vydařená.
 V červenci 2009 jsme provedli preventivní 
kontrolu a zpřístupnění vodovodních hydrantů v obci.
 V těchto letech bylo pořádáno několik brigád, 

o které jsme byli požádáni obecním úřadem (odvoz 
posypového materiálu – úprava krajnic vozovky, te-
rénní úpravy hřiště, a jiné).
 9.2. 2010 kolem 18:00 byl vyhlášen požární 
poplach sirénou, kde byl ve vinohradech pod „Ho-
lomčíkovým“ spatřen požár maringotky. Na místo 

požáru se dostavilo, jako 
první, naše zásahové druž-
stvo, které se velmi aktivně 
podílelo na hašení požáru 
spolu s dalšími jednotkami 
SDH a profesionálními ha-
siči z Uherského Hradiště. 
Ke vzniku požáru došlo 
pravděpodobně od nevy-
hasnutých kamen!!!

 Naší největší akcí v 
tomto roce 2010 bylo 

uspořádání nočních závodů, které proběhly 7. srpna 
pod kulturním domem. Této velké akci předcházely 
dlouhodobé a náročné přípravy, jak tréninkové, tak 
organizační. Několikrát po sobě jsme úpěnlivě tré-
novali, až do vyčerpání všech sil. Týden před závody 
proběhla dokonce generální zkouška, na které jsme se 
definitivně rozhodli pro postavení tří družstev mužů. 
Nad naše očekávání se závodů účastnilo 11 družstev, 
z toho 3 ženská a 8 mužských. Byla to družstva z obcí 
Těmic, Syrovína, Vřesovic, Osvětiman, Stříbrnic, Ja-
rošova a domácí. Nejlepší čas z družstva žen měly 
Osvětimany s časem 35,22 s. a muži z Vřesovic s ča-
sem 16,79 s. Domácí hasiči skončili ve velmi nabyté 
konkurenci na 3., 4. a 6 místě. Ukázalo se, že tak tvrdé 
tréninkové metody se skutečně vyplatily. V příštím 
roce pevně věříme, že obsadíme daleko lepší místa. 
Odhadovaný počet všech návštěvníků odhadujeme 
na 200 a předčilo to naše očekávání v návštěvnosti. 
Tímto všichni hasiči děkují za podporu a účast na této 
akci.
 Tímto děkuji všem aktivním členům  za aktivi-
tu a podporu při všech konaných akcích SDH, zvláště 
při pořádání nočních závodů, které byly velmi vyda-
řené. Věřím, že v následujících letech budeme v těchto 
činnostech pokračovat.
 Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům obce 
za podporu hasičů v obci a těším se na další spoluprá-
ci.     JOSEF VÝSTUP

STAROSTA SDH ÚJEZDEC
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PŘÍBĚH JEDNÉ FOTOGRAFIE Z TITULNÍ STRÁNKY

DAGOS ©™ 2010

 Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti. 
Oslava folkloru, krojů, tradic. A taky významná nadre-
gionální akce, podpořená nadregionálním partnerem 
(sponzorem).
 Mezi tisíce krojovanými se pohybuje hlouček z 
Újezdce u Osvětiman. Malá, velmi malá obec, asi 260 
obyvatel. To ale není na jejich krojovaných velvyslan-
cích v průvodu znát. Všemu vévodí dřevěný trakař se 
soudkem vína.
 Hned za nimi se v průvodu řadí obec Vlčnov. 
Perla Slovácka, pokladnice folkloru. Nejkrásnější kro-
jované páry. Místní vyhlášené vdolečky.

Jsou tak dobří, že mají sebou i svého fotografa!

 Jak se blíží čas průvodu, tak se mezi krojovaný-
mi stupňuje napětí. Vyhrává hudba, cimbálové muziky 
ladí své nástroje a pouští se do prvních taktů. Ještě, než 
se průvod vydá svojí cestou, tak už teče víno proudem.
 Vlčnovjané se zkušeně pohybují v průvodě. Je 
to jejich již několikáté vystoupení na veřejnosti a tak s 
grácií starého mazáka předvádějí, pomocí tance a zpě-
vu, krásu krojů a tradic této slovácké obce. Je na nich 
skutečně úžasný pohled. Všechno mají úplně dokonale 
propracované.
 Skupinka z Újezdce u Osvětiman si na rozdíl od 
skoro-profesionálů z Vlčnova průvod doslova užívá. Při 
prostojích v průvodě se tvoří taneční páry, které tančí 
za doprovodu dechové hudby. A protože jsou slavnosti 
vína, tak teče zlatý mok do každého hrdla. Pomalu, aby 
nevyschlo v krku. Pomalu, aby byla nálada opravdová. 

Víno v tomto případě pomáhá překonat trému. Vždyť je 
tu letos tolik návštěvníků!

 Čím blíže se průvod chýlí ke svému konci, tím 
více roste ta slavnostnější nálada. Krojovaní si skutečně 
užívají své slávy.
 Na náměstí v Uherském Hradišti sláva vrcholí a 
je potřeba dodat tělu ten správný doping. A co na tom, 
že nás fotograf fotí! Víno chutná a je potřeba jej vypít 
rychle, protože za chvíli budeme pod hlavním podiem a 
potom to všechno naráz skončí.
 Vlčnovjané přišli tento den o svého fotografa. 
Nějak se zapomněl a fotil krojované v jiné skupině. Po 
slavnostech sice přinesl fotky i z této folklorní obce, ale 
jak sám říká, ti krojovaní z Újezdce si tu nevšední slávu 
doslova užívali. A bylo to na nich vidět.
 Do fotosoutěže Deníku Slováckých novin byla 
poslána fotografie Kristýny Gregorové ze Starého Měs-
ta, která se díky své babičce dostala do průvodu krojo-
vaných z Újezdce u Osvětimam. A protože z této fotky 
sálá pohoda slavností vína, tak tato fotka dostala první 
cenu ve fotosoutěži amatérů.

 A co by to byl za fotku bez vyfotografované, tak 
se nakonec autor tohoto snímku rozdělil o cenu se sleč-
nou, kterou navždy zvěčnil pomocí svého fotoaparátu.

ZDENĚK KONÍČEK
 AUTOR VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE - VLČNOV

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

 50 LET Holomčíková Marie
  Možíšová Marie
  Škodíková Stanislava
  Gottwald Zdeněk

60 LET Macků Marie
  Pohanka Jiří
  Husek Ludvík

70 LET Martykánová Marie
               Tlachač Ludovít
  Výstup Josef

75 LET Ingr Alois
  Tomšová Věra

80 LET Knápek Miroslav
  Matoušek Vlastimil
  Mrazíková Emílie
  Šesták Josef

50 LET – zlatá svatba manželé Poláškovi

ÚMRTÍ
  Duda Jan
  Duda Vladimír MUDr.
  Smetanová Marie
  Knápková Ludmila

NAROZENÍ
   Hapla Jakub



NĚKOLIK OHLÉDNUTÍ VE FOTOGRAFII

DAGOS ©™ 2010

Fota Vaňáč   
         Luňák
         Gottwald
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Více fotografií naleznete také na WWW.UJEZDEC.CZ

Slovácké slavnosti vína 11.9.2010 

Újezdecké noční závody 7.8.2010

Dýňování 8.9.2010
Fašaňk 2010

Újezdecké hody 2009

Košt slivovice 6.2.2010

Stavění máje 2010


	strana 1 hotové 2010
	Strana 23 hotové2010
	Strana 45 hotové2010
	Strana 6 hotové2010
	Strana 7 hotové2010
	Strana 8 hotové 2010

