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Vážení spoluobčané

 Nezadržitelným krokem se blíží konec 
roku se kterým bývá spojeno i bilancování o 
uplynulém období. Dovolte mi, abych se i já 
připojil.

 Letošní rok byl bohatý nejen na 
kulturní akce, ale také na investice do 
obecního majetku, údržby a zeleně obce.

 Co nás nejvíce tížilo začátkem roku 
po uplynulé i zimní sezoně, byla  poškozená  
část silnice II. 426 v úseku Medlovice-
Újezdec, kdy po několika urgencích SÚS 
se vedení obce rozhodlo obrátit přímo na 
odpovědné představitele Zlínského kraje 
a Ředitelství silnic ZK. Dnes je vozovka 
opravena a doufám, že vydrží několik sezon 
ku spokojenosti všech.
Rovněž byla dokončena „Revitalizace 
zeleně „ v obci, kdy bylo v místní „ zmole“ 
vysázeno kolem stovky stromů a keřů. 
Projekt obnovy zeleně byl převážně zaměřen 
na původní a místní floru-hrušky, švestky, 
jabloně, oskoruše, ale také javor, olše habr 
a při potoku vrba. Tímto nám vznikl další 
kus zelené plochy o kterou se budeme muset 
následující období starat. Domnívám se, že 
je to dobrá investice pro nás i další pokolení. 

 Dále bych se rád zmínil o komplexních 
pozemkových úpravách obce, které se 
chýlí po několika letech snad ke zdárnému 
výsledku a spokojenosti majitelů pozemku, 
kdy se projektanti snaží s každým majitelem 
uspořádat pozemky podle jejich představ. 
Závěrečné jednání pozemkového úřadu Uh. 
Hradiště je plánováno na polovinu ledna 
2012.

 Co se týče investic do majetku obce, 
tak jsme se v letošním roce zaměřili spíše 
na menší opravy. „Před hodkama“ jsme 
opravili Hliník, ale bohužel nám počasí 
nepřálo, takže areál nebyl využit. Rovněž 
myslivcům počasí nepřálo, „Pytlácká noc“ 
se odehrála v kulturním domě. Co se týče 
KD- byla opravena z čelní strany omítka a 
vsazeny nové plechové parapety.

 Samozřejmě v obci probíhá kulturní 
život.  Od silvestra počínaje, fašankem, 
hodkama a dalšími akcemi konče. Při 
této příležitosti bych chtěl poděkovat jak 
organizátorům, tak i účastníkům „Slavností 
vína“ v Uh. Hradišti, ale také „hodkařům“ 
za jejich snažení a prezentaci obce.

 Vážení občané, závěrem Vám všem 
přeji klidné prožití vánočních svátků a v 
novém roce 2012 hodně zdraví a osobní 
pohody.
 
 
    Zdeněk Gottwald
                                   starosta obce 
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Vážení občané

 Pomalu se blíží závěr roku a my začínáme kon-
čící rok bilancovat.

 Nechci vyjmenovávat jednotlivé akce, které se 
pro obec a pro občany podařily udělat.

 Všichni vidíme, jak se naše obec postupně mění. 
Někteří občané jsou s těmito změnami spokojeni, někte-
ří méně a někteří jsou nespokojeni. 

 Chci tímto poděkovat těm spoluobčanům, kteří 
nám přišli pomoci při veřejných brigádách a přiložili 
ruku k dílu. Škoda jen, že je nás na těchto akcích stále 

málo. Určitě bychom uvítali pomoc dalších, i těch méně 
spokojených občanů. Získají tím výraznou možnost, jak 
promluvit do konkrétních problémů obce.

 V dalších letech chceme pokračovat v rozvíjení 
tradice krojových „ Petropavlovských hodků“. Za pod-
pory Nadace Děti-Kultura-Sport chceme nakoupit další 
části krojů, aby se místní chasa mohla ještě více zapojit 
do obnovování tradic naší obce.

 Blíží se čas Vánoc, proto mi dovolte, abych Vám 
popřál klidné a ničím nerušené vánoční svátky, hodně 
zdraví a spokojenosti a pracovních úspěchů v roce 2012.

    Jindřich Stávek
    místostarosta

Slovo MÍS toSta roS ty

ČINNOST MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ V ROCE 2011

 Jednou z mála fungujících 
složek a občanských sdružení v naší 
obci je místní myslivecké sdružení s 
názvem Stráně, ve kterém však nyní 
převažuje počet členů z Medlovic a 
cizích, nad členy místními z Újezdce. 
Je to jednak tím, že nám právě člen-
ská základna v Újezdci stárne a jed-
nak tím, že při nutném doplňování 
členů není právě dostatek právě mla-
dých zájemců z Újezdce. Dnes zřejmě 
mladé již příroda nezajímá. V dneš-
ní době jsou spíše v módě počítače 
anebo a což je horší, hrací automaty. 
Je však také pravdou, že provozování 
myslivosti , jako svého koníčka,  není 
levnou záležitostí a navíc to obnáší 
hlavně práci a starosti v péči o zvěř a 
přírodu. 

 Což dokazuje, že jsme v letoš-
ním roce provedli úklid revíru (Strá-
ně, Padělky a i dalších částech) od 
nepořádku, který způsobili lidé svým 
špatným chováním při znečišťování 
přírody. Tohoto odpadu, který ne-
patří do přírody, ale na skládku bylo 
celé velké nákladní auto. Zejména v 
zimním období se musí zvěř pravi-
delně přikrmovat, bez ohledu na čas 
a počasí, aby i krutou zimu ve zdraví 
přežila. Každý náš člen „myslivec“ to 
dělá s láskou k přírodě a ke zvířatům s 
vědomím toho, že je naším posláním 
udržet tuto faunu v našem regionu i 
pro příští generace.
 Dobře si uvědomujeme, že 
velká část naší veřejnosti naší činnosti 
nakloněna není. Zejména když občas 

na vlastní zahradě najde okousaný 
ovocný stromek od srnčí zvěře, anebo 
ozobanou řepu a zeleninu od bažantů. 
Víme však, že tyto vzniklé škody ne-
mohou být velké, protože této zvěře je 
v revíru, jak tomu myslivecky říkáme, 
čím dál tím méně. Snažíme se proto 
každoročně pro Vás, jako odškodně-
ní, realizovat mysliveckou zábavu s 
ochutnávkou specialit připravených 
ze zvěřiny a vždy i s bohatou tom-
bolou. Věříme, že tomu tak bude i v 
roce 2012, do kterého Vám přejí vše 
nejlepší a hodně zdraví.

                    Ing. Antonín Bureš

KNIHOVNa
 Místní knihovna je umístěna v budově kul-
turního domu. Výpůjční doba je v pátek od 16 do 18 
hodin. V knihovně se nachází veřejný internet, jeho 
používání je zdarma. Za půjčování knih se také nepla-
tí žádný členský příspěvek.

 Pro veřejný  internet, který je k dispozici den-
ně (po dobu otevření OÚ) jsou k dispozici tři počíta-
če. Z dotace města Uherské Hradiště byly zhotoveny 
nové počítačové stoly a zakoupeny nové křesla  a také 
nové knihy. Knižní fond naší knihovny  se pravidelně 

obnovuje výměnným fondem z knihovny BBB z Uh. 
Hradiště  a zakoupením nových knih. Knihovna  má 
nyní  5 000 kusů knih různých žánrů.  

 Zveme všechny k návštěvě naší knihovny. 

          Helena Polášková 
     knihovnice
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Oprava interiéru kaple - její vymalOvání

   Již nějakou dobu jsme pomýšleli na opravu kap-
le, která byla postavena v roce 1930. Tato kaple nahra-
dila kapli původní, která stála před okolními byty a pro 
potřeby místních obyvatel prostorově nestačila. Ven-
kovní omítky byly opraveny v roce 2005. V tom roce se 
žehnala vlajka a znak naší obce. Naše kaple je poměr-
ně velká a vysoká. Střechu jsme dali svépomocí „jakž 
takž“ do pořádku, takže dovnitř momentálně nezatéká. 
Vnitřní omítky však byly silně popraskané, místy se kusy 
odlouply a soustavně omítka opadávala. Při podlaze 
byla navlhlá a vydutá. Při každém úklidu se odmetaly 
zbytky omítky a jakékoliv přiblížení se ke zdi smetákem 
nebo vysavačem znamenalo jediné: kus omítky dole. 
Poslední opravy vnitřku kaple se dělaly po roce 1980 při 
přístavbě sakristie. Tehdy se kaple stáhla po její délce 
železnými pruty a rovněž se stáhla i klenba. Vymalo-
vána byla hned po roce 1960 a již to bylo opravdu na 
vzhledu znát. Kde ale sehnat potřebné peníze? Zkusí-
me požádat o dotaci. Oslovil se pan farář Anton Kasán, 
představitelé obecního úřadu a také místní občané. Za 
přítomnosti pana starosty a pana faráře byla napsána 
žádost. Nadace „Děti, Kultura, sport“ vyhověla naši žá-
dosti a přispěla nám částkou 40.000,- Kč. Obecní úřad 
přispěl 30.000,- Kč. Původně jsme měli představu, že by 
mohla oprava být dokončena před „Petrem a Pavlem, 
kdy se konají místní hodky. Jenže pan farář měl moc 
dalších starostí. V Boršicích byly primice, v Osvětima-
nech oprava fasády kostela. Také ještě opravy na faře. 
Neúprosně se blížil začátek července a s ním návštěva 
z arcibiskupství Olomouc. Vše úspěšně proběhlo a při-
šla na řadu místní kaple. Přijel pan farář s jedním z 
malířů, prohlédli důkladně kapli a pan malíř upřesnil, 
co je potřeba vyklidit a připravit pro jejich práci. Inven-
tář kaple byl brigádně vyklizen a uložen do výrobních 
prostor k panu Těžkému, který nám také pomohl svou 
prací. Lavice byly dány doprostřed kaple na sebe a po-
sunuty dopředu. Nyní bylo na místních, aby bylo vše 
připraveno. Když už se má něco dělat, ať je to alespoň 
v rámci našich možností pořádně. Přivedla se elektřina 
až do sakristie a zakoupilo se tam světelné těleso. Dále 
se stejné těleso zakoupilo na „choru“a ke vstupním dve-
řím. Dosud tam byly jen žárovky. Přivedla se elektřina 
nalevo od oltáře v sakristii. Je zde dána zásuvka. Také 
nahoru na chóru je dána nová přípojka elektřiny se zá-
suvkou. Toto bylo uhrazeno z darů místních občanů. 
Jako další jsme při podlaze oklepali omítku až na ká-
men, popř. cihlu. Vše bylo natřeno sanačním nátěrem a 
omítnuto sanační omítkou. Materiál byl také uhrazen z 
darů občanů. Práci nám provedl zdarma Dominik Va-

culík z Hostějova. Ještě jsme objednali na radu malířů 
plastové parapetí desky pod okna, aby voda stékající po 
skle nezatékala do zdí a netvořila tam nehezké mapy 
a nezpůsobovala opadávání omítky. Vzhledem k tomu, 
že na parapetní desky jsme musili déle čekat, osazeny 
byly až po vymalování kaple. Když sanační omítka 
zaschla, muži postavili lešení a malíři se mohli dát do 
práce. Oškrabali na stropě a zdích staré vrstvy, odstra-
nily omítku, které již nedržela, zaplnili všechny díry a 
pukliny, také ty v obraze nad oltářem a provedli ná-
těr sanační barvou. Tento nátěr sahá až do výše oken. 
Omítka by již neměla vlhnout. Po uschnutí pak provedli 
malíři opravu obrazu a konečné vymalování kaple. Pan 
farář nám ještě zajistil nalakování schodů na „chóru.“ 
Muži rozebrali lešení, uložili je před kapli a mohlo se 
začít s úklidem. Za lešení jsme nic neplatili. Patří totiž 
do církevního majetku. Když jsme měli kapli tak hezky 
vystěhovanou, natřeli jsme stupínek před oltářem a že-
břík /schůdky/ do věže červostopem a ligncfixem. Snad 
se červotoč alespoň na chvíli tomuto dřevu vyhne.
Po prvním úklidu jsme se konečně dočkali také 
parapetních desek. Bylo nutno osekat omítku pod okny, 
desky osadit, znovu kolem omítky opravit, nechat 
uschnout a zamalovat novou omítku. Veškerý materiál 
a práce byly také uhrazeny z darů občanů.

 Po skončení těchto prací se opět začalo s 
úklidem. Ještě se podařilo v této době zajistit opravu 
kříže na oltáři. Málokdo si asi všiml, že první mše v 
nově vymalované kapli proběhla bez tohoto kříže. Také 
se podařilo zajistit opravu zvonění, které bylo poškozeno 
úderem blesku.
Když se podařilo kapli uklidit a umýt okna /díky všem 
ženám, které pomohly/, nastoupili opět muži. Byly dány 
zpět koberce, lavice, stoly, židle, skříně.

 První mše svaté v opravené Kapli se Konala 
v sobotu 10. září 2011. Zúčastnili se ji také krojovaní 
jednotlivci o asi 15 párů mladých občanů a občanek, 
kteří přišli rovnou ze slavnosti vína v Uherském 
Hradišti. Děkujeme, bylo to moc hezké.

 Nyní již chyběl jen lustr. Ten daroval pan MUDr. 
Mlčák. Lustr sice ještě není nainstalovaný, protože byl 
krátký řetěz, výrobce netušil, ze lustr půjde do naší kaple, 
její strop je vyšší než 5 metrů. Lustr jsme po předchozí 
domluvě zavezli do Compoluxu v Osvětimtinecn, kde 
nám provedu opravu. Tuto jsme opět uhradili z darů 
občanů.
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 V posledních dnech bylo ještě opraveno a natřeno 
také harmonium. Využili jsme pána, který opravoval 
varhany v Osvětimanech. Harmonium jsme také natřeli 
červostopem (když už bylo rozmontováno).
V příštím roce máme ještě naplánován nátěr věže kaple. 
Plech je již rezavý. Snad se to podaří, ještě část peněz od 
občanů zůstala, snad to bude na barvu stačit.

 V kapli máme každý měsíc jednu sobotu 
(většinou třetí) mši svatou. V měsíci květnu se scházíme 
na májové pobožnosti. Jednou za rok na svátek sv. Petra 
a Pavla, jimž je kaple zasvěcena, se zde konají krojované 
hodky, které dle tradice pokračují taneční zábavou.
 Závěrem patří poděkování všem občanům, kteří 
jakkoliv pomohli s opravou kaple a také všem dárcům. 
Dostali jsme finanční příspěvek od našich rodáků z 
Kyjova, z Prahy a od návštěvy z Ameriky. Poděkování 
patří jak panu faráři Antonu Kasanovi, vedení naší obce, 

občanům z Medlovic a Hostějova, kteří nám darovali 
svou práci. Všem, kteří se podíleli na úpravě okolí kaple, 
živého plotu, kdo zajišťovali občerstvení a organizaci 
prací. Nelze přehlédnout sehraný tým rodiny Stávkových, 
který se vždy objevil v nouzi nejvyšší a zapracoval. Díky 
všem ženám a chlapům. Naši předkové kapli zbudovali 
za nelehkých podmínek a jistě by je potěšilo, že se tuto 
budovu podařilo opravit.
    Marie Macků
    

Kaple po vymalování
Kaple před vymalováním

Z naší kroniky - studna u domu č.p. 40
      Stavba studny: Vykopala se hluboká jáma, tak hluboká, až byl 
dostatek vody. Na dno studny se dal z dubového dřeva kříž, na jeho okrajích 
se daly zase dřeva, která se kruhovitě propisovala a na nich se počalo rou-
bení z kamenů až nahoru. Pak se udělala dřevěná prohlubeň, dal se rumpál 
s kolem od vozu. Na rumpál se upevnil řetězem okov a takovým to způso-
bem se vážila (tahala) voda. Leckdy se stalo, že na zledovatělém povrchu se 
sklouzly nohy a osoba „váží“ vodu se utopila. Kříž na dně studny byl proto, 
že vyrovnával rovnoměrné zatížení kameníka roubení. Díra v prohlubni se 
zadělávala dveřmi, které byly na závěsech.
      Ještě v polovině devatenáctého století byly takové studny čtyři na 
levé polovině naší obce. Naproti č. 1 byla studna, naproti č. 8 byla studna, 

naproti č. 75 byla studna a na Záhumení u humna od č. 18. Na pravé polovině obce byla taková studna jenom na  
Brčkově.  Ve zmole pod humnem č. 47 byla studna a pod humnem č. 51. Tyto dvě poslední jmenované a také studna 
naproti č. 1 byly plýtké a voda z nich odtékala. Pak byla ještě jedna studna v č. 97, kde byla také cihelna a větrný 
mlýn. Tehdejší majitel č. 97 udělal z vypálených cihel, které měly uprostřed žlábek a musely být kladeny dvě naproti 
sobě vodovod ke svému bratrovi č. 46. Vodovod byl samospádový a vedl prý příkop.  Naproti č. 46 přetínal vozovku. 
V roce 1937, při válcování silnice, tato se v těchto místech vzdouvala, což svědčí , že vodovod byl činný ………..
       Podle výpovědi pamětníků, dnes již z velké části zemřelých.    
Sestavil a zapsal: Josef Hromada č. 20 - t. č. kronikář
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Zásahová Jednotka   a  sbor dobrovolných hasičů
 Dovolte, abych shrnul dobře fungující činnost 
jednotky a sbor dobrovolných hasičů v roce 2011. Tak 
jako každý rok se účastníme okrskových závodů, tak 
tento rok přišla řada s pořádáním závodů na náš sbor. 
 
 V sobotu 28. 5. 
2011 se v Újezdci ko-
naly za velmi nepřízni-
vého deštivého počasí 
okrskové závody v po-
žárním útoku družstev 
sborů dobrovolných 
hasičů. Jelikož panova-
lo velmi deštivé počasí 
vypadalo to, že se zá-
vody přesunou na jiný 
termín. Protože však 
hasiči nejsou z cukru nakonec se všichni dohodli, že 
se závodit bude. Zúčastnila se družstva z Osvětiman, 
které sestavilo dvě mužská a jedno dívčí, družstvo 
domácích a k překvapení všech se také zúčastnilo 
družstvo z Vřesovic (ti však závodili bez možnosti vý-
hry). Nakonec v požárním útoku zvítězilo družstvo z 
Osvětinam, domácí skončili na krásném třetím místě.

 Možnost a zkušenosti s ohněm mohla naše při-
pravená zásahová jednotka opět vyzkoušet 4. 7. 2011 
ve 22:35 hodin, kdy došlo k po-
žáru hospodářského objektu tzv: 
„slepičárny“ v prostoru seníku. 
Na místo vyjela jednotka profe-
sionálních hasičů z Uherského 
Hradiště s jedním zásahovým 
vozem, kterou postupně posílily 
jednotky dobrovolných hasičů z 
Osvětiman, Polešovic, Nedako-
nic, Buchlovic a Syrovína. V rámci 
mezikrajské pomoci na místo vy-
jely také jednotky profesionálních 
hasičů z Kyjova a Veselí nad Mora-
vou. Ze Zlína na místo vyjel také velicí důstojník směny. 
 Jako první na místo dorazila naše jednotka, 
následováni profesionály z HZS Jihomoravského kra-
je. Byly rozvinuty proudy vody a hasičům se rychle 
podařilo zabránit dalšímu rozšiřování požáru do oko-
lí. Byly tím hlavně uchráněny zemědělské stroje v blíz-
kosti plamenů. Po dojezdu dalších posilových vozů byl 
požár postupně uhašen. Dohašovací práce byly ukon-
čeny až krátce po třetí hodině ranní a naše jednotka 

na místě preventivně zůstala až do ranních hodin.
 Prvotní hlášení na tísňovou linku informo-
valo hasiče o rozsáhlejším požáru hospodářského 
stavení. Operační důstojník HZS Zlínského kra-

je na místo vyslal vět-
ší počet výjezdových 
vozů hasičů dvou krajů.
Požárem způsobená ško-
da byla odhadnuta asi 
na 20 000. - Kč. Zása-
hem hasičů se podařilo 
uchránit další majetek a 
zemědělské stroje asi za 
100 000. - Kč. Příčinou 
vzniku požáru bylo s nej-
větší pravděpodobnos-
tí samovznícení slámy.

 Následujícího dne tj. 5. 7. 2011 kolem 10:30 ho-
din došlo opět k prohořívání a lokálním ohniskům ve 
slámě, proto byla opět přivolána naše jednotka, která v 
průběhu dne až do 16:00 hodiny ohniska zcela uhasila.

 Další významná akce nás čekala 6. 8. 2011, 
kdy jsme opět pořádali „Noční závody v požárním 
útoku“, kde jsme vybojovali vynikající druhé místo. 
Této velké akci předcházely dlouhodobé a náročné 
přípravy, tak jako minulý rok. Celkem se tedy zúčast-

nilo 7 družstev a to 1 ženské a 6 
mužských. Družstva z Vřesovic, 
Osvětiman, Stříbrnic, Hostějo-
va, Syrovína a družstvo domá-
cích. Na prvním místě v ženské 
kategorii se umístilo družstvo z 
Osvětiman s časem 27:27 s. V 
kategorii mužů se na prvním 
místě umístilo družstvo z Vře-
sovic s časem 16:64 s. Na vý-
borném druhém místě s časem 
25:85 se umísilo družstvo do-
mácích. Na třetím místě skon-

čilo družstvo ze Stříbrnic. Hostějov na čtvrtém místě 
- 33:06 s., Osvětimany na pátém místě - 33:12 s. Druž-
stvo ze Syrovína mělo bohužel technické problémy.

 Každoročně prostřednictvím obecního úřadu 
žádáme o poskytnutí finanční dotace Zlínského kraje, 
kdy OÚ v listopadu 2010 odesílal žádost. Rada Zlínské-
ho kraje na svém zasedání 7. 3. 2011 naší žádosti vyho-
věla a schválila. V měsíci červnu 2011 byla z rozpočtu 

Družstvo na nočních závodech 6. 8. 2011

Nové zásahové rukavice



Zlínského kraje poskytnuta účelová neinvestiční dota-
ce ve výši 7 000. - Kč na nákupu osobních ochranných 
zásahových pracovních prostředků pro jednotku Sbo-
ru dobrovolných hasičů obce Újezdec. Obec Újezdec 
přispěla částkou 4 182, 80,- Kč a zakoupila pro zásaho-
vou jednotku 6 párů hasičských zásahových čtyřvrst-
vých celokožených rukavic s membránou v celkové 
hodnotě 11 182, 80. - Kč. Hasičské zásahové rukavice 
byly předány veliteli zásahové jednotky SDH k uží-
vání, čímž došlo opět k vyšší bezpečnosti a ochraně 
zdraví našich hasičů při zásazích u požárů. V součas-
né době má družstvo všechny schválené a normované 
ochranné prostředky k požáru v rámci zařazení JPO V. 

 Věříme, že i v příštím roce získáme finanční 
podporu od ZK, kdy jsme opět podávali žádost o dotace.
  
 Tímto bych chtěl poděkovat všem aktiv-
ním členům sboru, kteří se podíleli na přípravách 
závodů, kulturních akcí pořádaných obcí či při ha-
šení požáru, ale také zastupitelům obce a těm, kte-
ří naši činnost podporují. Všem přeji krásné Vá-
noce a v novém roce 2012 hodně zdraví, štěstí, 
radosti mnoho osobních a pracovních úspěchů.

      DaviD GottwalD
velitel  JSDH ÚJezDec
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Bike park Újezdec
 Bike park je označení lokality určené pouze pro jízdu na horských či bicrossových kolech. Bike park se 
skládá z různých překážek, jako jsou skoky, lávky, dráhy a dalších dle obtížnosti sestavěných překážek.
 Nadace Děti - Kultura - Sport poskytla naší obci nadační příspěvek v částce 15.000,- Kč na vybavení  
Bike parku v Újezdci a to zejména na prkna a hranoly pro stavbu prvků, na dřevěné lavičky a stoly. Obec zadala 
zhotovení těchto prvků firmě „stolařství Vanda“ Stříbrnice. Firma odvedla kvalitní práci. Můžete se přesvědčit 
návštěvou tohoto parku.
 Náš bike park je jediným takovým místem v blízkém okolí, může dobře reprezentovat celou obec pře-
devším u mladší generaci. Tímto způsobem se obec Újezdec může dostat do povědomí lidí jako obec, která se 
nebrání žádným kulturním a sportovním akcím a podporuje svoji mládež ve sportování.

neJstarší občan

 Dne 20. 11. 2011 oslavila své životní jubi-
leum paní Josefa Sluková. Ve svých 88 letech se 
stala nejstarším občanem obce Újezdec. Pogratu-
lovat jí přišli zástupci obce. Popřáli všechno nej-
lepší do dalších let a hlavně hodně zdraví.

společenská kronika
Jubilanti
 50 leT Michálková Jitka
  lechner Josef
  Hozza ladislav
  Jurák Karel

60 leT Pohanková Zdeňka
  Pospíšil Břetislav

70 leT Kadlčík František
               

75 leT Štěpánová Anna
  Matušáková ludmila
  Ingrová Pavla
  MUDr. Mlčáková Zdeňka
  Smetana Petr

80 leT Škodíková Marie

85 leT Čechalová ludmila

Úmrtí
  Matoušek Vlastimil
  Pavlíčková Anna
narození
  Ondra Tobiáš
  luňák Jakub

Přistěhovaní
         2 občanéDAGOS ©™ 2011



několik ohlédnutí ve fotografii

DAGOS ©™ 2011

Fota: Vaňáč   
         Gottwald
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Více fotografií naleznete také na www.ujezdec.cz

Újezdecké noční závody 7.8.2010

Újezdecké hodky 25. 6. 2011

Fašaňk 5. 3. 2011

divadlo „Tetička za Radějova“  30. 4. 2011

dohašovací práce ocelokůlny  5. 7. 2011

Slovácké slavnosti vína 10. 9. 2011

dýňování 7. 10. 2011

jedna z lávek v BIKe PARKu
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