
Odcházející vrba v Hliníku



Vážení spoluobčané,

 v úvodu Újezdeckého zpravodaje 
Vám nabízím pohled na dění v obci v 
uplynulých měsících a současně možnost 
seznámit se s plány vedení obce a 
zastupitelstva na další následující období.
 To, že Újezdec v letošním roce opět žil 
bohatým společenským životem, si můžeme 
připomenout při prohlídce fotogalerie na 
našich webových stránkách. Jak se již stalo 
tradicí, rok začínáme Tříkrálovou sbírkou, 
kdy naši malí koledníci vyjeli po obci na 
ponících a do kasičky pro potřebné nasbírali 
9.267,- Kč a v této tradici samozřejmě 
budeme pokračovat i v příštích letech.
 V únoru uspořádala kulturní komise 
6. ročník „Újezdeckého koštu slivovice“, 
kdy se sešlo 235 vzorků převážně slivovice 
a meruňkovice, ale byly zde k ochutnání 
další druhy „páleného“. Bohužel šampioni 
„trnka a meruňka“ nezůstaly doma, ale 
dostaly se do Ořechova a Kostelan.
 Společně s našimi hasiči jsme 
uspořádali „Fašaňkovou obchůzku“ po 
obci, s tradičním medvědem a dalšími 
maskami.
 I letos byla postavena „májka“, ale do 
rána zůstala jen její část. Horní část byla 
„ukradena“. 
 V měsíci květnu na ,,Den matek“ 
přišly děti z mateřské školy Medlovice a 
folklorní sdružení Těmice, poděkovat a 
popřát našim maminkám a babičkám svým 
vystoupením.
 Další událostí v obci byla svatba 
manželů Šestákových, kdy obřad proběhl v 
„Hliníku“.
 Na „Petropavlovské hodky“ nás 
zastihlo tropické vedro, kdy kolem poledne 

se obecní teploměr vyšplhal na 43,6 oC. 
Tradičně proběhl krojový průvod k místní 
kapli na mši, poté večer taneční zábava s 
dechovou hudbou „Hradčovjanka“.
 Začátkem září se naši krojovaní vydali 
na jarmark na Slavnosti vína a otevřených 
památek v Uherském Hradišti, kde jsme 
zastupovali mikroregion „ Staroměstsko.“
 V listopadu si naše omladina vyrobila 
z dýní svoje výtvory a ozdobila s nimi 
parkoviště před obecním úřadem.
 Vánoční atmosféru navodily děti z 
Mateřské školy Medlovice a ženský sbor z 
Míkovic při vánočním koledování, které 
proběhlo v KD, kdy byl rozsvícen vánoční 
strom a mezi naše děti přišel Mikuláš s 
andělem a čertem.
 Konec roku doufám, že završíme 
silvestrovskou oslavou.

 Z investic v letošním roce byla 
pořízena část nové kuchyně v KD a bylo 
provedeno zateplení části bytu č. p. 77. Na 
dětském hřišti byly opraveny herní prvky, 
které byly poškozeny, aby vyhověly opět 
normě.  Byla dokončena revitalizace zmoly.
 Obec odkoupila pozemky od paní 
Janečkové, čímž jsme rozšířili obecní 
plochy.
 Byly ukončeny pozemkové úpravy 
v obci a nyní probíhají zápisy do katastru 
nemovitostí. 
 Rovněž je vypracována projektová 
dokumentace k cestě  Újezdec - Vážany. 
V současné době probíhá řízení ke 
stavebnímu povolení.

 V roce 2013 bude provedena oprava 
chodníku v místní části „Brčkov“. 
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    V rámci mikroregionu „Staroměstsko“ 
bude z evropských dotací zbudován v obci 
bezdrátový rozhlas spolu se srážkoměrnou 
stanicí umístěnou na střeše KD, která 
doplňuje a zpřesňuje údaje pro stanici 
ČHMÚ a povodí Moravy.

 V letošním roce připadla nemovitost, 
rodinný dům č. p. 38 (Žalčíkův dům) a 
pozemky st. 131 a 10, státu. Tento má 
zájem tuto nemovitost prodat. Doufáme, 
že se nám po dohodě se státem podaří 
nemovitost získat za symbolickou cenu, 
případně bezplatným převodem od státu. 
Poté bychom chtěli zbořeniště odstranit a 
tuto část obce zkulturnit.

 Na 11. veřejném zasedání  ze dne 7. 12. 
2012 byla zastupitelstvem obce schválena 
obecně závazná vyhláška o odpadech.
 Vzhledem k tomu, že se poplatky 
od roku 2007 nezměnily a tyto rozdíly 

byly dopláceny z obecního rozpočtu, 
zastupitelstvo obce rozhodlo zvýšit částku 
za tuto službu na 480,- Kč na osobu za 
rok splatnou ke dni  30. 6. příslušného 
kalendářního roku.
 Zákonodárci umožnili obcím zvýšit 
tuto částku až do výše 1.000,- Kč

 V poslední době se potýkáme s 
problémem, kdy někteří občané i po 
několika upozornění neplatí poplatky za 
odpad a vodu. Obec bude tedy nucena 
přistoupit k vymáhání těchto pohledávek 
zákonnou cestou /platebním výměrem/. 

 Vážení spoluobčané, 
přeji Vám všem do nového roku mnoho 
zdraví, štěstí a spokojený život v naší obci.
 

   Zdeněk Gottwald
                                  starosta obce 

Slovo MÍS toSta roS ty

Vážení občané,

 nadešel opět čas, kdy před Vánocemi a Novým rokem budeme rekapitulovat období, které 
uplynulo jako voda. 
 Rok 2012 byl bohatý nejen na kulturní akce, ale také na investice v oblasti údržby obce. Chtěl 
bych tímto poděkovat občanům, kteří nám s kulturou i údržbou pomáhali. Vím, že jsme se nemohli 
zavděčit všem, věřím ale, že těch spokojenějších je většina. Jsme rádi za každou pomoc, a i když 
to tak nevypadá, nebráníme se také kritice. Jen je určitě příjemnější, když pomoc a dobré nápady 
převažují nad kritikou.
 
 Při kulturních akcích v letošním roce nám velmi přálo počasí, Petropavlovské hodky byly 
přímo ukázkové. Sešlo se nás kolem padesáti krojovaných, zvláště chci poděkovat krojované chase 
za krásně připravené vystoupení. Velká část chasy nás ale přišla podpořit z okolních obcí, věříme, 
že v dalších letech budeme více „soběstační“.  
 
 Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v novém roce 2013. 

    Jindřich Stávek
    místostarosta
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Knihovna
 Obec Újezdec, ve spolupráci s knihovnou 
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradiš-
ti, zakoupila v hodnotě 3.000,- Kč  nové knihy do 
knihovny.
 
 Město Uherské Hradiště podpořilo činnost 
knihovny částkou 15.000,- Kč.  Z této  částky byl  za-
koupen nový počítač a také nové knihy. 

 Tímto zveme všechny čtenáře k návštěvě naší 
knihovny, která je otevřena  každý pátek v době od 
16:00 hod – 18:00 hod. 

 
 Součástí provozu knihovny je i výměnný fond 
knih, který zajišťuje knihovna Uherské Hradiště. 
 K dispozici jsou stále nové knižní tituly. Každý 
čtenář si jistě vybere tu správnou knihu.
 
 Součástí knihovny je také veřejný internet, 
který je k dispozici všem občanům obce, a to denně 
po dobu otevření obecního úřadu.

          Helena Polášková 
     knihovnice

ČINNOST MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ  STRáNě - SKaLICE
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Z ÚjEZDECKÉ KRONIKY Z ROKU 1928
      

Pověst o původnu újezdecké zmoly

 Újezdec je zajímavý svou hlubokou a širokou 
zmolou, která se táhne celou vesnicí. Zmola jest 15 
– 20 m hluboká a asi 65 m široká. O jejím vzniku se 
bájí tato pověst: 

 Újezdec stával prý kdysi na pěkné nad ostat-
ním okolím vyvýšené rovině, která oplývala zvláště 
na horním (severním) konci hojností vodních vří-
del. Střed vesničky byl stále rozbahněn a občanům 
bylo velikým obloukem obcházeti, chtěli-li  na dru-
hou stranu vesnice. Bylo reptáno, až zasedla rada 
obce. Starší (výboři) se dohodli, aby středem osady 
byl proorán či prokopán příkop, kterým by se pře-
bytečná voda odváděla. Stalo se. Jeden občan za-
přáhl volky a rádlem prooral hlubokou brázdu, 
do které počala okolní voda stékati a tou obtékala 
po mírném svahu k jihu. Ale ještě jedné nevýhodě 
mělo být téhož roku odpomoženo. Občané horního 
konce měli daleko pro vodu, rozhodli se proto vy-
kopati studnu na svém konci. Při kopání narazili 
ve hloubce několika metrů na skálu a v té chvíli se 
ozvalo děsivé hučení, jakoby od mocného větru po-
cházelo. Ulekaný kopáč se doptával ostatních naho-
ře, je-li tam též takový vítr. Bylo mu řečeno, že na-
hoře je téměř bezvětří, v hlavě prý mu hučí od jeho 
stálého bušení do kamene. V klidu ještě vydlabal 
do balvanu díru, naplnil třaskavinou, zapálil ho-
řák a nechal se rychle vytáhnout. Zaduněla rána a 
lidé nastojte: ze studny se valí mocné proudy vod, 

které si razí cestu prooranou brázdou za hrozného 
hučení a šplouchání. Brázda se vůčihledě před ule-
kanými občany šíří, ti bezradně a zoufale pobíhají 
až do tmavé noci. Časně zrána zalarmováni starší 
obce znovu k poradě, jak studnu ucpati, než proudy 
vod, nyní již velmi širokou zmolou, se valící pode-
melou a odnesou i stavení. Jeden z moudrých hlav 
podává návrh ucpati studnu peřinami. Návrh při-
jat a vypracován plán. Přineseny čtyři duchny, do 
nichž přidáno kamení. Prvé duchny se chopilo na 
povel několik silných mužů a vrhlo ji do studny, ale 
pokus ztroskotal, neboť duchna vržena silným prou-
dem vody zpět. Ale hned byl nový návrh po ruce. 
Přivezeno několik velkých fůr kamenných balvanů, 
dále donešeno několik silných prken a sezvána ku 
pomoci celá ves. Prkna jsou položena přes studni a 
na ně jsou narovnány ony peřiny. Kdo jen trošičku 
síly má, nosí balvany a klade je na duchny, ostat-
ní čekají připraveni, až se prkna pod tíží prolomí, 
aby mohli připravené kameny do studny vrhnouti. 
Konečně prkna povolují, peřiny se vším ostatním se 
řítí do hlubiny, kolemjdoucí zahajují kanonádu ka-
mením. Strouha pak zasypána pískem a tak neštěstí 
zažehnáno. Ale šíření zmoly nemohla již býti učině-
na přítrž. Za častých dešťů a povodní se zmola dále 
prohlubovala, až nabyla nynějších rozměrů (dle vy-
právění p. B. Vaculíka). Přesto, že pověst o vzniku 
zmoly jest hodně fantastická, má pravdu v tom, že 
příčinou rozšíření zmoly byla právě a jedině voda. 

Z pamětní kniky obce Újezdec, kterou založil a zapsal 
učitel Alois Novotný v březnu 1928   
(kronika byla opět nalezena v roce 2007)

A jak třídíme plastový odpad v naší obci?

V roce 2012 bylo odvezeno 163 kusů natříděných plastových pytlů.

Žlutý pytel na plast můžete zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč.
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ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA   A  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 S blížícím se koncem roku bych chtěl opět shr-
nout dobře fungující činnost jednotky a sbor dobro-
volných hasičů v Újezdci v roce 2012, která se podí-
lí na akcích pořádaných nejen obcí, ale i za pomoci 
vlastních členů. Zde je 
tedy malý souhrn.
 
 První vyda-
řenou akcí, na které 
jsme se podíleli spolu 
se zastupiteli obce, byla      
18. 2. 2012 každoroční 
fašaňková obchůzka po 
celé dědině. V příštím 
roce se této akce chce-
me opět zúčastnit.

 Pro JSDH v 
dubnu zakoupila obec 
2 kusy savic spolu s ná-
stavcem sacího víka v 
hodnotě 7.573,- Kč, jelikož staré savice po několikale-
tém používání a opotřebení již dobře netěsnily, protě-
kaly a stávaly se tak nespolehlivými.

 Další akcí, které se ka-
ždým rokem účastníme, byla 
v sobotu 5. května 2012 okrs-
ková soutěž v požárním spor-
tu sborů dobrovolných hasi-
čů, kdy se za krásného počasí 
konala v Osvětimanech. Cel-
kem zde byla zastoupena dvě 
mužská družstva ze Stříbrnic, 
jedno z Osvětiman, jedno z 
Újezdce, ale také dvě ženská 
družstva taktéž ze Stříbrnic a 
Osvětiman. V těžké konkuren-
ci naši hasiči vybojovali první 
místo s nejlepším rekordním časem 21:52 sekund - (v 
prvním startu to byl čas 23:48 sekund). K tomuto vel-
mi dobrému výsledku také dopomohly nové zásahové 
savice, které jsme měli možnost vyzkoušet.

 V srpnu nad Újezdcem v místech, kde se nyní 
vyváží hnůj, došlo k jeho zahoření a následným obla-
kům obtěžujícího kouře po okolí. Až po několikátém 
výjezdu se ho podařilo zmírnit a omezit.

 Nejvýznamnější akcí pro nás byla v sobotu 
18. 8. 2012 po 19:00 hodině, kdy jsme opět uspořá-
dali druhý ročník nočních závodů v požárním útoku 
(soutěžilo se s hadicemi 2x B a 2x C). Tak jako minulý 

rok se celkem zúčastnilo 7 
družstev, a to 1 ženské a 6 
mužských. Byla to druž-
stva z Vřesovic, Osvěti-
man, Stříbrnic, Hostějova 
a družstvo našich hasičů. 
Na prvním místě v žen-
ské kategorii se umístilo 
družstvo ze Stříbrnic s 
časem 49:64 s. V kategorii 
mužů se na prvním místě 
umístili naši hasiči s ča-
sem 20:91 s. Na druhém 
místě s časem 28:51 s. se 
umísilo družstvo z Osvě-
timan. Na třetím místě 
skončilo družstvo ze Stří-

brnic s časem 29:50 s., Újezdec - B na čtvrtém místě - 
38:69 s., Hostějov na pátém místě - 48:82 s. Družstvo z 
Vřesovic se celkově umístilo na prvním místě s časem 

17:87 s., kdy se před zá-
věrečným vyhlášením 
výsledků tohoto mís-
ta vzdalo ve prospěch 
všech zúčastněných. 
Vítězové získali krásné 
poháry spolu s diplo-
my. Každé z družstev 
opět dostalo hodnotné 
ceny, ke kterým přispě-
li sponzoři a tímto jim 
újezdečtí hasiči děkují. 
V příštím roce chceme 
opět první místo obhá-
jit.

 Naši hasičárnu a zásahovou jednotku SDH 
jsme byli obohaceni z dotací Zlínského kraje novými 
věcnými prostředky, kdy starosta obce v průběhu mi-
nulého roku 2011 zažádal pro jednotku sboru dobro-
volných hasičů obce o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje na nákup osobních ochranných zása-
hových pracovních prostředků a věcných prostředků 
požární ochrany pro JSDHO. Z rozpočtu Zlínského 
kraje byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace 

Družstvo na nočních závodech 18. 8. 2012

Nové zásahové vybavení



Zlínského kraje ve výši 17.000,- Kč. Obec Újezdec při-
spěla částkou 6.407,- Kč a zakoupila pro zásahovou 
jednotku SDHO sadu hadic PH zásah C52 special 4 
ks, B75 special 3 ks v hodnotě 16.968,- Kč, dále zakou-
pila 3 kusy pláštěnek model KRIZOVKA s tepelnou 
vložkou a reflexními prvky v hodnotě 3.629,- Kč. Plas-
tový kufr první pomoci se speciální náplní v hodnotě 
2.810,- Kč. Celková hodnota vybavení je 23.407,- Kč. 
K zásahovým hadicím jsme zdarma získali zásahový 
rozdělovač, jehož hodnota je 7.200,- Kč. Spolu s tímto 
vybavením ještě obec dokoupila jednu pláštěnku, fi-
xační límec, resuscitační set – AERObag, tvarovací a 
fixační dlahu v hodnotě 2.524,- Kč. Zakoupené vyba-
vení bylo předáno JSDHO k užívání, čímž dojde opět 
k vyšší bezpečnosti a ochraně života a zdraví našich 
hasičů při zásazích.

 I v tomto roce jsme spolu se zástupci obce za-
žádali o finanční podporu Zlínského kraje. 

 Na závěr roku silvestrovské noci chceme před 
kulturním domem uspořádat ohňostroj.

 Tímto bych chtěl poděkovat všem aktivním 
členům jednotky a sboru, kteří se podíleli na přípravě 
závodů, kulturních akcí pořádaných obcí, ale také za-
stupitelům obce a těm, kteří naši činnost podporují. 
 
 Všem přeji v novém roce 2013 hodně zdraví, 
štěstí, radosti, mnoho osobních a pracovních úspě-
chů.
      DAVID GOTTWALD

VELITEL  JSDH ÚJEZDEC
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013
Volba prezidenta České republiky se konají ve dnech: v pátek 11. ledna 2013    od 14:00 hod. do 22:00 hod.
       v sobotu 12. ledna 2013   od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Případné II. kolo volby prezidenta ČR se bude konat
ve dnech:      v pátek 25. ledna 2013    od 14:00 hod. do 22:00 hod.
       v sobotu 26. ledna 2013   od 8:00 hod. do 14:00 hod.

 Volební místnost je v přísálí kulturního domu. Nezapomeňte si s sebou vzít platný občanský průkaz nebo 
platný cestovní pas.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

 50 LET Kempová Věra
  Polášková Šárka
  Pospěch Jiří
  Kučerová Patricie

60 LET Hynčica Zdeněk
  Sovková Marie

70 LET Robková Anna
               

75 LET Šestáková Marie 80 LET Dvořan Petr
  Fiala František
  Luňáková Marie
  Matoušková Marie

89 LET Sluková Josefa

ÚMRTÍ
  Výstup Josef  7. 3. 2012
  Urbánková Marcela 24. 4. 2012
  Bureš Antonín  5. 6. 2012
  Štěpánová Anna 12. 6. 2012

NAROZENÍ
  Klára  Macháčková 29. 6. 2012
  Vanesa Škarvanová 21. 7. 2012
  Vanesa  Elšíková 20. 9. 2012
  Marie Pěnčíková 29.11.2012
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NĚKOLIK OHLÉDNUTÍ VE FOTOGRAFII V ROCE 2012

DAGOS ©™ 2012

Fota: Polášek
          Luňák   
          Gottwald

Počet výtisků  zpravodaje 110 ks,
který vyšel 29. 12. 2012
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Více fotografií naleznete také na WWW.UJEZDEC.CZ

Újezdecké noční závody 7.8.2010

Újezdecké hodky 30. 6. 2012 Fašaňk 18. 2. 2012

Slovácké slavnosti vína v UH  8. 9. 2012
Tříkrálová sbírka  7. 1. 2012

Mikuláš 5. 12. 2012

Stavění máje 30. 4. 2012


	1strana 1 hotové 2012
	Strana 23 hotové2012
	Strana 45 hotové2012
	Strana 67 hotové2012
	Strana 8 hotové 2012



