Výzdoba před kulturním domem
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Vážení spoluobčané,

Náš ÚJEZDEC

SLOVO STAR OST Y

s blížícím se koncem roku mi
dovolte, abych zrekapituloval práci
zastupitelstva obce a obecního úřadu.
Po několikaletém úsilí spolu s ČR
– Státním pozemkovým úřadem (od
zajištění pozemků do vlastnictví obce,
projektovou dokumentaci, zajištění
financí) se nám podařilo zrealizovat
komunikaci mezi obcí Újezdec a
Vážany, která bude sloužit jako účelová
komunikace k příjezdům k pozemkům
a zároveň jako spojnice mezi oběma
obcemi. Výstavbu komunikace provedla
firma Eurovia CS, a.s. Praha s celkovými
náklady 25 milionů Kč. Délka cesty je
zhruba 3,64 km a je zde vysázeno přes
300 kusů užitkových stromů a keřů.
Cesta je zkolaudována a předána ČR
- Státním pozemkovým úřadem do
užívání obcí Újezdec a Vážany.
Po ukončení pozemkových úprav
v naší obci byl navržen a zrealizován
záchytný příkop a hráz v polní trati
„Hostějovské díly“. Realizaci tohoto
příkopu a hráze provedla firma Agromeli
spol.s.r.o. Brno v celkové hodnotě
1 433 000,-Kč. Po kolaudaci a předání
byl záchytný příkop a hráz bezúplatně
převeden ČR - Státním pozemkovým
úřadem obci k užívání.

pořízení nového územního plánu
naší obce. Ve spolupráci s Městským
úřadem Uherské Hradiště - odborem
architektury, plánování a rozvoje, jako
pořizovatele územního plánu Újezdec,
jsme využili možnosti Krajského úřadu
ve Zlíně a požádali jsme o poskytnutí
finanční podpory z Podprogramu na
podporu obnovy venkova - projekty
na zpracování územních plánů. Naší
žádosti ze strany Krajského úřadu
Zlínského kraje bylo vyhověno a získali
jsme 50% podporu formou dotace ve
výši 50.000,- Kč na realizaci projektu
ÚP.
Obec má zpracovaný a schválený
„Program rozvoje obce Újezdec“ na
období 2016 - 2025, kde si klade za
cíl trvale udržitelný rozvoj obce tak,
aby byl obcí pro kvalitní život svých
obyvatel. Jedná se o zajištění dostupnosti
základních služeb, kvalitní zázemí pro
rodiny s dětmi, rozvoj podmínek pro
malé podnikání a v neposlední řadě
zajištění odpovídajících podmínek pro
rozvoj občanské společnosti - udržování
tradic přispívajících ke kulturnímu
rozvoji obce.

Byla provedena rekonstrukce
obecního bytu v budově č.p. 10 (bývalé
MŠ), ze kterého vznikly dvě bytové
jednotky o rozloze 74m2 (3+1) a druhý
o rozloze 30m2 (1+KK), které jsou v
současné době využívány nájemníky.
Koncem
roku
2014
bylo Rekonstrukce probíhala dle finančních
zastupitelstvem obce rozhodnuto o možností obce. Celkové náklady činily
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820 000,- Kč.
Jako každoročně se u nás v obci
pořádá Tříkrálová sbírka na pomoc
potřebným. V letošním roce se za krále
postupně převlékalo 6 dětí, ale kvůli
náledí byla obchůzka obcí bez poníků.
Občané darovali na charitu 9 050,- Kč
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Nejvýznamnější akcí, kterou
obec pořádá, jsou „Petropavlovské
hodky“, které letos proběhly 25. 6. 2016.
Program zpestřili svým vystoupením
„Chlapi z Vážan“ a k tanci a poslechu
hrála dechová hudba Nedakoňanka.

V září se naši krojovaní
Jako každý rok i letos proběhl již prezentovali na Slavnostech vína
10. jubilejní košt slivovice s mottem: „To a otevřených památek v Uherském
nejlepší z ženského rodu“. Bylo sestaveno Hradišti.
8 degustačních komisí, které se skládaly
z místních, ale i okolních příznivců
Pro naše malé občany uspořádala
„halůzkové“. Šampiony se stali: Adam místní knihovna „Dýňování“. Spolu s
Špendlík z Ořechova za slivovici získal paní knihovnicí a ti nejmenší za pomoci
19,8 bodů, Josef Kolaja ze Syrovína za svých rodičů vyřezávali a zdobili dýně.
meruňkovici získal 19,7 bodů a Vít Uhlíř Své výtvory pak vystavily před OÚ.
z Vážan za hruškovici získal 19,6 bodů.
Všichni byli odměněni hodnotnými
Kulturní komise uspořádala v
cenami a diplomy. K poslechu hrála neděli 27. 11. 2016 divadelní představení
cimbálová muzika „Prameň“ a zazpívali v podání ochotnického divadelního
„Chlapi z Vážan“
spolku TJ Sokol Staré Město pohádku
„O Honzovi a princezně Zlatovlásce“.
V měsíci březnu kulturní komise
zorganizovala divadelní představení
O druhé adventní sobotě se v
„Hrátky s čertem“ v podání divadelního KD koledovalo. Jako každoročně byly
spolku DDM Vracov.
jesličky s malým Ježíškem, rozzářil
se vánoční stromeček i před KD.
U příležitosti svátku matek našim Navštívil nás sv. Mikuláš spolu s anděly
maminkám a babičkám přišly tento den a čertovskou cháskou, který obdaroval
zpříjemnit děti z MŠ Medlovic svým hodné děti sladkostmi. K vánoční
vystoupením. Maminky a babičky byly atmosféře přispěla svým povídáním
obdarovány květinou.
o adventu a zpíváním koled děvčata z
ženského sboru Míkovice a děti z MŠ
Na tradičním kosení luk ve Medlovice předvedly svoje vánoční
Vážanech, pořádaném mikroregionem pásmo.
Staroměstsko měli naši zástupci nemalý
úspěch. Náš pan místostarosta získal
Závěrem mi dovolte, abych Vám
pěkné druhé místo.
popřál krásné a štědré vánoční svátky v
kruhu Vašich nejbližších.
DAGOS ©™ 2016
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Našim dětem přeji, aby pod vánočním stromkem našly to, co si přály.
S blížícím se Novým rokem mi dovolte, abych Vám popřál hodně štěstí, zdraví,
lásky a hojnosti. Ať je nový rok, rokem plných radostných chvil a splněných přání.
Věřím, že i v následujícím roce se nám podaří dále zvelebovat obec a obecní
majetek i při tak malém rozpočtu obce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem do nového roku mnoho zdraví, štěstí a
spokojený život v naší obci.
											Zdeněk Gottwald

											

starosta obce

SLOVO MÍSTOSTAR OST Y

Vážení občané,
S nadcházejícím koncem stávajícího roku mi dovolte, abych se ohlédl za prací
obecního úřadu a zastupitelů obce.
V tomto roce byla provedena celková rekonstrukce elektrických rozvodů v místním
obchůdku a hospůdce, dále částečná oprava elektřiny na KD proběhla výměna starých
nevyhovujících elektrických pojistek za nové spolehlivé jističe.
Protože stále více našich spoluobčanů využívá KD - sál k soukromým akcím, zastupitelstvo obce rozhodlo o zakoupení nových stolů a židlí. Nechala se ušít i nová opona,
která nahradila starou. Látka byla pořízena za přispění pana Romana Marčíka, který
byl nápomocen při výběru látky.
Máme v plánu postavit v areálu „Hliník“ menší přístřešek, kde budou vyřazené
stoly a židle z KD uskladněny a nadále budou sloužit při kulturních a společenských
akcích pořádaných OÚ a spoluobčany v „Hliníku“, proto doufám, že se naši spoluobčané
budou v hojném počtu zúčastňovat kulturních akcí, které zastupitelé obce s nemalým
úsilím připravují a odměnou by jim byla větší účast místních občanů.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné a ničím nerušené prožití vánočních
svátků a hodně zdraví a úspěchů v roce 2017.
Josef Lechner
												 místostarosta
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SLOVO ZASTUPITELE
Na přelomu měsíce dubna a května 2016 bylo na popud občanů provedeno vyčištění a úprava
obecního pozemku (na Ševčíkovém), kde se za pomoci těchto občanů a přispění obce se podařilo tento
pozemek částečně zbavit od náletových dřevin a jiného znečištění.
Následně bylo provedeno (dle možnosti pozemku) srovnání části od zmoly z bezpečnostních
důvodů byla oddělena oplocením. Po té byl pozemek (srovnaná část) zatravněn, čímž vzniklo celkem
příjemné prostranství pro příjemné trávení dětí ve volném čase ke hrám, nebo jen tak k posezení,
třeba i s rodiči u táboráku, takřka přímo pod okny domovů.

Obnova vybavení KD Újezdec
Po Petropavlovských hodkách se zastupitelstvo obce zaobíralo žalostným stavem některých
částí a vybavení KD (které bylo pořízeno s otevřením KD v roce 1971). Vzhledem ke stavu a stupně
opotřebení židlí a stolů bylo rozhodnuto o obnově stávajících stolů a židlí, kdy stávající židle a stoly
budou využívány především v prostorách výletiště „Hliník“.
Byly podány poptávky na toto vybavení (cenově přijatelné). Z daných nabídek byla po posouzení a prohlídky a odzkoušení vzorků vybrána firma Interier Group Staré Město s.r.o., která dodala
96 židlí a 24 stolů v celkové částce 176 000,- Kč.
Domnívám se, že obnova obecního majetku ještě nekončí, neboť je mnoho ještě dalších, které
je třeba obnovit, pokud nám to rozpočet obce dovolí.
Rádi přivítáme rozumné podněty od našich občanů, které zlepší prostředí a život v naší obci.
											Květoslav Luňák
											 zastupitel obce

KNIHOVNA
Milí čtenáři a přátelé obecní újezdské knihovny, o měsíci říjnu se říká: „Spadne-li v říjnu listí, bude
mokrá zima.“ Tak uvidíme. Čas rychle ubíhá a v knihovně přibyla spousta nových knih různých žánrů, třeba
vás některá z nich zaujme. Knižní fond naší knihovny se pravidelně obnovuje výměnným fondem z knihovny
BBB z Uherského Hradiště a zakoupením nových knih. Knihovna má přes 5000 kusů knih různých žánrů.
Při knihovně je k dispozici veřejný internet denně (po dobu otevření OÚ) kde jsou tři počítače.
Letos byly v knihovně pořádané Tvořivé dílničky:
17. března – Velikonoční, kde se zdobili vajíčka obrouskovou technikou
28. dubna – kde se zdobily polystyrenové srdíčka ke Dni matek
6. října - Dýňování
15. prosince - Dílnička pro děti - tvoření andělíčků z mašliček
Příští rok se plánují další tvořivé dílničky. Včas budou oznámeny termíny.
Otevírací doba:
Čtvrtek 16:00 -18:00 hodin
Oficiální stránky knihovny
http://www.knihovnaujezdec.webk.cz/
											
											

Zuzana Matejíková
knihovnice
DAGOS ©™ 2016
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INFORMACE PRO ŽIVOT - VÁNOCE BEZ POŽÁRŮ

Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště a SDH Újezdec
informace pro zopakování
I přes tento krásný čas, bychom si měli uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného
ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění,
záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti
hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.
Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet.
-

velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete.
správně vybírejte i svíčky na věnec.
zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli.
svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s
podkladem (např. chvojím adventního věnce).
riziko, že nám věnec vzplane, je velké.
svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do
průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť
oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.
zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření
bez dozoru.
zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Nezapomeňte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár
uhasit za každou cenu sami.

Sibiřské mrazy

Z ÚJEZDECKÉ KRONIKY Z ROKU 1928
měry. Ačkoli učírny se vytápěly již od páté hodiny ranní,
byl inkoust do 10 hodiny zamrzlý, žáci museli seděti u
kamen. Záchody byly též zamrzlé. - V důsledcích tohoto
hrozného povětří a nedostatku topiva nařídilo minister.
škol. a národ. osvěty úředním výnosem ze 13.II. č.j. 860,
vyhlášeným v denním tisku, by školské úřady a ústavy,
jakož i ředitelé a správy škol podléhající min. školství a
nár. osvěty, aby pro povětrnostní poměry, které se nelepší, zastaveno bylo vyučování na všech školách dnem 18.
února 1929 až do 24. února 1929. Později prodloužena
byla tato lhůta až do konce měsíce února. Dne 1. března
počalo i na zdejší škole pravidelné vyučování. Nejsilnější
mrazy byly 11. února – a sice v nížinách u Čes. Budějovic, kde bylo naměřeno -41 oC. U Uher. Hradiště naměřeno tehdy -33 oC. Na horách byly mrazy slabé. Na př. na
Sněžce naměřeno bylo v ten den pouze -16 oC.

Rok 1929 možno nazvati v našich zemích rokem katastrof. Hned počátek roku byl smutný. 2. února
uhodily tak kruté mrazy, jakých nikdo ze současníků nepamatuje. Dle údajů z povětrnostní stanice, nebylo tak
třeskutých mrazů od roku 1775. Řetěz těchto v pravdě
sibiřských mrazů trval nepřetržitě až do 7. března. V
naší obci bylo naměřeno 2. února -28 oC u školní budovy, -30 oC u hostince p. Janči. Mrazy zesíleny byly stále
padajícím sněhem, kterého napadly takové spousty, že
výjezd z obce byl úplně znemožněn – jak autobusem, tak
vozem. Doprava na železnicích byla z větší části zastavena, neboť vlaky zamrzaly. U Vracova vykolejil rychlík.
O život nepřišel na štěstí nikdo. Poněvadž mrazy nepolevovaly, vlaky nejezdily, nebylo možno dopraviti do měst
a vesnic topivo – obzvláště uhlí. Tím nastaly zlé časy ve
Škody způsobené mrazy přinesly státu milionoškolách, které se nemohly vytopit a tak pobyt žákům stal
vé
ztráty.
Byly zničeny lokomotivy, ptactvo a vysoká zvěř
se úplně nemožným. I ve zdejší škole byly podobné poDAGOS ©™ 2016
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pomrzla, stromy – zejména choulostivější – byly zničeny. Na
východní straně naší vesničky nakupilo se vichřicí takových
spoust sněhu, že dne 25. února byly domy Ingrův č. 63 a Špendlíkův č. 78 úplně pod sněhem, pouze komíny trčely. Občané –
když viděli, že od Ingrů nikdo nevyhází – vzali rýče a lopaty a
odkopávali sníh od budov. K 10 té hodině ranní konečně dvéře byly uvolněny a obyvatelé domu mohli vyjíti na ulici. Sníh
v ulicích byl ve výši střech domů – a udržel se až do polovice
května. Ještě počátkem dubna byla mrazy -7 oC. Celý měsíc
duben nepršelo, ale počasí přesto bylo drsné, v důsledcích čehož polní práce započaly až v druhé polovici dubna. Práce se
nahromadilo mnoho: orání, setí, sázení zemáků a setí řepy
– vše dělo se současně. Stromy počaly rašiti teprve koncem
dubna. Kvésti počaly 5. a 6. května. Teprve s příchodem jara
bylo lze pozorovati škody, které zima způsobila. – Réva na

lešeních zmrzla až na 80 %. Vinohradní réva pomrzla ze 25
% - jelikož byla kryta sněhem. Ze stromoví zničeny byly některé třešně a ořechy. I některé švestky uschly, anebo pozvolna
vadly. Dne 23. dubna zbourána byla zdejší kaple, která stála
v sousedství školy prý od let 50 tých minulého století. Jelikož
po velkých mrazech byla na spadnutí, byla zbořena a zvonice
dřevěná postavena do zahrady p. Náplavy prozatím než postaví se kaple nová.
			
14/10.29
				Em. Havelka
				okr. škol. inspektor
Z pamětní kniky obce Újezdec, kterou založil a zapsal
učitel Alois Novotný v březnu 1928		
(kronika byla opět nalezena v roce 2007)

INFORMAČNÍ SMS KANÁL OBCE ÚJEZDEC
Od minulého roku 2015 obecní úřad nabízí novou službu umožňující jednoduchý a pohodlný způsob získávání
důležitých informací o dění v naší obci. K odběru se příhlásilo více jak 60 obyvatel obce a bylo již posláno několik stovek
těchto informačních SMS zpráv.
Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost, byl zahájen provoz nové služby „Informační SMS kanál obce Újezdec,“ který umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v
krátkých textových zprávách SMS. Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům zcela ZDARMA.

-

Můžete dostávat včasné SMS zprávy:

konání kulturních a společenských akcí organizovaných obcí
termínech konání zasedání zastupitelstva obce
plánovaných přerušeních dodávky elektrické energie, popř. plynu
termínech mimořádných svozů odpadu
termínech konání očkování domácích zvířat
a další užitečné informace spojené se životem ve vaší obci

Vážení občané, zavedením služby „Informační SMS kanál obce Újezdec“ se snažíme zkvalitnit život v naší obci.
Věříme, že budete s novou službou spokojeni, proto neváhejte a registrujte se. Bližší informace naleznete na obecních
webových stránkách www.UJEZDEC.cz

50 LET
Tomša Pavel
		Pavlíček Petr
		Vodný Ludvík
75 LET

Kadlčík František
		

ÚMRTÍ

		
Pospíšilová Marie
		

SŇATKY
		

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
60 LET
Ingr Vladimír
70 LET
		Polášek Vladimír

80 LET

Smetana Petr
85 LET
Ingrová Pavlína
Matušáková Ludmila

12.12.2016

NAROZENÍ
		
		

Hrkalík Václav
Kadlčíková Zdenka
Glosová Jana
Tomšů Vlasta
Škodíková Marie

Dreslerová Veronika 4. 2. 2016
Šimon Páleník
10. 7. 2016
Počet obyvatel k 23. 12. 2016 je 242.

Margetík Jaroslav - Chlupová Hana 10.9.2016

ODSTĚHOVANÍ
7 občanů		

PŘISTĚHOVANÍ
12 občanů
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Účelová komunikace Újezdec - Vážany

DAGOS ©™ 2016

9

Náš ÚJEZDEC

NĚKOLIK OHLÉDNUTÍ VE FOTOGRAFII V ROCE 2016
Košt slivovice 13. 2. 2016

Újezdecké ro(C)kování 23. 7. 2016

Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti 10. 9. 2016

Účelová komunikace Újezdec - Vážany s výsadbou stromků
3. 12. 2016

Záchytný příkop a hráz 6. 6. 2016

DAGOS ©™ 2016

10

Náš ÚJEZDEC

NĚKOLIK OHLÉDNUTÍ VE FOTOGRAFII V ROCE 2016
Dýňování 13. 10. 2016

Divadlo - Hrátky s čertem 20. 3. 2016

Újezdecké hodky 25. 6. 2016
Mikuláš 3. 12. 2016

Tříkrálová sbírka 9. 1. 2016

Fota: Polášek
Gottwald

Počet výtisků zpravodaje 110 ks,
který vyšel 23. 12. 2016
DAGOS ©™ 2016

Více fotografií naleznete také na WWW.UJEZDEC.CZ

