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ROK 2015
Teroristické útoky Islámského státu, válka v Sýrii a migrační krize. Tyto tři pojmy, které spolu
úzce souvisí, silně rezonovaly rokem 2015. Rok 2015 byl poznamenán dluhovou krizí Řecka,
korupční aférou vrcholových fotbalových funkcionářů, zničujícím zemětřesením v Nepálu
nebo sestřeleným letadlem na Sinaji.
Nejdůležitější události roku 2015
24. února dvaašedesátiletý obyvatel Uherského Brodu zastřeli v restauraci Družba osm lidí.
V té době bylo vevnitř kolem 20 lidí. Útočníkovi bylo 62 a sám se zastřelil.
Dvě unesené Česky v Pákistánu se dostaly na svobodu. Byly v zajetí od března 2013.
V dubnu ve věku 45 let zemřel bývalý premiér a někdejší předseda ČSSD Stanislav Gross, který
v posledních letech bojoval s amyotrofickou laterální sklerózou.
V květnu uložil Zlínský soud sedmi aktérům kauzy metanol 5.5 až devět let vězení. Metanolová
aféra začala v září 2012. Obžaloba hlavním aktérům klade za vinu 38 mrtvých a dalších 79
intoxikovaných včetně lidí s trvale poškozeným zdravím.
V září začala tunelem Blanka v Praze konečně jezdit auta. Stavba Blanky stála hlavní město
i s napojením na Strahovský tunel 43 miliard korun.
V českém kalendáři přibyl státní svátek, stal se jím Velký pátek, který je součástí Velikonoc.
Počasí v roce 2015
V prvních lednových dnech se teploty pohybovaly od -3 °C do 2 °C. Dne 5. ledna hustě sněžilo
a poté začaly noční teploty pohybovat od -1 °C až -12 °C. Výška sněhové pokrývky dosáhla 10
až 15 cm.
Dne 24. ledna se naším krajem přehnala sněhová vánice a při velmi silném větru napadlo 8 cm
sněhu.
Únorové teploty se pohybovaly v noci od -2 °C do -6 °C.
V březnu byly dva dny, kdy teplota přes den přesáhla 17 °C.
Duben byl suchý s minimálním množstvím srážek.
Květen byl teplý, s občasnými dešťovými srážkami.
Během června již byl znát citelný deficit dešťových srážek. Pršelo výjimečně.
První dekáda července byla ve znamení tropických veder. V noci sice teploty dosahovaly
hodnot od 12 °C až 16 °C, přes den však bylo 29 °C až 34 °C. Extrémně vysoké teploty trvaly až
do 27. července. Začínalo být sucho. Slabé dešťové srážky nedoplnily deficit vody v půdě, který
se začal projevovat už na jaře.
První polovina srpna byla opět ve znamení tropických teplot.
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Měsíc září byl také poměrně teplý.
Říjen byl velmi chudý na dešťové srážky.
Dne 23. listopadu napadly asi 3 cm sněhu, ale ty následující dny roztály.
Prosinec byl extrémně teplý. Ze 139 meteostanic, které fungují alespoň 30 let, jich rekord
překonalo rovných 100.
Vlachovice – Vrbětice
S okamžitou platností po výbuchu v areálu muničního skladu došlo k uzavření pozemní
komunikace mezi obcemi Lipová a Haluzice. Uzavření silnice bylo jediným možným způsobem,
jak zabezpečit ochranu osob a majetku. Pro spoustu lidí to byl velký problém ohledně dojíždění
za prací.
27. ledna dopoledne vyrazila kolona vozidel z Vrbětic do vojenského újezdu Libavá. V kamiónu
byla převážena munice určená ke zneškodnění, ovšem schopná převozu.
V měsíci lednu bylo ze střeženého prostoru slyšet několik ran doprovázených kouřem.
Pyrotechnici zkoumali jejich příčinu a po důkladném zvážení všech okolností zjistili, že se jedná
o praskání větví pod tíhou mokrého sněhu a pád úlomků betou a fragmentů rozházené munice
po loňských výbuších. Proces vyvolal jak zvukové, tak vizuální projevy.
Ministr Milan Chovanec dne 7. března navštívil spolu s ministrem financí Andrejem Babišem
muniční areál. Chovanec požaduje po vládě bezmála 48 milionů korun na nutné výdaje pro
hasiče a policisty.
Dne 2. února speciálně vytvořená skupina pyrotechniků začala s vyskladňováním munice
a výzbrojního materiálu z jedné z budov areálu bývalých muničních skladů.
Obecní úřad
Ke dni 31.12.2015 má obec na běžném účtu 2.950.616,-- Kč.
Příjmy (výběr některých položek)
- Příjmy ze závislé činnost
- Kapitálové výnosy
- Příjmy z právnických osob
- DPH
- Příjmy – pouť, stánky
- Příjmy z loterií, automatů
- Příjem na provoz správy ze ZK
- Poplatky za komunální odpad
- Poplatek za psa
- Správní poplatky
- Daň z nemovitých věcí
- Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
- Příjmy od obcí na hřbitov + vánoční koncert
- Dotace na úpravu prostoru u hasič. zbrojnice
- Příjmy z poskytovaných služeb
- Podnikatelé nájemné
- Ostatní služby
- Příjmy z prodeje pozemků

2.772.566,11 Kč
333.682,43 Kč
3.097.863,17 Kč
5.986.905,67 Kč
17.982,-- Kč
179.279,37 Kč
506.200,-- Kč
385.558,-- Kč
16.200,-- Kč
32.380,-- Kč
485.499,32 Kč
1.728.008,-- Kč
63.722,-- Kč
65.274,07 Kč
124.894,-- Kč
270.693,-- Kč
300.909,-- Kč
1.789.780,-- Kč
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Výdaje (výběr některých položek)
- Lyžařský vlek
- Platy zaměstnanců
- Opravy a udržování
- Elektrická energie
- Pohonné hmoty
- Mateřská škola
- Nové vstupní dveře
- Základní škola
- Opravy a udržování
- Příspěvek obce na provoz
- Knihovna
- Nákup knih
- Elektrická energie
- Kinosál
- Plyn
- Elektrická energie
- Opravy a udržování
- Finanční dary (jubilea, vítání občánků)
- Šatny Sk
- Opravy a udržování
- Koupaliště
- Elektrická energie
- Opravy a udržování
- Příspěvky nemocnicím
- Veřejné osvětlení
- Elektrická energie
- Opravy a udržování
- Hřbitov
- Studená voda
- Uložení odpadu, svoz odpadu
- Veřejná zeleně
- Platy (včetně zaměstnanců z ÚP)
- Nákup materiálu
- Hasiči
- Nákup materiálu
- Elektrická energie
- Pohonné hmoty
- Opravy a udržování
- Zastupitelstvo obce
- Odměny zastupitelstvo
- Správa
- Platy zaměstnanců
- Plyn
- Elektrická energie
- Poštovní služby
- Služby telekomunikační

451.244,-- Kč
109.636,-- Kč
240.268,26 Kč
62.502,-- Kč
50.500,-- Kč
266.461,-- Kč
1.791.000,-- Kč
17.782,-- Kč
28.425,29 Kč
46.084,-- Kč
22.814,-- Kč
21.227,-- Kč
67.000,-- Kč
78.347,-- Kč
60.612,76 Kč
10.629,-- Kč
5.000,-- Kč
164.871,27 Kč
57.738,-- Kč
12.325,-- Kč
53.804,-- Kč
1.601.068,-- Kč
126.150,08 Kč
26.324,-- Kč
63.491,-- Kč
7.424,-- Kč
26.206,-- Kč
773.932,-- Kč
515.427,-- Kč
75.322,43 Kč
34.638,39 Kč
10.277,-- Kč
66.111,51 Kč
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Odstoupení člena zastupitelstva
V červnu, na vlastní žádost, odstoupil ze zastupitelstva obce dlouholetý člen pan Stanislav
Černobila a na jeho post nastoupil pan Vlastislav Šafařík, Újezd č.p. 296.
Krádeže v obci
V únoru došlo k vloupání do kontejnerového skladu na lyžařském vleku a bylo odcizeno větší
množství elektro kabelů v ceně asi 10 až 15 tisíc korun. Současně zloději usekli kabel ze
zasněžovacího děla, kde škoda byla vyčíslena na 25 tis. Kč. Viníci nebyli dopadeni.
Obec pořídila kamerový systém, aby nadále k takovýmto krádežním nedocházelo.
Další vloupání bylo do kulturního domu, kde došlo k vyháčkování plastového okna, poničení
zámků na skříňkách.
Ani kavárna se nevyhnula zlodějům, ale lupičům se nepodařilo do objektu dostat.
Na konci března se stejným způsobem jako do kulturního domu vloupali do hostince
u Maliňáků. Došlo k odcizení menší finanční hotovosti a poškození hracího automatu.
Po těchto sériích vloupání rozhodlo zastupitelstvo obce zajistit obecní úřad včetně skladu
bezpečnostním systémem.
Lyžařský vlek
Lyžařská sezóna se vydařila, první lednový týden byl lyžařský areál otevřen a v polovině března
sezona ukončena. Průměrná návštěvnost na jeden den činila 176 lyžařů a konečné
hospodaření skončilo ziskem 450 tis. Kč. Zázemí pro lyžaře zajišťují – p. Radomír Januška, který
současně celou sjezdovku upravuje rolbou, p. Libor Šesták, paní Alena Svárovská a paní
Františka Vávrová. Svah je vyhledávaný i okolními školami pro svou nenáročnost a příjemné
zázemí. Školy zde pořádají lyžařské výcviky, naše škola zde pořádá závody v slalomu.
V průběhu roku 2015 byla obec nucena ze strany životního prostředí vybudovat nové
přehrazení potoka včetně závěrečné kolaudace. Celá akce byla zrealizována zaměstnanci obce.
V měsíci květnu se ztratila z vrtu zásobujícího lyžařskou chatu vodou. Bylo zjištěno, že zhruba
v 15 m se vrt zlomil a zůstalo tam nenávratně čerpadlo. Bylo nutné udělat nový vrt, který je
hluboký 50 m.
Koupaliště
Zázemí koupaliště je stále vylepšováno, zdokonalováno.
Bylo již tradicí, že se v období letních prázdnin pořádalo v areálu koupaliště „letní kino“.
Bohužel naše technika je již zastaralá, tudíž nemůžeme na ní nadále promítat.
Lyžařská chata
Lyžařská chata je využívána mimo sezonu i jako objekt vhodný k menším rodinným oslavám.
V roce 2015 byla 15x využita nejen našimi občany k tomuto účelu. Nájem činí 1.000,-- Kč plus
elektrická energie. Chata je velmi dobře vybavena nádobím apod.
Zdravotní středisko
MUDr., Mgr. Marie Kořenková ukončila svoji privátní praxi v naší obci. Ze strany obce
proběhla celá řada jednání ať již se zástupci VZP, tak s odborem zdravotnictví Zlínského kraje.
Naše obec je spádová pro Slopné, Loučku, Vysoké Pole a Drnovice, proto by bylo dobré lékaře
u nás zachovat. Ordinuje zde sice paní doktorka Bronislava Hůlová, ale pouze dvě odpoledne
v týdnu a to v úterý a pátek.
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Kulturně školský výbor
16. ledna se konala již tradiční Beseda s důchodci. Poprvé se nám představila hudební skupina
Fanynka. Naše seniory velmi zaujala jejich hudba k tanci i poslechu. Hudebníci chodili mezi
stoly, zpívali, hráli a k nim se připojili i návštěvníci besedy. Jako obvykle vařil pan Ladislav
Frýželka, o dobrou obsluhu se postaraly členky kulturního výboru, pan starosta
a místostarosta.
V měsíci únoru výbor pořádal pro naše nejmenší občánky loutkové divadlo Kozlík – originální
veselou pohádku s písničkami O Luciáškovi, které se setkalo s velkým ohlasem.
I když v červnu bylo velké horko, tak se skupina nadšenců vydala na malý výšlap ke kapli ve
Vysokém Poli. Celá akce byla ukončena na koupališti opékáním špekáčků.
V září se uskutečnil poprvé malý poznávací zájezd pro naše seniory do Buchlovic. Cena zájezdu
byla 200,-- Kč na osobu a zahrnovala platbu za autobus, vstupné a oběd. Plně obsazený
autobus vyjel okolo osmé hodiny ráno směr zámek, zámecká zahrada. Důchodci také navštívili
obec Modrá, ve které je vodní svět. Po té celý autobus ještě zamířil na Velehrad, kde si mohli
prohlédnout baziliku apod.
Vánoční strom
Vánoční strom tentokrát věnoval pan Vladimír Zvončák a byl rozsvěcen již po páté. Mons.
Můčka občany uvedl do adventní doby, děvčata z újezdské schooly všem zazpívala. Také nám
hrála dechová hudba z Drnovic. Členky kulturního výboru opět uvařily skvělý vánoční punč pro
dospělé a čaj pro děti. Zaměstnankyně obce paní Alena Svárovská a Františka Vávrová napekly
pro děti perníčky.
Vánoční koncert
Již tradičně proběhl v kostele svatého Mikuláše vánoční koncert. Tentokrát hrála dechová
hudba – Kameníkovi muzikanti.
Tříkrálová sbírka
Tak jako každý rok, tak i v roce 2015 proběhla Tříkrálová sbírka. 9.1.2015 se tři králové, ten
černý byl vzadu, v doprovodu dospělé osoby, vydali po dědině. Občané na tuto sbírku věnovali
27.110,-- Kč.
Vítání občánků
V roce 2015 se vítalo 16 dětí, které se narodily v roce 2014. Zajímavostí bylo, že byla vítána
dvoje dvojčátka. Tradice vítání občánků byla obnovena v roce 2005.
Oslavenci, svatby
V roce 2015 deset našich spoluobčanů oslavilo 80 let, dva 85 let. Jeden občan oslavil 85 let
a druhý 95 let. Společnou cestu životem – zlatá svatba – oslavily dva manželské páry.
Počet obyvatel
K 31.12.2015 má naše obec 1.208 obyvatel, což je o jedenáct občanů méně než v roce 2014.
V tomto roce se narodilo 11 dětí, 15 občanů umřelo, 16 lidí se přistěhovalo a 28 odstěhovalo.
Sbor dobrovolných hasičů
Na výroční schůzi byl zvolen novým starostou Jaroslav Šůstek, který nahradil Stanislava
Zvončáka. Taktéž celý výbor prošel změnou, novými členy jsou Václav Pavelka, Ondřej a Petr
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Šafaříkovi, Petr Šůstek, Anna Repatá, Karel Repatý. V roce 2015 zemřeli dva dlouholetí členové
hasičského sboru pan Jan Pochylý ve věku 83 let a pan Petr Tomšů v 48 letech.
SK Újezd – oddíl stolní kopané
Mužstvo A jednoznačně vyhrálo svoji skupinu a vybojovalo návrat do nejvyšší regionální
soutěže. Sestavu tvořili Martinek Lubomír, Matejička Libor, Maniš Dalibor a Psota Vladimír.
Pro újezdský stolní tenis je letošní sezona nejúspěšnější v celé délce trvání oddílu.
SK Újezd – oddíl stolní kopané
I fotbalisté hodnotí tento rok velmi pozitivně. Základna se rozšířila o další malé fotbalisty, kteří
jsou příslibem budoucnosti újezdského fotbalu. Velkým impulsem pro zahájení přípravky bylo
vybavení mladých hráčů kompletní sadou dresů od Polfin Ploština. Mužstvo přípravky tvoří cca
20 dětí, které trénují 2 x týdně pod vedením Vladislava Svozila z Loučka a Miroslava Vaňka,
Újezd 333.
Mužstvo žáků
Mužstvo žáků hraje okresní přebor pod vedením Vladimíra Karlíka a trenéra Romana Machů.
Mužstvo se umístilo v jarní části sezony na 11. místě. Nejlepším střelcem byl Jakub Zicha.
Na podzim se stal novým trenérem František Kráčalík ml.
Mužstvo dorostu
V sezoně 2014/2015 odehrál dorost svůj první zápas v Krajské soutěži ve skupině A. Vzorně
reprezentovali naši obec a umístili se na 2. místě, nejlepším střelcem byl Přemysl Vaculín.
I. mužstvo mužů
Trenérem je Ladislav Papež a vedoucí mužstva je Miroslav Šimák. Nejlepším střelcem je Petr
Sucháček. 25. června se v přátelském fotbalovém odpoledni zápasilo s extraligovými hokejisty
PSG Zlín v rámci přípravy hokejistů na suchu na nadcházející sezonu. Za PSG Zlín nastoupili
známí hráči jako např. Kotvan, Čachovský, Vlach, Marušák, Holík, Sedláček a trenér
Patrik Hučko. Zápas skončil vítězstvím hostujícího mužstva 7:1. Zápas měl velký úspěch, zvláště
při podpisové autogramiádě. SK Újezd zajišťuje asi pro 80 mladých lidí efektivní využití volného
času.

To, co jsem uznala za podstatné v roce 2015, je zaznamenáno na straně 1-7/2015.
Zápis předložen ke schválení 15.02.2017

Vladimír Kráčalík
starosta obce

Přílohy: fotodokumentace
plakát na loutkové divadlo

Pavla Kozubíková
kronikářka

