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ROK 2016
Rok 2016 byl rokem volebním jak u nás, tak i v zahraničí, rokem teroristických útoků a také se
zvýšila minimální mzda.
Nejdůležitější události 2016
V dubnu ukončila česká vláda program Nadačního fondu Generace 21 na přesídlení uprchlíků
z řad iráckých křesťanů, nebo tito požádali o azyl v Německu.
Od 1. ledna vzrostla minimální mzda, zvýšila se o 700,-- Kč na 9.900,-- Kč.
Rok 2016 byl také ve znamení snižující se nezaměstnanosti, ke konci roku klesla až k hranici
5 %.
Britské referendum o odchodu Spojeného království z Evropské unie podpořilo 51,9 %
hlasujících.
14. července při teroristických útocích ve Francii v Nice zahynulo 84 lidí, 100 dalších bylo
zraněno.
Konaly se 31. letní olympijské hry v Rio de Janeiro.
V lednu zemřel Miloslav Ransdorf, politik a historik.
8. 11. 2016 se konaly nepřímé volby prezidenta Spojených států občané si volili 45. prezidenta,
kterým se stal Donald Trump, jeho první manželkou byla rodačka ze Zlína Ivana Zelníčková.
Při berlínských vánočních trzích najel kamion do davu lidí, zemřelo nejméně 12 osob.
25. prosince došlo k pádu ruského letadla, které mělo na palubě 96 členů armádního souboru
Alexandrovci. Žádný z pasažérů pád nepřežil.
Počasí 2016
V lednu bylo zataženo a deštivo, až okolo 17. ledna se začalo ochlazovat a noční teploty
k mínus 10 stupňům.
22. února dosáhla denní teplota až 16. stupňů, střídaly se sněhové a dešťové přeháňky.
Březen se teplotně moc nelišil od teplot v únoru, bylo polojasno, zataženo, občas dešťové
přeháňky. Sníh roztál, ale ještě 15. března napadly 4 cm sněhu.
Od 4. dubna se začalo oteplovat a až do 18. dubna se noční teploty pohybovaly v rozmezí 8 až
10 stupni. Vlivem teplého počasí s občasnými srážkami rozkvetly ovocné stromy. Ke konci
dubna se ochladilo a pomrzly květy ovocných stromů, ořešáky.
Květen přinesl minimum srážek.
Při bouřce 1. června napadlo 18 mm dešťových srážek. Ke konci června se denní teploty
pohybovaly až okolo 33 stupňů C.
Červenec byl také teplotně nadprůměrný, 31. července spadlo 39 mm dešťových srážek.
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Srpen se teplotně podobal červenci, pouze od 10. do 12. srpna se ochladilo na denní teplotu
14 stupňů a bylo deštivo.
V září bylo sucho, teplo, v první polovině bylo 26 a 29 stupňů.
Říjen byl zatažený, deštivý, 28. října klesly teploty na -1 stupeň.
28. až 30. listopadu napadly asi 3 cm sněhu.
24. prosince napadl slabý poprašek sněhu, který zanedlouho roztál.
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 07. 10. 2016 – 08. 10. 2016
Ze zapsaných 993 voličů přišlo k volbám 368 občanů, což je pouze 37,06 %. Volební komise
byla obměněna, po téměř dvaceti letech nebyly ve volební komisi na vlastní žádost Blanka
Šálková a Pavla Kozubíková. Komise byla složena z předsedkyně Františky Vávrové,
zapisovatelky Aleny Svárovské, členů – Václav Křápek, Michaela Ďulíková, Jaroslav Janoš,
Monika Drgová, Iveta Skrečková.
Za náš obvod se do zastupitelstva kraje dostal pan Josef Zicha, starosta Vysokého Pole, který
se stal náměstkem hejtmana (oblast strategického rozvoje a územního plánování).
Obecní úřad
Zastupitelstvo obce se v tomto roce sešlo celkem šestkrát, rada obce měla devět zasedání.
Rekonstrukce komunikací a chodníků
V měsíci lednu byla zpracována a předložena k hodnocení závěrečná zpráva na získanou
dotaci v roce 2015 na akci Újezd – rekonstrukce místních komunikací a chodníků, kdy se
jednalo o rekonstrukci chodníků a vozovky v ulici Befrova, výstavba nových chodníků a vozovky
na ZTV u koupaliště. Regionální rada po posouzení žádosti o platbu a provedené kontrole
veškeré předložené dokumentace přidělila obci dotaci ve výši 85 % celkových nákladů, které
činily 4. 868 tis. Kč a dotace byla 4. 138 tis Kč.
Žádosti o dotaci
V průběhu měsíce ledna bylo zpracováno a odevzdáno celkem pět žádosti o dotaci, a to
rekonstrukce opěrné zdi u silnice III/4948, vybudování chodníku do průmyslové zóny (areál
družstva), nové víceúčelové hřiště Žabárna a oprava chodníků hřbitov a tou poslední, pro obec
velmi důležitou, je pořízení nového zásahového vozidla pro hasičský sbor.
Vrt pro zásobování koupaliště
V polovině měsíce března počasí dovolilo zahájit práce na vrtu pro zásobování koupaliště.
Odborný vrt provedla firma Ekodril do hloubky 42 m a výsledek byl nad očekávání. Vodní
sloupec vystoupal do výšky 41. 5 m a celkově můžeme odebírat 1,8 l za vteřinu.
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Po rozboru vody bylo provedeno jeho napojení do systému napouštění bazénu. Bohužel
rozbory ukázaly, že voda obsahuje vyšší procento manganu a amoniaku a není možné ji
propojit do celého systému. Pro koupání, po provedených chemických úpravách, je voda
vhodná. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že vrt bude sloužit pro napouštění bazénu a ostatní
potřebná voda bude odebírána z vodovodu. Provedený vrt zajistí dostatek vody pro
napouštění koupaliště a nemusí být obava, že z důvodu nedostatku vody koupaliště nebude
otevřeno.
Po zprovoznění vrtu bylo nutné provést úpravu kolem vrtu a vydláždění spodní části vstupu
položením zámkové dlažby. Práce provedli zaměstnanci obce z úřadu práce.
Lyžařský areál
Po zasněžení sjezdovky a její úpravě byla zahájena 9. ledna lyžařská sezona. Ta letošní byla
bohužel zhruba o měsíc kratší, a to díky velmi teplé zimě, kdy se již nepodařilo udržet kvalitu
sjezdovky z důvodu odtávání sněhu. Bohužel 19. února z důvodu špatných povětrnostních
podmínek byl přerušen a sezona byla ukončena. A i přesto nedopadla nejhůře a skončila se
ziskem 186 tis. Kč.
Rekonstrukce chodníků na hřbitově
V polovině dubna schválilo zastupitelstvo Zlínského kraje dotace z programu rozvoje venkova
a naše obec dostala 750.000,-- Kč na rekonstrukci chodníků na hřbitově. Oprava chodníků byla
již velmi nutná, neboť hrozilo velké nebezpečí úrazů a bohužel k některým také došlo.
Byla podepsána smlouva a zahájeny práce. Protože je mezi hroby málo prostoru a hrozilo
poškození hrobových míst, nebylo možné použít techniku. Jednalo se proto o náročnou ruční
práci. Převážnou část prováděli zaměstnanci obce, kteří byli zaměstnáni přes úřad práce.
K bourání a čištění jednotlivých uliček se nabídly složky a v rámci brigád pomohly s jejich
vyčištěním. Jednalo se členy mysliveckého sdružení, sportovního klubu, hasiči a členové
Moravského rybářského svazu organizace Sehradice – členové z naší obce. V průběhu bylo
ještě nutné provést přeložku osvětlení, neboť některé sloupy byly umístěny do chodníků.
Současně byla vytvořena nová hrobová místa. Práce byly ukončeny v měsíci září.
Porucha na kanalizaci
Těsně před naší poutí došlo k vážné poruše na kanalizaci u kulturního domu. Musel být
odbagrován starý septik i stará kanalizace a vše bylo nahrazeno novou kanalizací. Současně
bylo zjištěno značné podmáčení základů a okolí. Celkové náklady byly 20 tis. Kč. Veškeré práce
opět provedli zaměstnanci obce a v měsíci listopadu se podařilo opravené místo zpevnit
položením povrchu. Technický i stavební dozor na uvedené akce prováděl pan Machů
František, Újezd 266.
Nedostatek pitné vody
Koncem června bylo sděleno Moravskou vodárenskou, že obec má problém s dodávkou pitné
vody. Byl vydán zákaz napouštění bazénů, zalévání, mytí vozidel a jiné činnosti, která by vedly
ještě více ke zhoršení situace. Současně Moravská vodárenská zahájila navážení pitné vody do
vodojemu. V průběhu měsíců červenec a srpen byla zahájena montáž technologie pro úpravu
vody z vrtu, který je umístěn nad koupalištěm a je jediný, který je
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možné po úpravě použít. V měsíci záři byl zahájen zkušební provoz, který dopadl úspěšně a
v současné době již je voda dodávána z uvedeného velmi vydatného vrtu. Tento by měl
nahradit dodávku vody z Loučky. Celkové náklady se pohybovaly kolem 1 mil. Kč a plně je
hradila Moravská vodárenská a. s.
Mateřská škola
Přestože je objekt mateřské školy mladý, byl dán do provozu v roce 1988, docházelo velmi
často k dosti závažným poruchám na rozvodech elektrické energie. Vždy se to podařilo nějak
provizorně opravit, ale bohužel v poslední době se situace velmi zhoršila a bylo nutné
přistoupit k celkové rekonstrukci. Ta spočívala v kompletní výměně rozvodů, instalaci nových
rozvodných skříní, výměně osvětlení. Poněvadž školka je stavěna stylem ocelové konstrukce a
sádrokartonové příčky, bylo nutné nové rozvody umístit a zavěsit pod strop, a tím v celém
objektu namontovat nové stropní podhledy a veškeré rozvody jimi zakrýt. Práce byly zahájeny
na konci školního roku s tím, že nesmí být ohroženo zahájení nového školního roku. Elektro
práce byla zadány fy Daxo Smolina a sádrokartonové práce provedla fy Belpo. Celkové náklady
činily 847 tis. Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu obce.
Bazárek mateřské školky
Dvakrát do roka pořádají rodiče dětí, kteří navštěvují mateřskou školku společně se
zaměstnanci školky bazárek dětského oblečení, lyžařského vybavení apod. Z ceny, která je
stanovena prodávajícím, zůstává školce přibližně 10 procent. Tato akce školky se setkala
s velkým ohlasem.
Pamlsková vyhláška
Ke konci roku 2016 ukončila svoje podnikání paní Marcela Bačková, Újezd 91 ve školním
bufetu. Vyšla totiž tzv. Pamlsková vyhláška“, která zakazuje prodávat ve školních bufetech
„nezdravé potraviny“. I když si ředitel školy Mgr. Aleš Kozubík při podpisu nájemní smlouvy
s paní Bačkovou dal podmínku, že se v bufetu nebudou prodávat přeslazené nealko nápoje,
brambůrky apod., ani to nestačilo. Vyhláška je tak přísná, že by se velmi těžko zajišťovaly takto
zdravé potravin. Na naší škole byl bufet dlouhá léta, žáci naň byli zvyklí.
Kinosál
V měsíci záři byla provedena oprava povrchu podlahy v přísálí kulturního domu, kde se jednalo
o výměnu ještě původní podlahoviny za novou. Práci provedlo podlahářství Řepa v celkové
částce 97 tis. Kč.
Třídění odpadu
Naše obec se zapojila do společného projektu pro zkvalitnění třídění komunálního odpadu
nákupem nádob na odpad – plast a sklo. Do projektu se zapojily obce Vysoké Pole, Vlachovice,
Vlachová Lhota, Újezd a Valašské Klobouky. Žádost o dotaci byla podána přes Mikroregion Jižní
Valašsko. Každé číslo popisné obdrželo jeden ks žluté popelnice na plastový odpad a jeden ks
zelené popelnice na sklo. Od daného projektu si obec slibuje finanční úsporu na svozu. Celková
spoluúčast naší obce na projektu činila 161 tis. Kč.
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Analogové vysílání
V letošním roce byl ukončen provoz analogového vysílání české televize. Aby obec mohla dále
provozovat kabelovou televizi, byla nutná další investice do přenosové technologie. Pro příjem
a přenos digitálního vysílání bylo nutné pořízení technologie a náklady činily 150 tis. Kč. Další
náklady pro zachování programu Prima byly ve výši 45 tis. Kč. Občané, kteří vlastnili starší
televizor, si museli pořídit setobox nebo si koupit nový televizor. Přechodem na digitální
vysílání došlo k sjednocení sazby v obci na cenu 1.350,-- Kč/rok za přípojku.
Praktický lékař
Novou praktickou lékařkou pro náš obvod je MUDr. Monika Bártíková, která začala ordinovat
začátkem května, ale pouze 3 dny v týdnu. (Příloha č. 1 Zlínský deník ze dne 5. května 2016)
Oslavy obce
Na konci měsíce srpna jsme společně oslavili 755. výročí od první písemné zmínky o naší obci
a 120. výročí založení hasičského sboru. Byl připraven bohatý doprovodný program, ale
bohužel o letošním létě propršela jedna jediná neděle, a to zrovna na naše oslavy.
Počasí nikdo z nás neovlivní, proto se muselo hodně improvizovat. Byl zajištěn také kočár
tažený koňmi z Vysokého Pole, ale bohužel ani toto nebylo kvůli počasí možné zrealizovat.
Zkušené pekařky napekly spoustu koláčků, které se rozdávaly po skončení mše svaté mezi
občany a také byly nachystány na stolech. Průvod občanů se vydal od hasičské zbrojnice směr
kostel ke společné mši svaté. K tanci i poslechu hrála dechová hudba Boršičanka, pod vedením
Antonína Kuníčka.
Na náměstí byly postaveny stánky se sýry, domácími sirupy, ručně dělanými mýdly, keramikou.
Občerstvení zajistili rybáři se svými uzenými rybami, myslivci s výborným zvěřinovým gulášem
a v hostinci u Maliňáků bylo nachystáno občerstvení pro hosty oslav.
Ve Zlínském deníku vyšel o naší obci článek, který nesl název „Újezd, to je spokojená vesnice“.
(příloha č. 2 a pozvánka příloha č. 3)
V hostinci u Maliňáků byla našim hasičům předávána ocenění za jejich obětavou práci.
Matrika a evidence obyvatel
K 31. 12. 2016 měla naše obec 1. 188 obyvatel. V tomto roce se narodilo 5 dětí, z toho 3
chlapci. Odstěhovalo se 14 občanů a přistěhovalo 9 lidí.
V měsíci listopadu zemřel pan Eduard Kaucký, který byl dlouhá léta praktickým lékařem v naší
obci. Celkem v tomto roce zemřelo 13 lidí.
Kulturně školský výbor
Jak jsme je znali
23. června kulturně školský výbor pořádal besedu s MUDr. Janem Cimickým, CSc.,
psychologem a s básníkem a spisovatelem Jiřím Žáčkem. Jmenovaní vyprávěli o našich
známých hercích, jejich příhodách s nimi. Zájem občanů o tuto besedu velmi nebyl, zúčastnilo
se asi jenom 13 lidí.
Zájezd Floria Kroměříž
V měsíci květnu pořádal kulturně školský výbor zájezd pro občany důchodového věku
na výstavu v Kroměříži – Floria 2016. Autobus odjel na zájezd plně obsazen, ale počasí
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bohužel nepřálo – byla zima. Ale i tak naše seniory zahřál koncert Jožky Černého, který se
právě v areálu výstaviště odehrával.
Zájezd Rožnov pod Radhoštěm
I tento zájezd pořádal kulturně školský výbor a byl opět určen našim nejstarším spoluobčanům.
Byla naplánována prohlídka skanzenu, Dřevěného městečka a Mlýnské doliny. Tentokrát vyšlo
krásné počasí.
Rozsvěcení vánočního stromku
I v letošním roce byl slavnostně rozsvícen vánoční strom na náměstí. Novinkou bylo
vypouštění balónků přání, které pro děti zajistila knihovnice paní Lucie Belžíková. Děti si na
papír napsaly své vánoční přání a to bylo připevněno na balonek a ten byl vypuštěn do
vzduchu. Zájem dětí byl veliký, na některé se ani nedostalo.
Vánoční koncert
Do adventní doby již neodmyslitelně patří Vánoční koncert v kostele svatého Mikuláše.
Tentokrát hrála dechová hudba Májovanka, ale bohužel účast nebyla veliká.
Beseda s důchodci
29. ledna se konala již tradiční beseda s důchodci. Tentokrát předvedli krátké vystoupení děti
z mateřské školky pod vedením p. učitelky Blanky Hollé, k tanci a poslechu hrála dechová
hudba Fanynka.
Tříkrálová sbírka
V roce 2016 se vybralo při Tříkrálové sbírce 26.656,-- Kč, což je o 454 korun méně než v loni.
Sportovní klub Újezd, kopaná
Sportovní klub má ve své činnosti zaregistrovány 4 oddíly kopané s celkovým počtem 84 hráčů.
V půlce roku převzal vedení klubu Miroslav Vaněk s podmínkou, že v této funkci setrvá pouze
dočasně, do další valné hromady.
I.

Mužstvo mužů

Muži skončili v uplynulé sezóně 2015/2016 na 10. místě s 31 body. Nejlepšími střelci byli
Jindřich Hrnčiřík, který vstřelil 12 branek a Petr Sucháček, který vstřelil 11 branek.
Po této sezoně FAČR upravil přestupní řád. Hlavní změnou je, že se může v průběhu měsíce
června každý hráč rozhodnout, kde chce hrát a mateřský klub nemá možnost v tomto zabránit.
Tato změna měla za následek poměrně výrazné oslabení, protože této možnosti využilo
několik našich hráčů a odešlo do týmů v okolí.
Do nové sezóny 2016/2017 vstoupilo mužstvo pod vedením nového trenéra, kterým se stal
Radek Hlavička a na trénincích vedl mužstvo Roman Hlavička. Jako vedoucí mužstva pracoval
Martin Častulík st.
Na poslední chvíli se podařilo sehnat nového brankáře Michala Hájka z Pozlovic, jelikož zranění
ramene Jiřího Polomíka vyžaduje delší léčbu. V průběhu podzimu posílil tým ještě hráč
z Valašských Klobouk, Marek Pechanec, ale kvůli nemoci odehrál jen 4 zápasy.
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II.

Mužstvo dorostu

V uplynulém ročníku 2015/2016 v Krajské soutěži Zlínského kraje naše mužstvo dorostu
obsadilo 7. místo ve skupině A, se ziskem 35 bodů. Nejlepším střelcem byl Přemysl Vaculín s 22
vstřelenými brankami.
Stejně jako u mužů, tak i u dorostu nastaly změny. Odešli na základě nových přestupových
pravidel dva nejlepší hráči do Brumova a nebyl dostatek hráčů pro to, aby byla možnost
přihlásit dorost do nové sezóny.
Sportovní klub Vizovice však přišel s nabídkou vytvořit sdružené mužstvo a na soupisku dodal
11 hráčů, kteří se připojili k našim dorostencům. Hráči neměli mnoho času, aby se sehráli, ale
pod vedením trenéra Josefa Šándora a vedoucího mužstva Pavla Dobiáše si dorostenci vedou
velmi dobře.
Nejlepším střelcem je František Kráčalík, který vstřelil deset branek a Filip Martínek pět
branek. Zde se projevuje sbírání zkušeností z mužské soutěže. Nutno podotknout, že ve stejné
situaci jsou i Vizovice, kde dorostenci taktéž nastupují za muže.
III.

Družstvo žáků

Do nové sezóny 2016/2017 vstoupilo naše družstvo žáků v okresním přeboru ve skupině B.
Nová sezóna začala pod vedením nového trenéra Josefa Šándora a vedoucího družstva
Vladimíra Karlíka. Zatím si žáci vedou velmi dobře a po podzimní části jsou na třetím místě se
14 body. Nejlepším střelcem je s 15 vstřelenými góly Štěpán Kovář. Za odměnu, a hlavně také
pro další motivaci, navštívili žáčci v probíhající sezoně utkání 1. ligy na stadionu Slovácka, kde
viděli dramatický souboj a vítězství Zlína.
IV.

Družstvo přípravky

U našich nejmenších nadějí se body ani tabulky nevedou. To ale neznamená, že se hráči
nesnaží. V letošní sezoně opět hráli proti soupeřům v okresní soutěži přípravek skupiny B.
Některé zápasy se povedli více, některé méně, ale důležitá je radost ze hry a to, že je fotbal
baví a chtějí ho hrát. O to se velkou měrou stejně jako loni zasloužil trenér Vladislav Svozil,
letos s novým asistentem Jiřím Kamenčákem. Úplně nejmenším nadějím tzv. předpřípravce se
věnuje Jindřich Hrnčiřík. Kromě mistrovských utkání se přípravka účastní i turnajů, z nichž
jeden sami sportovci pořádají v místní tělocvičně.
V prosinci se 11 vybraných hráčů přípravky zúčastnilo prvoligového utkání FASTAV ZLÍN –
SLAVIA PRAHA, kde před zraky diváků ČT Sport dělali doprovod hráčům Zlína a o poločasové
přestávce si zahráli fotbal na ligovém hřišti.
SK Újezd jako jeden z mála klubů na okolí pracuje s mládeží. Poslední dobou je znát úbytek
dětí, které mají zájem sportovat a dochází ke slučovaní oddílů tak, aby se poskládal alespoň
jeden tým i ze čtyř okolních vesnic. S mládeží se vždy pracovalo velmi dobře, ale docházelo
k problémům se začleněním do I. mužstva. Tomuto by se vedení SK chtěli vyhnout a hrát
opravdu s hráči, které si tu vychovají a ne s cizími a naopak, aby naši hráči neodcházeli jinam.
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SK Újezd z. s. zajišťuje pro 90 mladých lidí v Újezdě efektivní využití volného času. Veškerá
činnost je závislá na finančních prostředcích, bez kterých se v dnešní době žádný klub
neobejde.
Sponzoři : Obecní úřad Újezd, Polfin Agro – p. Štefaníková E. , Polfin Ploština – Ing. Mudrák V.
, Stavosvit Trans – p. Machů M. , Frykaso – p. Kamenčák J. , Lacto Morava – Ing. Čihák J. ,
Montema Otrokovice – p. Machů J. , Lékárna Újezd – Machů T. , Belpo Pochylý J. , Zlínské
stavby – p. Hlavička R. , MV Kovo – p. Vaněk M. , Hydraulika - Fojtů O. , Sdružení vlastníků lesa,
Klempířství – Frýželka S. , Nábytek – Hovořák P. , Slavnet networks s. r. o. – Viceník M. , MAIER
& KORDULETSCH k. s. – Vaněk M. , Anvis Drnovice, Stanislav Mikulka.
Činnosti SDH Újezd
Nejdůležitější uskutečněnou akcí byly oslavy 120 let od založení sboru dne 21. srpna. Tým
mužů nad 35 let si zkusil první veřejnou ukázku a žáci se poprvé předvedli v naší obci.
Z historické techniky bylo v ten den k vidění kromě naší koňky i parní stroj z Kvítkovic.
Další výraznou událostí bylo pořádání prvního ročníku soutěže O putovní knihu starosty obce.
Všichni byli mile překvapeni, že se nejedná o klasický pohár, ale o nádhernou dřevořezbu pana
Šimáka. Soutěže se zúčastnilo kolem 30 týmů. Přes velkou snahu týmu mužů a žen se
nepodařilo obsadit první místo.
V současné době má sbor 79 členů, z toho 30 členů je mladších dvaceti let. Soutěží a
pravidelně trénují v kategoriích mladších a starších žáků, žen, mužů a muži nad 35 let. Za
zmínku stojí, že se mužům podařilo ve Slopném mít nejrychlejší požární útok a ženám obsazení
druhého místa v Újezdě.
V letošním roce se do kroužku mladých hasičů přihlásilo dalších 18 mladých hasičů. Žáky
trénuje Petr Šůstek, Libor Kamenčák, Hanka Porubová, Jaroslav Šůstek.
Díky sponzorským darům se podařilo pro žáky nakoupit nádherné dresy, pořídit novou káď a
řadu překážek.

To, co jsem uznala za podstatné v roce 2016 je zaznamenáno na straně 1-8/2016.
Zápis předložen ke schválení 06. 03. 2017

Vladimír Kráčalík
starosta obce

Pavla Kozubíková
kronikářka

