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práce obce s našimi spoluobčany je velice
nadstandardní a v tomto je naše víska,
přinejmenším v blízkém okolí, zcela jistě
výjimečná, takže ještě jednou veliké díky
všem, kteří se jakkoliv podílejí na chodu
obce a není jim Újezd a jeho okolí lhostejné.
A díky těmto akcím se bude moci uspo-

Vážení čtenáři,
opět nastal čas napsat pár řádků a informovat Vás o dění v naší obci.
V měsíci červnu, bylo nainstalováno do
obecního rybníka čeřící zařízení, kterému
já osobně říkám „Staňova fontánka“, protože tohle zařízení vyrobil pan Stanislav
Svoboda, kterému patří veliké poděkování.

Mobilní sběr velkoobjemového odpadu

• Pneumatiky
• Kovové předměty
• Nábytek s kovovými rámy nebo příslušenstvím
• Rámy oken vč. Skel, plastová okna
a dveře s kovovým příslušenstvím

Kontejner na ukládání velkoobjemového
odpadu bude přistavený na křižovatce, na
kamenité ploše u HOSPŮDKY NA NÁVSI.
Kontejner bude připravený od pátku 1.
října 2021 do pondělí 4. října 2021 (odvoz
během dopoledne).

Soutěžní anketa Alej roku 2021 hledá po
jedenácté nejkrásnější alej nebo stromořadí v Česku!

Do objemného odpadu patří:
řádat první ročník soutěže rybářů. Přesný
termín zatím není stanoven, ale jakmile
bude vše domluveno, budete informováni.
V sobotu čtrnáctého srpna na neděli
patnáctého, proběhl na hřišti ve Žďárech
v pořadí již druhý ročník soustředění přípravky fotbalového klubu Zbraslav u Brna
ve spolupráci s obecním úřadem a Tělovýchovnou jednotou Sokol Újezd u Rosic.
Tentokrát počasí malým fotbalistům
přálo, proto se mohli zchladit a zaplavat si
v našem rybníku a zároveň využít nově vybudované molo. Ale k tomuto článku vám
bližší informace podá trenér fotbalistů Martin Žák ze Zbraslavi.
A ještě jedna opomenutá událost z minulého čísla:

Dále proběhla koncem měsíce června
a začátkem srpna stavba mola, za pomoci
Milana Krejčího, který sehnal dubové kůly
a modřínové dřevo.
Antonín Březina nám zajistil dopravu,
pořez modřínové kulatiny a pomocí jeho
samého a jeho techniky se nám podařilo
zatlouct dubové kůly do dna rybníku.
Ve skvěle vybavené stolařské dílně Jiřího Zimmermana jsme nařezali, ohoblovali a ofrézovali pochozí fošny.
Touto cestou bych rád srdečně poděkoval všem zúčastněným na stavbě mola
a velice si vážíme spolupráce našich občanů.
Asi se budu opět opakovat a v tomto
případě opět velice rád, že tato spolu1
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„Sdružení Arnika – Centrum pro podporu občanů, česká nezisková organizace
spojující jedince usilující o lepší životní
prostředí, pořádá v roce 2021 již jedenáctý
ročník ankety Alej roku, soutěž o nejkrásnější alej nebo stromořadí v Čechách.“
Proto jsme uvažovali, že bychom přihlásili
naši kaštanovou alej. Uvidíme, jaké ovoce
toto rozhodnutí přinese.

Části vybavení bytu
Části nábytku
Koberce
Židle
Matrace
Odpad větších rozměrů, který nelze
uložit do běžně používaných nádob
na směsný komunální odpad

Do mobilního svozu objemného odpadu
NEPATŘÍ:
•
•
•
•

Stavební suť
Výkopová zemina
Autovraky
Nebezpečný odpad např. autobaterie,
oleje, barvy, ředidla
• Elektrická a elektronická zařízení
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vzal chodník a okny ho nasypal do kostela. První hodinu chodíme po vsi a mlčky
vstřebáváme a snažíme se uvěřit tomu, co
vidíme…. Ale už nás čeká práce. Nacházíme první rodinu, která potřebuje pomoct
se střechou. Bereme rukavice a jdeme
na to… U další rodiny se nám dostává
dalších překvapení. Na zahradě rodinného domu bylo 40 kontejnerů suti, dřeva,
plechů a stromů. Dveře z karavanu pána
z vedlejší ulice stále ční ze zdi… Karavan
byl na půdě domu o kousek dál… Sbírka
veteránů je zasypaná sutí… V domě naproti mladá rodina se slzami v očích vynáší
krabice z nedávno zrekonstruovaného
domu. Ptáme se, kam jdou? Musí se vystěhovat k příbuzným. Sousedův štít jim
propadl stropem do kuchyně a statik udělal
na zeď červené X… Dům určen k demolici... Odpoledne vidíme starého pána na
střeše sklépku, jak se snaží vyklidit půdu.
Bereme nářadí a jdeme mu pomoct… po
chvilce práce má půdu čistou a na krovech
plachtu. Zve nás do sklépka… O hodinu
později se přemisťujeme dál občerstveni
ročníky 1984, 1994 a 1995. Vína starší než
polovina z nás…….
Lukáš Malý

Poplatky pro rok 2021
•

Svoz PDO – 490,- Kč / osoba / rok,
účet číslo 2699281369/0800

•

Pes - 100,- Kč, každý další pes stejného majitele 150,- Kč

•

Majitel psa starší 65ti let - 50,- Kč,
každý další pes 70,- Kč,

•

na stejný účet jako svoz PDO

Obecní poplatky do 30.6.2021 !!!!!!
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Stočné rok 2021:
1.440,- Kč / osobu / rok na účet číslo:
2699286389/0800
Jako VS uvést 3+ číslo popisné,
tzn. čp 20 bude VS 3020, čp. 120 bude
VS 3120.
Stále se ještě najdou občané, kteří pozapomněli uhradit…

Mobilní sběr nebezpečných odpadů
včetně zpětných odběrů a mobilní sběr
velkoobjemového odpadu

27. března proběhla již tradiční akce
Ukliďme Česko a v tomto případě Ukliďme
les na Březině. Naše obec se tak jako
v loňském roce na této akci podílela svozem sesbíraných odpadků a poté jejich likvidací svozovou firmou. Veliké díky patří
všem, kteří se na této akci podíleli a především za organizaci celé akce paní Marcele
Onderkové.
To je z mé strany vše, touto cestou
Vás zdravím a přeji všem hezký podzim
a pevné zdraví.
Aleš Heller
místostarosta

Dne 28.9.2021 bude po obci proveden
sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný
odpad nechť občané připraví na viditelném
místě u domu – obec provede sběr odpadu
traktorem. Odpad bude následně předán
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

www.msujezdurosic.com. Děkuji panu starostovi Zdeňkovi Tesařovi a celému jeho
týmu za nemalou pomoc při úpravách
MŠ a i se zvelebováním prostor v předzahrádce. Plány máme veliké a nebráníme
se spolupráci nejen s rodiči, přáteli školy,
ale rádi uveřejníme na stránkách MŠ případné sponzory. Raduji se ze společné
spolupráce v otevřeném a vstřícném prostředí, které obohatí nejen děti, ale i nás
dospělé.
Za kolektiv MŠ,
Marcela Onderková,
ředitelka
Tímto bychom chtěli navázat a popřát
kolektivu školky zdárné nastávající dny
a nové paní ředitelce plno elánu do další
práce.
Členové zastupitelstva

Budou odebírané následující odpady:
• Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
• Jiné motorové, převodové a mazací
oleje
• Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
• Absorpční činidla, filtrační materiály/
včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených/, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
• Pneumatiky
• Brzdové kapaliny
• Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (např. Fridex)
• Olověné akumulátory
• Rozpouštědla
• Kyseliny
• Pesticidy (zbytky prostředků na ochranu
rostlin)
• Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
• Nepoužitelná léčiva (a léky)

Mateřská školka
Vážení čtenáři Újezdského zpravodaje,
mateřská školka přivítala 1. 9. 2021 děti
po prázdninách. Jejich nadšené výrazy
z nových prostor a vybavení mluvily za
vše. Těšíme se, že i v dalších letech se
bude školka rozvíjet a přinášet úsměvy
na tvářích. Chceme být mateřskou školou,
která zajistí dětem šťastné dětství, vstřícné
a pohodové prostředí. Pro nás je důležité
nejen to, co se děti naučí, ale i to, jak se cítí
a s jakými lidskými hodnotami se setkávají.
Pro rodiče a přátele školy chceme zajistit profesionalitu, partnerství a podporu. Činnost MŠ můžete celoročně
sledovat na nově vzniklých stránkách
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Kulturní okénko
Po dvou měsících prázdnin nám opět
děti začali chodit do škol a školek.
Doufejme, že se tento školní rok proběhne v normálním režimu, bez jakýchkoliv omezení.
A tak bych chtěl všem dětem popřát jenom samé úspěchy.

Začínají se nám zkracovat dny a venku
to někdy vypadá, že podzim přijde co nevidět.

Naši jubilanti

Tak jak už to bývá zvykem, blíží se nám
naše tradiční Pouť na Františka.
Pouť započneme v neděli 3. 10. 2021
Mší Svatou u kapličky sv.Františka na
návsi. Poté připravujeme v odpoledních
hodinách „Posezení pod Májou“. Srdečně
Vás zveme.

12. 7. Kvíčala Jan
18. 7. Železná Květoslava
27. 7. Rybníčková Marta

55 let
75 let
81 let

Srpen
16. 8. Bumbová Marie
28. 8. Dudová Jiřina

75 let
88 let

Další akcí je Vítání občánků.
9. 10. 2021 v 15 hodin přivítáme naše
nejmenší na Obecním Úřadě:

Září
7. 9.
9. 9.
12. 9.
20. 9.
20. 9.

50 let
60 let
85 let
65 let
82 let

Červenec

Zimmerman Jindřich
Zimmerman Jiří
Červinka Antonín
Stará Rozálie
Hotárek Jakub

Konečná Hana
Kraus Jiří
Kvíčalová Vladimíra
Dobrovolná Jaroslava
Brymová Ludmila

Ohlušující hukot vystřídá ticho, zděšení,
šok…….
O pár dní později vyráží SDH Újezd u Rosic spolu s tisíci dalšími hasiči, záchranáři,
dobrovolníky, a dalšími podat pomocnou
ruku obětem této přírodní katastrofy. Luděk Maštalíř a Pavel Vrba vyráží ve čtvrtek
večer s obecní technikou do skladu zásob
v Moravské Nové vsi. Tam se Pavel ujme
nakladače a Luděk náklaďáku, a od rána
do pozdních hodin jezdí a jezdí. V pátek
proběhne v Újezdě ještě rychlá porada, naloží se zásoby a humanitární pomoc obětem, a vyráží zbytek chlapů. Libor Budín,
Ondřej Knotek, Kamil Hošek, Mirek a David
Podlahovi, Lukáš Malý a Jarda Bašus….
Před vesnicí nás pouští policejní hlídka do
levého pruhu k rychlému průjezdu do obce.
Civilní auta musí počkat a dát vysvětlení,
proč chtějí jet dál. Za cedulí Moravské
Nové Vsi není nic výjimečného. Jen všude
stojí spousta techniky. Vojenské, hasičské,
civilní... Jinak nic zvláštního. Jen pole už
jsou nezvykle brzo po žních…. Vlastně počkat. Není po žních. Jen na polích chybí
obilí….. Při průjezdu obcí je stále vše
normální, najednou se objeví věž kostela
bez střechy s hodinami, které se zastavily
v 7:20…A najednou jako čára na mapě…
Jeden dům stojí celý, se střechou, dům
v naprostém pořádku, ale sousedův dům
už tam není. Jen hromada suti. V polovině
vesnice začal jiný svět. Lidské mraveniště,
ze stromů jen kmeny, ohnuté sloupy, trčící
plynové trubky ze země, trámy zapíchané
v domech, v každé fasádě jako po zásahu
šrapnely jsou zabodané tašky a střešní
latě…. Najednou je před námi hromada
dřeva. Asi další skládka. Jako na každém
rohu. Ale ne. Byla to dřevostavba. Zkolaudovaná před třemi měsíci. Celá vesnice je
zasypaná hlínou a prachem. Najednou je
tu obrovská náves. Ale proč je tak velká??
Dostalo se nám odpovědi, že ještě včera
zde stály domy. Dnes už jsou odvezené a
zbyla jen pláň…. Z kostela odváží hasiči
Tatru plnou dlažebních kostek. Vír někde

startovali již tradiční fotbalové utkání mezi
dětmi a tatínky, které skončilo překvapivou
remízou 9:9. Po skončení zápasu jsme se
velmi příjemně osvěžili v místním krásně
opraveném rybníku. Následovalo několik soutěžních disciplín jako přetahování
lanem, skákaní v pytlech atd. K dispozici
děti měly skákací hrad a také motorovou
motokáru, která se skoro celý den nezastavila. Večer se opekly špekáčky a po
stezce odvahy, kterou zvládly všechny
děti, jsme přespali v postavených stanech.
Druhý den jsme vše řádně uklidili a odjeli
do svých domovů s pocitem příjemně stráveného víkendu.
Touto cestou bych chtěl moc poděkovat
TJ Sokolu a Obecnímu úřadu v Újezdu
u Rosic za možnost uspořádání této akce,
která je důležitá pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí a také utužování kolektivu, což je
ve fotbale velmi důležité.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Martin Žák
trenér starší přípravky

„Na vlastní kůži“

Mladí hasiči
Obě naše družstva mladších a starších
žáků se probojovala dvěma postupovými
koly až na Přebor MHJ v požárním sportu.
Tento přebor se uskuteční 11. 9. 2021 na
VUT v Brně.
Kdo by měl chuť a čas podpořit naše
družstva, která skvěle reprezentují naši
malou, ale za to krásnou obec Újezd u Rosic, jste vítání jako diváci, budeme za to
rádi.

Dobrý den občané malebné vesničky
Újezdu u Rosic,
fotbalovou sezónu 2021/2022 jsme zahájili ve dnech 14 - 15. 8. na hřišti v Újezdu
u Rosic druhým ročníkem soustředění
starší přípravky FK Zbraslav. Za slunečného počasí na perfektně připraveném
hřišti jsme se nejdříve posilnili výborným
guláškem, který připravil můj asistent Ladislav Burian ze Stanovišť, a poté jsme od-

Zásahová jednotka
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem
klukům, kteří ve svém volnu byli pomáhat
při odklízecích pracích v postižených obcích na Jižní Moravě.
Libor Budín
Kulturní komise
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Dunění tanků a děl. V roce 1945 se vesnicemi v okolí Břeclavi a Hodonína prohnala Rudá armáda pronásledující prchající vojska Třetí říše. Škody byly značné,
desítky domů poničené, škody na životech
a majetku byly všudypřítomné ….. „Jako
dunění tanků a děl“, říká starý pán z Moravské Nové vsi o 76 let později. Prohnala
se tudy smršť ještě mnohem ničivější. Zní
stejně jako blížící se fronta, ale přichází
mnohem rychleji a bez varování. Všechny
zastihne nepřipravené.
3 minuty. Za tu dobu si uvaříte kávu,
možná stihnete dojít do oblíbené restaurace na rohu… Nebo za tu chvilku přijdete
o všechno. Za tu dobu zmizí polovina vesnice. A to doslova.
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