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dodávka materiálu - dlažby, podsypové
vrstvy, betony,...), pouze pokládku obrubníků a dlažby provedla odborně způsobilá
osoba. Byla provedena oprava 310 bm
chodníku a položeno cca 420 m2 dlažby.
Oprava byla provedena opravdu ve velice
svižném čase, srovnáme-li délku prací při
rekonstrukci chodníků s ostatními obcemi
viz obec Hluboké a Stanoviště. Obec dále
provedla rekonstrukci ložnice v MŠ, ze
které se stala herna pro děti. V neposlední
řadě obec získala dotaci na projekt pro výstavbu rybníku. Současně obec prováděla
udržovací práce kolem obecního rybníku,
na kterém vybudovala molo, které slouží
návštěvníkům rybníku k rekreaci. Rybník
byl zarybněn a slouží k rekreačnímu rybolovu a mnoho dalších prací. Nutno dodat, že plánování prací a jejich finalizace
vzhledem k výpadkům firem, zdražování
materiálů, dlouhodobému nedostatku některých materiálů byly velice složité, ale
zvládli jsme to.

Úvodní slovo
Dobrý den vážení čtenáři,
v tomto prvním vydání Újezdského zpravodaje v roce 2022 bychom Vás chtěli seznámit zejména s plánovanými aktivitami
obce, které by měly být během letošního
roku realizovány, ať už se jedná o plánované projekty, stavby či kulturní akce. Nicméně se musí nejprve vrátit k událostem,
které již proběhly. Loňský rok byl opravdu
náročný. I přes veškerá příkoří, které
omezovaly běžný život a v mnoha případech byly na hraně únosnosti zejména pro
podnikající osoby v oblasti pohostinství,
ubytovacích služeb, či jiných oborech.
Doba byla těžká. Nicméně musím říci, že
přes všechny problémy se obci povedla
opravdu velká spousta věcí. Chtěl bych
zmínit zejména získání dotací na opravu
kapličky Sv. Františka z Assisi, která se
bude vzhledem ke komplikovanému zajištění realizátora opravy provádět v letošním
roce. Bude provedena kompletní oprava
střechy kapličky včetně okapů. Dále obec
za podpory spolku Újezdské studánky
získala kompletní moštovací technologii,
která bude sloužit místním pro získávání
moštu, povidel, džemů, kvasu apod. Obec
získala dotaci na opravu střechy obecního
obchodu. Oprava byla provedena koncem loňského roku. Při této opravě byla
odstraněna původní hydroizolační vrstva
tvořená asfaltovými pásy a nahrazena novou hydroizolační vrstvou z geotextílie min.
300g/m2, na kterou byla položena hlavní
hydroizolační vrstva z PVC fólie s požární
klasifikací pro veřejné budovy. Současně
byla provedena výměna uzemňovací
soustavy a nutných klempířských prvků.
Stejná oprava střechy byla provedena také
v mateřské školce, kde byl instalován také
nový povrch střešní krytiny nad hernou.
Obec provedla rekonstrukci chodníku na
„Rapotické ulici“. Tuto rekonstrukci provedla obec sama (odstranění materiálu,

Nyní již máme rok 2022, který vypadal z kraje roku velice nadějně. Každý
doufal, že se vše vrátí zpět do zaběhnutého stavu. Nicméně začal válečný konflikt
na Ukrajině, který krátký optimizmus zase
usadil do patřičných mezí. Tato událost
hýbe celým světem. Jednak stojí ohromné
utrpení lidí na Ukrajině, ale i ostatních, neboť válečný konflikt se dotýká nás všech.
Je třeba doufat, že situace nebude eskalovat a vrátí se zpět do „normálu“. Nicméně tím co se stalo, a v současné době
se ještě děje, bude mít velký dopad i na
nás a to nejen ve zvýšení inflace respektive v obecném zdražování, ale i o zajištění
pomoci lidem, kteří utíkají před válkou. Již
teď jsou zřizovány fondy na pomoc lidem
z Ukrajiny, pořádají se sbírky, případně se
zajišťuje humanitární pomoc pro Ukrajinu.
Proto bych chtěl zmínit, že organizace z
Rapotic - O děti postaráno z.s. iniciuje pomoc lidem z Ukrajiny a zřídila sběrné místo
v Rapotické sokolovně – více se dozvíte
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posud vybralo 5 173 857 Kč. Na sbírkový
účet s variabilním symbolem určeným pro
Oblastní charitu Rajhrad lidé poslali 115
550 Kč. Výsledky jsou prozatím průběžné;
online podoba sbírky potrvá až do 30. 4.
2022.
„Vážíme si vaší ochoty pomoci. Uvědomujeme si, že je toto období náročné.
Ačkoliv situaci spojenou s pandemií nemoci covid-19 prožívá každý jinak, dotýká
se nás všech. Do Tříkrálové sbírky se již
tradičně zapojili naši asistenti, kterým moc
děkujeme za dlouhodobou a vytrvalou pomoc. Dále děkujeme našim zaměstnancům, kteří šířili letáčky, a někteří z nich
se zapojili ve svých obcích i osobně. Díky
vám všem můžeme realizovat charitní cíle
pro tento rok. Více se o nich můžete dozvědět na našem webu. Rád bych zmínil,
že Tříkrálová sbírka stále ještě probíhá online. Naši činnost můžete podpořit na charitním webu prostřednictvím sbírkového
účtu se specifickým variabilním symbolem
nebo využít online kasičky na stránce trikralovasbirka.cz. Vaše příspěvky můžete
zasílat až do 30. 4. Každá koruna pomáhá
a žádná pomoc není malá. Moc vám všem
děkujeme, posouváte nás dál,“ komentuje
výsledky Tříkrálové sbírky ředitel Oblastní
charity Rajhrad, Zdeněk Strašák.
--Ještě jednou děkujeme všem asistentům a koledníkům za zapojení, podporu a
pomoc. V případě, že byste nás chtěli podpořit ještě do konce dubna, budeme moc
rádi, pokud zveřejníte přiložený článek ve
vašem zpravodaji a vyvěsíte přiložený plakát ve vaší obci.
Moc si vážíme vaší pomoci a těšíme se
na další krásnou spolupráci.
Ing. Jana Janoutová
pracovník vztahů k veřejnosti
Oblastní charita Rajhrad
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
mobil: 730 599 752
web: www.rajhrad.charita.cz

Naši jubilanti
Leden
Došek Alois		

65 let

Únor
Podlaha Ladislav
Čermáková Anna
Polehla Oldřich
Beneš Robert		
Černý Pavel 		
Krupička Karel		

80 let
84 let
80 let
55 let
55 let
82 let

Březen
Sedlák Vladimír
Sedláková Marie
Matoušková Marie

70 let
90 let
81 let

Kulturní okénko
Dne 26.2. proběhly v obci tradiční
Ostatky. Sestava masek byla pestrá a doufám, že i vám, kteří jste viděli, se líbila.
23.4-24.4. uspořádáme na hřišti ve Žďárech Obvodní kolo v Požárním sportu.
30.4. se budeme těšit na pálení čarodějnic, které proběhne také na žďárském
hřišti.
18.6. plánujeme Den hudby, bližší informace uveřejníme před samotnou akcí.
5.7. bychom se chtěli vrátit také k tradici
Jarmarku. Snad nám to situace dovolí a
my se budeme moci opět zapojit do kulturního života tak, jak jsme byli zvyklí.
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Bílý kruh bezpečí
Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou
nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů,
pozůstalým i svědkům trestných činů. A od
loňského roku dokonce není vázaná na
prostory brněnské poradny. Díky tomu, že
pro svou činnosti získala vozidlo, mohou
poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své
domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se
obrací pro pomoc na brněnskou poradnu
Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí.
Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají
i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v
dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro
ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na
naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na
čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší
právě mobilní poradna. Díky ní se nyní
právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského
kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou
například oběti ublížení na zdraví, týrání,
vydírání, znásilnění, porušování domovní
svobody, loupeže, podvodu, krádeže a
mnohých dalších trestných činů. Poradci
jim nabídnou především konzultaci, při
které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou
podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může klient prakticky
na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně
samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci
bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy
nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si
poradce k sobě zavolal.
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Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo 732 842
664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. Díky
mobilní poradně již není domluva vázaná
pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle
možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v
takovém případě je však lepší se objednat
na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý
kruh bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá
tradice, jejímž novodobým rozměrem je
pomoc lidem v nouzi, kterou se nám daří
poskytovat díky příspěvkům od jednotlivců a rodin. Skupinky koledníků chodí od
domu k domu, vinšují štěstí, zdraví a žehnají příbytkům.
Specifická forma dobrovolnictví v podobě každoročně pořádané Tříkrálové
sbírky je ukázkou zapojení obrovského
množství lidí, kteří spolupracují pro dobrou
věc. Pomáhá nám k tomu okolo 88 asistentů a přes 2400 koledníků – někteří z
nich již mnoho let. Bez nich by tato sbírka v
takovémto rozsahu nemohla existovat.
Letos jsme se vrátili k tradiční podobě
sbírky – neprobíhala pouze online, ale opět
se zapojili asistenti a koledníci, kteří chodili
s koledou do domácností, tak jak je dlouholetým zvykem.
Solidarita lidí byla neuvěřitelná. Prostřednictvím stacionárních kasiček se do-

dále ve zpravodaji.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří nám v loňském roce pomáhali, ať už
brigádně při úklidu rybníku, s obecními
akcemi, případně jiným způsobem přiložili
ruku k dílu, neboť pomoc v dnešní době
není tak běžná jak by se mohlo zdát a
proto jsem rád, že je zde stále velké množství lidí, kteří pomoc nabízejí.
	


Zdeněk Tesař
starosta

Projekty v roce 2022
Jak již bylo zmíněno v úvodu, tak
v první půli roku proběhne oprava střešní
krytiny kapličky včetně okapů. Současně
byly z kraje roku započaty práce k výstavbě
obecního rybníku, při kterých probíhá odstraňování dřevin kolem Újezdského potoka a z míst, kde bude rybník postaven.
Následně bude v místě výstavby nového
rybníku proveden doprůzkum lokality z
hlediska vlivů na chráněné části přírody –
bude zkoumána biodiverzita.
V MŠ se počátkem roku provedly
opatření, od kterých si obec slibuje navýšení počtu žáků. Ve školce byly provedeny
úpravy skladu, ze kterých vznikly nové záchody, proběhla úprava přípravovny jídla,
skladu potravin a dalších místností tak, aby
byla MŠ pro děti i personál co nejkomfortnější. Práce na MŠ se tedy dotkly i elektroinstalace a odpadů.
Vzhledem k vynikajícím výsledkům
na hasičských soutěžích mladých dobrovolných hasičů se obec rozhodla podpořit
oddíl pořízením speciální edice triček s
kraťasy. Tyto jsou vystaveny na OÚ k vyzkoušení. Případní zájemci si po nahlášení
velikostí mohou trička či kraťasy přes OÚ
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objednat. Současně obec podpořila v nákupu triček s dlouhými rukávy i oddíl mužů.
Počátkem února obec podala žádost
o dotaci k pořízení nového kondenzačního
kotel do obecního obchodu. K tomuto využila dotační program Podpora provozu
venkovských prodejen v Jihomoravském
kraji pro rok 2022. Předběžná cena za instalaci nového kotle včetně vyvločkování
komínu a drobných stavebních úprav byla
stanovena na 85 000,- Kč. V případě získání dotace by obec získala 50% nazpět.
Dále má obec v letošním roce v plánu
provést generální opravu povrchu podlahy
v hasičce. K tomuto účelu nechala zpracovat seznam prací nutných k opravě, nacenit materiály a samotné práce na opravě.
Jako nejefektivnější řešení rekonstrukce
podlahy v hasičce bylo zvoleno kompletní
odstranění stávajícího povrchu včetně
podkladních vrstev, zavedení systému
odvádění vlhkosti, který byl již instalován
v hasičské klubovně a položení nového
povrchu v podobě hlazeného betonu. Celková cena těchto prací byla stanovena na
317 000,- Kč. Obec, aby eliminovala finanční náročnost této akce, podala žádost
o dotaci z programu Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022. V případě, že
by JMK naši žádost vyhodnotil jako zcela
nezbytně nutnou pro provoz zásahové jednoty, je možno díky této dotaci získat až 70
% finančních prostředků nazpět.
Současně obec společně se společností BONITA zpracovává projekt na
vytvoření nového venkovního sportovního
zázemí pro všechny, kteří by měli zájem
se „trošku protáhnout“. Jedná se o postavení cvičících prvků tzv. workoutového
hřiště, jehož součástí by byly i prolézačky
pro děti a venkovní trampolína/trampolíny.
Způsob výběru jednotlivých zařízení bude
uzpůsoben tak, aby si na své přišly i ti

nost. V současné chvíli jedná dodavatelská
společnost o udělení certifikace pro tuto tribunu. V případě, že vše dobře dopadne,
by obec mohla usilovat o některou z dotací
vypisovaných Národní sportovní agenturou, která na podobné projekty finančně
přispívá až do 80 % uznatelných nákladů.
Z tohoto důvodu je pro obec nutností získání této dotace, neboť cena za postavení
tribuny byla v roce 2021 stanovena na cca
980 000,- Kč včetně DPH.

zcela nejmenší - děti z MŠ, tak i dospělí,
kteří berou sportovní aktivity zcela vážně.
Součástí projektu bude i posezení včetně
stojanů na kola, odpadkových košů atd.
Sportovní hřiště vznikne za pomníčkem,
který je umístěn naproti MŠ. Toto místo
je k tomuto účelu jako stvořené, jedná se
o stíněné místo, které je velice dobře přístupné a nachází se v centrální části obce.
Hřiště bude postaveno tak, aby nenarušovalo místo na kterém se stávající pomník
nachází. Vzhledem k tomu, že cena tohoto
sportovního hřiště rozhodně nebude malá,
respektive se bude pohybovat kolem 500
000,- Kč, bude obec usilovat o získání dotace z dotačního programu NADACE ČEZ
– Oranžové hřiště, případně z Evropských
dotací - program IROP 2.

Současně je v běhu výstavba moštárny. Zde projekt zpracovává společnost
ALDYCO – stavby a konstrukce s.r.o.
U rybníku ve Žádárech obec plánuje
postavit dřevné posezení, které by sloužilo
k poskytnutí většího komfortu pro všechny,
kteří rybník navštíví. Jelikož se jedná o
akci, kterou si bude obec řídit zcela samostatně, chtěl bych tímto poprosit každého,
kdo by byl ochoten přidat ruku k dílu.

V první polovině letošního roku by
měla u spaliště vyrůst nová obecní hala
na pořízenou techniku. Hala bude mít rozměry 8 x 20 m a její součástí bude i sociální zázemí a sklad. Před stavbou zmíněné
haly bude pozemek kompletně oplocen.

Dále bych chtěl zmínit, že z 211 ks
ovocných stromů, které byly v sadě nad
rybníkem ve Žďárech vysazeny, se 205 ks
ujalo. Šest kusů ovocných stromů, které
uhnily a uschly, bude nahrazeno novými.
Zahrádkářům bych chtěl připomenout, že
nyní je ideální čas postřiku proti kadeřavosti broskvoní a blíži se čas pro přípravu
postřiku proti rzi hrušňové :)

Obec i v letošním roce chce pokračovat v rekonstrukci chodníků. Proto bude letos dokončeno propojení chodníku na ulici
„Rapotická“ před Kroutilovými a Popelkovými. Zde bych chtěl sdělit, že dle provedených měření je možno před těmito domy
chodník postavit tak, aby se nezhoršila přístupnost do garáží těchto domů oproti současnému stavu. Dále je plánována kompletní rekonstrukce chodníku směrem na
Stanoviště - od Hotárkových po Krupičkovi.

Závěrem k výše uvedeným plánovaným pracím bych chtěl zmínit, že jsou i z
části podmíněny získáním dotací. Neboť v
dnešní době jsou dvě možnosti, jak něco
udělat nebo pořídit co nejlevněji. Jednou z
nich je ta varianta, že si vše musíte udělat
sami, tedy zajistit vše od papírové války
(povolení a podobně), nákupu zboží/materiálu, až po samotnou stavbu, případně
udělat papírovou válku, zažádat a uspět s
žádostí o dotace a následně obstát u kontroly účelnosti čerpání dotace. Tímto chci
poukázat na to, že cíle obce v roce 2022 se

Obec již v loňském roce rozpracovala
projekt na výstavbu dvoupatrové tribuny z
lodních kontejnerů, která by měla být umístěna na hřiště ve Žďárech. Nicméně projekt se v současné době pozastavil z důvodu získání certifikace výrobku z hlediska
bezpečnosti, neboť dle výkladu stavebního
úřadu je tato certifikace nutná, protože se
jedná o stavbu, do které má přístup veřej4

Mažoretky AURA TJ Sokol
Újezd u Rosic
KONEČNĚ! Konečně jsme se dočkaly!
Už hodně dlouho jsme se schovávaly
pouze v tělocvičně, kde jsme pilovaly sestavy, které jsme nyní měly možnost po
skoro dvouroční odmlce předvést. A úsilí
z tréninků jsme zúročily! Od konce února
jsme zúčastnily tří soutěží (Opava, Kroměříž a Bystřice pod Hostýnem) a ze
dvou jsme si přivezly umístění na předních
pozicích – 2. místo duo Zuzana Černá a
Kristina Přikrylová, 1. místo sólo pompom Eliška Černá, 2. místo sólo s hůlkou
Zuzana Černá, 3. místo Zuzana Černá a
Kristina Přikrylová, 3. místo miniformace
(sestava celého týmu). Naše nejmenší cvičenka Sofinka Přikrylová se se soutěžemi
teprve seznamuje a její kuráž není malá –
soutěž od soutěže se zlepšuje a probojovává se k předním pozicím. Moc jí držíme
palce, aby jí tento elán vydržel a krásnou
odměnou jí byl jednou stupínek vítězů.
Pro děvčata je účast na soutěžích s takovým výsledkem velkou odměnou za odvedenou dřinu. Ale holky tuto šílenou dobu
překonaly jen díky tomu, že dělají sport,
který je baví a naplňuje.
Tímto bych chtěla velice poděkovat obci
a sboru hasičů Újezd u Rosic za zapůjčení
vozidla na tyto soutěže. Je to velká podpora pro náš tým.
A také děkujeme za podporu TJ Sokol
Újezd u Rosic, že pod její záštitou můžeme
dělat dobré jméno nejen jí, ale i naší obci.
					
		

Jitka Černá
			 vedoucí týmu
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potvrdíme, že jsme regionem, kde má
sport zelenou.

počtu disciplín. Již nyní je připraveno
několik set medailí včetně pohárů pro nejúspěšnější sportovce a sportovkyně.

Hlavními partnery akce jsou Skupina
ČEZ, Kraj Vysočina a VAS a.s.

Podrobné informace naleznete na
www.namestddm.cz, kde budou postupně
během března zveřejněny.
Věříme, že se sedmá olympiáda
vydaří stejně tak, jako ty předešlé a opět



dosáhne věku 65 let je poplatek stanoven
na 50,- Kč/rok, v případě že tento majitel
má více psů, tak za každého dalšího psa je
stanoven poplatek na 70,- Kč/rok,
poplatky z užívání veřejného prostranství:
za trvalé parkovací místo pro automobil – 500,- Kč/rok,
za trvalé parkovací místo pro nákladní automobil nad 3,5t – 1 500,- Kč/rok.
Poplatky lez platit v hotovosti přímo na
OÚ Újezd u Rosic, případně prostřednictvím bankovního účtu 2699281369/0800.

opět nedrží při zdi. Budeme se soustředit
na projekty, které rozhodně nejsou snadné.



Zdeněk Tesař
starosta

Za organizátory Ing. Jan Kotačka

Poplatky
Svazek obcí Hluboké – Krokočín – Újezd
u Rosic
cena stočného od 1. 1. 2022 je
stanovena na 1 704,- Kč
Stočné je možno platit hotově na OÚ
Újezd u Rosic, případně prostřednictvím
bankovního účtu 2699286389/0800 a variabilní symbol 3 a číslo domu (např. č.p.
16 bude zadávat variabilní symbol následovně: 3016).




Sběr odpadu
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v pátek 6. května 2022. Sběr bude
proveden obecním traktorem, který projede obcí – kdo má zájem předat nebezpečný odpad, nechť si ho připraví na viditelném místě u domu. Obec tento odpad v
ranních hodinách dne 6.5.2022 převezme
a následně ho souhrnně předá společnosti
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Obec Újezd u Rosic
poplatek za odvoz komunálního
odpadu je stanoven na 550,- Kč/rok,
poplatek za psa je stanoven na
100,- Kč pes/rok, za každého dalšího psa
stejného majitele potom 150,- Kč/rok; poplatek za psa, u kterého jeho majitelem
osoba, která v kalendářním roce dosáhla/
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Občané si k předání mohou připravit:
Snadno biologicky rozložitelné

Humanitární pomoc pro

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.
Nemrznoucí kapaliny obsahující
nebezpečné látky (např. Fridex).
Rozpouštědla, kyseliny, pesticidy,
barvy, tiskařské barvy, lepidla pryskyřice
obsahující nebezpečné látky.

Ukrajinu
Spolek O děti postaráno se sídlem
v Rapoticích pořádá v rámci pomoci lidem
z Ukrajiny humanitární sbírku, do které se
může zapojit každý. Sběrným místem byla
určena Sokolovna Rapotice, která bude
pro tento účel otevřena každý den včetně
víkendu:
od 9:00 do 11:00 hod.
od 17:00 do 19:00 hod.
Čím mohou občané přispět:
Jídlo:
dětská strava pro nejmenší (1-2
roky) – umělá výživa (mléko), přesnídávky,
příkrmy,
instantní jídla (lehké na přepravu
a snadné na přípravu např. čínské polévky
a instantní těstovinové pokrmy),
rychlý zdroje energie pro tělo v
podobě protejnových tyčinek, hroznového
cukru a čokolády,..

Mobilní sběr velkoobjemového odpadu proběhne od pátku 6. května 2022
do pondělí 9. května 2022 prostřednictvím
velkoobjemového kontejneru, který bude
přistaven na kamenité ploše u Hospůdky
na Návsi. Občané mohou do tohoto kontejneru odkládat:
části vybavení bytu,
části nábytku,
koberce, židle, matrace,
odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na
směsný komunální odpad.

Oblečení:
teplé bundy, mikiny, flísové čepice, svetry, rukavice, nákrčníky (nic jiného
prosím nenosit).

Do velkoobjemového kontejneru nepatří:
stavební suť,
autovlaky,
autobaterie, barvy, ředidla,
elektrická a elektronická zařízení,
pneumatiky,
kovové předměty,
nábytek s kovovými rámy nebo
příslušenstvím,
rámy oken včetně skel,
plastová okna a dveře s kovovým
příslušenstvím.



Elektronika:
nabité powerbanky + univerzální
kabely k nim,
svítící baterie, baterky, čelovky.
Zdravotní prostředky:
auto lékárničky, náplasti, individuálně balené obvazy, analgetika a protizánětlivé léky, černé uhlí, kapky do očí,
rukavice, termofolie, sterilní krytí,
desinfekce, vitamíny, minerály,
hygienické prostředky (toaletní
papír, plenky, vložky).

Zdeněk Tesař
starosta
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Příslušenství:
termosky na čaj (pouze pro 10 a
více litrů),
spacáky, deky, karimatky,..

s mikroregiony Náměšťsko a Chvojnice.
Výrazně nám pomáhají jednotlivé zájmové
organizace a vojenská základna.
Na mladé sportovce bude čekat třicet
sportovních disciplín. Konkrétně se můžete těšit na sprint, skok do dálky, skok do
výšky, vrh koulí, hod krikeťákem, štafety,
maraton, běh, florbal, cyklistiku, kanoistiku,
šachy, volejbal, plážový volejbal, tenis,
stolní tenis, plavání, střelbu, street-basketbal, fotbal, nohejbal, pétanque, šplh,
gymnastiku, vybíjenou, bowling, přehazovanou, minigolf, in-line brusle a nově šipky.
Slavnostní zahájení proběhne v úterý
19. května 2021 v 17.30 hod. na náměstí v
Náměšti nad Oslavou za účasti všech
sportovců, starostů obcí, hostů a dalších
příznivců. Nástup sportovců doprovodí
živá hudba, bude vyvěšena vlajka olympiády a zapálen olympijský oheň. Po oficiální
části proběhne zábavná část cca do 19.30
hod.

Za podporu děkuje spolek O děti postaráno.

Zdeněk Tesař

starosta

Venčení psů v obci
Nedávno mne jedna osoba poprosila,
abych napsal několik vět k venčení psů v
naší obci. Nelíbilo se jí, že spousta občanů
venčí svého pejska tak, že po něm nesbírala jeho exkrementy a tudíž nedodržuje
obecní vyhlášku. Proto bych tímto způsobem chtěl požádat všechny pejskaře, aby
byli v této záležitosti ohleduplní a exkrementy po svých pejscích sbírali.



V týdnu od 14. března budou distribuovány přihlášky do jednotlivých základních
škol a na obecní úřady. Uzávěrka přihlášek
je stanovena na 8. dubna 2021, do kdy je
třeba přihlášku doručit do DDM.

Zdeněk Tesař
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Regionální olympiáda dětí

Startovné na celou akci činí 100,-Kč.

a mládeže
Vážení sportovní přátelé,
ve dnech 24. až 29. května 2022 se v
Náměšti nad Oslavou uskuteční již sedmá
Regionální olympiáda dětí a mládeže.
Olympiáda se koná jednou za tři roky (nyní
díky covidu po pěti letech) a hostí sportovce čtvrtých až devátých tříd ZŠ a mladé
lidi do 21 let z dvaceti devíti obcí Mikrororegionů Náměšťsko a Chvojnice.

Každý účastník obdrží olympijské
tričko s názvem obce, kterou bude reprezentovat a může se účastnit libovolného

Akci pořádají dům dětí a mládeže a
město Náměšť nad Oslavou ve spolupráci
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