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nikovali a snažili se zabránit rozšíření požáru na okolní porosty. Zde je třeba zmínit, že do nejnebezpečnějších zón požáru
mohou být vysláni pouze profesionálové,
kteří mají patřičný výcvik a také tomu určené vybavení – trojvrstvé nehořlavé obleky, masky, dýchací přístroje, atd. Následně, při stabilizaci situace (zabránění
rozšíření ohně) se členové všech jednotek
soustředili na uhašení rozsáhlého ohniska
požáru. V průběhu hašení byl největším
problémem zajistit dostatek hasební vody,
byť bylo využito několik hydrantů jak v obci
Zbraslav, tak potom i v naší obci. Tento nedostatek byl způsoben nízkým tlakem vody
v potrubí, který vznikl vysokým odběrem
vody do cisteren. V případě potřeby bylo
dohodnuto, že bude využita i voda z přehrady –nakonec se tak nestalo.

Lesní požár
V nedávné době proběhl na katastru
naší obce požár, který zničil více jak 2 ha
zdravého lesního porostu a zasáhl lokalitu
o velikosti cca 4 ha. Vzhledem k rozsahu
požáru byl vyhlášen dokonce třetí stupeň
požárního poplachu, kterého se účastnilo na sedmnáct jednotek dobrovolných
a profesionálních hasičských sborů Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Požár byl díky neuvěřitelné profesionalitě
a vydatného úsilí všech hasičských sborů
ještě téhož dne stabilizován. Za opravdu
heroické úsilí, které hasiči během zásahu
vynaložili, jim patří nejvyšší uznání a zasloužené poděkování.

Jak jsem již zmínil v úvodu, požár se podařilo již téhož dne stabilizovat, nicméně
ne dohasit. Zde se objevil jako velký problém hořící kořeny stromů, které neustále
iniciovali nové zažehnutí požáru. Požár se
tedy šířil pod povrchem, což vyžadovalo
neustálé sledování. Tímto nám započal
opravdový maraton výjezdů k neustále
doutnajícímu požáru, který i v několika případech způsobil vznícení lesního porostu.

Naše zásahová jednotka se po vyhlášení požáru neprodleně dostavila na místo
zásahu a po konzultaci s velitelem zásahu
prováděla potřebné práce vedoucí k tlumení požáru.
Zde bych chtěl osvětlit několik věcí týkajících se hasičského postupu při tlumení
požáru:
První jednotka, která se dostaví
na místo zásahu, nejprve zhodnotí událost,
nahlásí operačnímu důstojníkovi rozsah
požáru a činní první kroky k tlumení požáru
pokud je toho s jejím vybavením schopna.
Po příjezdu profesionálních jednotek přebírá velení na tlumení požáru
velitel profesionální jednotky. Ten následně
koordinuje veškeré jednotky, které se hašení účastní. V případě rozsáhlého požáru
mohou být určeni vedoucí úseku, kteří řeší
tlumení požáru v kooperaci s velitelem zásahu.

Pro představu uvádím, že naše zásahová jednotka uskutečnila od započetí požáru dne 14. 5. 2022 16:32 hod. až po jeho
ukončení 18. 5. 2022 18:40 hod. celkem
9 výjezdů. Je třeba zmínit, že naše zásahová jednotka nedisponuje hasičskou
cisternou, proto byla nezbytná výpomoc
zásahové jednotky obce Zbraslav. Kooperace mezi jednotkami probíhala naprosto
bezproblémově a dalo by se říci i nadstandardně, za což bych chtěl velice poděkovat
veliteli zásahové jednotky Zbraslavských
hasičů panu Davidovi Krutišovi, přes kterého byli koordinovány veškeré výjezdy,
kdy bylo nutné k dohašení větší množství
vody.

V první fázi hašení byli členové naší
zásahové jednotky, rozděleni do několika
skupin, které mezi sebou neustále komu2
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Po dohašení požáru dne 18. 5. 2022
byla lokalita předána nazpět LČR k občasnému monitoringu.
Na všem špatném je třeba si vzít
alespoň něco pozitivního. Naše jednotka
v předešlé době netlumila žádné výraznější
požáry, respektive takto velký požár se
v okolí naší obce nevyskytl notnou řádku
desítek let. Nastalá situace nám ukázala,
na jakých místech musíme zapracovat
a co musíme pořídit, aby naše zásahy byly
efektivnější. Současně nám ukázala, že
bez výraznější finanční dotace to nepůjde,
takže se před námi otevřela další výzva
v podobě získání co možná největšího fi10
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nančního obnosu, který bude využit na dovybavení naší zásahové jednotky.
			 Zdeněk Tesař

starosta

Krádeže v naší obci a jejím
okolí
Tento příspěvek dávám do zpravodaje
záměrně, neboť v uplynulých dnech a týdnech se v naší obci opravdu kradlo. Byla
vykradena jedna nemovitost v okolí návsi.
Pachatele se do dnešního dne nepodařilo
dopadnout. Tato situace není nicméně ani

Během dne se na hřišti vystřídalo více
jak 120 automobilů. Byly zde k vidění i
opravdu hodnotné kusy jako např. Ford
Mustang z roku 1966, Dodge Charger z
roku 1969, Volkswagen T2 Bus Westfalia,… Dále zde byl např. vystaven MACK
truck ve vojenském provedení s dvacetitunovým navijákem k odvážení tanků
Charman, krásné Buicky z Amarican Cars
Clubu Brno, nebo tunikově upravené spe-

zdaleka ojedinělá. V obci Hluboké došlo již
ke čtyřem krádežím, při kterých byly odcizeny věci v řádu již stovek tisíc… Proto
bych chtěl apelovat na všechny občany,
aby si svoje věci chránili a pokud možno je
nenechávali na nestřeženém místě. Současně bych chtěl poprosit o co největší
obezřetnost a v případě jakéhokoliv podezřelého chování informovali nejlépe PČR,
případně OÚ.
Děkuji za spolupráci.



Zdeněk Tesař
starosta

Sraz veteránů
Dne 21. 5. 2022 proběhl na hřišti ve
Žďárech podruhé sraz veteránů a youngtimerů, který pořádal Svatojakubský pivovar
ve spolupráci s naší obcí. Akce byla proti
loňskému prvnímu ročníku koncipovaná
jinak. Posádky jednotlivých automobilů již
nemuseli plnit úkoly, nýbrž jejich jediným
cílem bylo dojet na akci a svého naleštěného miláčka zde vystavit.

ciály jako BMW E36 se vzduchovým podvozkem a desítky dalších. V jednu chvíli
hřiště doslova praskalo ve švech, neboť na
ně jde umístit komfortně cca 90 automobilů.
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Možnost stravování pro občany

NAŠI JUBILANTI
Duben

(penzisty a sociálně slabé)
Cena obědu včetně polévky a dovozu
činí 120,- Kč.
Možnost výběru ze dvou druhů.
Bližší informace Vám poskytne vedoucí
provozu Martina Chylíková, tel:777794040
Poplatky pro rok 2022
Svoz PDO – 550,- Kč / osoba / rok, účet
číslo 2699281369/0800
Pes - 100,- Kč
Majitel psa starší 65ti let - 50,- Kč
na stejný účet jako svoz PDO
Obecní poplatky do 30.6.2022 !!!!!!

Kalina Dušan		
Piroch Miroslav		
Hemalová Magdalena
Chalabala Jiří		

50 let
60 let
55 let
65 let

Květen
Vrbová Jana		
Matoušek Zdeněk
Křivánková Dagmar

50 let
75 let
65 let

Červen

Stočné rok 2022:
1.704,- 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.

Doležal Lubomír
Majnerová Jitka
Kocián Rudolf		
Žáková Anežka		
Vrba František
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80 let
70 let
80 let
89 let
75 let

Na závěr bych Vám rád popřál krásné
léto. Dětem a studentům hezké prázdniny,
ať si odpočinou od školních povinností.
Dospělákům a rodinám vydařenou dovolenou a hlavně vždy šťastný návrat, do naší
nádherné vísky.

Takže nevím jak Vy, ale já se rozhodně
těším na příští ročník :-)

Moc se těšíme, že si změříme síly s mezinárodní konkurencí. Držte nám palce!
Děkujeme za podporu TJ Sokol Újezd
u Rosic a obci Újezd u Rosic ve spolupráci
s místním hasičským sborem.



Obrovský dík Vám všem, kteří jste se
i byť malým dílem zasloužili na uskutečnění této zdařilé kulturní akce.
Velice si toho vážíme, poněvadž s Vámi,
kteří máte zájem a zapojujete se do dění
v naší obci, je radost spolupracovat.
A jak jsem se už v minulosti zmínil, tak to
rád zopakuji.
Tohle to nám široké okolí může jen závidět.

Příchozí si mohli vyzkoušet i několik
soutěží jako byly hod pneumatikou, pití
piva na čas, nebo si mohli zkusit rozmontovat přední nápravu ze Škody Octavie.
Akci vyplnilo také vystoupení Újezdských
mažoretek AURA. Občerstvení bylo zajištěno na tradiční vysoké úrovni. Nechyběl
skákací hrad pro děti a několik stánků
s veteránskou tématikou. Počasí pořadatelům přálo a akce byla divácky velice pěkně
obsazená.
Večer hrála kapela DEEP PURPLE revival.

Další soutěže na sebe nenechaly dlouho
čekat a my se jeli podívat do Jaroměře
na postupovou soutěž IMC, ze které postoupili všechny naše choreografie do republikového kola IMC v Dubňanech. Tady
jsme se velice radovali, protože děvčata
postoupila s vystoupením miniformace
baton (což jsou hůlky) senior (ale žádné
stařenky to nejsou) na Mistrovství světa
v Polsku ve městě Opole, které se bude
konat na konci srpna. Další, kdo se umístil,
byla Kristinka Přikrylová s choreo twirling
a také nás bude reprezentovat na Mistrovství světa.




Zdeněk Tesař
starosta

Děkuji a přeji Vám pevné zdraví.


Dobrý den, vážení spoluobčané,

Jitka Černá
Vedoucí týmu

dovolte mi, abych několika málo řádky
přispěl do našeho místního Zpravodaje.
Po dvou letech se nám konečně podařilo
dostát tradice pálení čarodějnic či filipojakubské noci, které se konalo poslední dubnový večer na hřišti ve Žďárech.
S pomocí místních „Chasníků“ a obecní
techniky se nám podařila postavit celkem
slušná hranice.
Počasí nám letos přálo a proto jsme se
sešli v hojném počtu, kdy nás přišli podpořit i občané ze sousedních vesnic.
Tento večer, byl bohatý na soutěže pro
ty nejmenší, ale také pro dospělé, kde se
v obou kategoriích utkali čarodějnice i čarodějové o nejlepší kostým.
Za zmínku stojí i krásné vystoupení naší
skupiny mažoretek Aura.
Celkově se tento krásný večer vydařil
a to i za muzikantského přispění našeho
slavného rodáka Petra Bende, který se
svými kamarády z branže vytvořili nádhernou atmosféru kolem plápolajícího ohně.
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Aleš Heller

Kulturní okénko
Blíží se nám Den dětí, 1. června, a letos
jsme se rozhodli ho pojmout trochu jiným
způsobem.
V neděli 5. června se uskuteční výlet do
Zoo Jihlava, kde všechny přihlášené děti
budou mít vstup hrazený od Obecního
úřadu, plus nějaké to občerstvení.
Již tradičně se v naší obci uskuteční
Den Hudby. Letos toto datum připadá na
18. června.
Uskuteční se krojovaný průvod obcí za
doprovodu Dechové hudby Galáni z Přibyslavic. Začátek průvodu cca 14:00.
A po skončení průvodu se všichni sejdeme na za školkou na Výhoně, kde nám k
tanci a poslechu budou hrát Galáni. Tímto
bych vás chtěl všechny srdečně pozvat.
5

ženkou se nechaly probudit
Pomáhali jsme i dobré věci v rámci projektu „Přijď a něco přimaluj“. Děti domalovaly velkoplošný obraz, který je nyní instalován v budově Masarykova onkologického
ústavu. Obraz si osobně vyzvedl vedoucí
lékař s tiskovou mluvčí. Bližší informace o
tomto projektu a obrazu „Koníček v rajské
zahradě“ si můžete přečíst či zhlédnout reportáž na našich sociálních sítích.
Z dalších jarních zážitků jmenujme například návštěvu ZŠ Zbraslav s našimi předškoláky či účast na unikátním programu
s nejvzácnějšími dravci, které přivezli sokolníci z areálu lednického zámku. Akce
proběhla na hřišti ve Zbraslavi. V březnu
byla, díky úsilí zastupitelstva v čele s panem starostou Zdeňkem Tesařem, dobudována krásná sociální zařízení pro nově
vznikající druhou třídu. Vznikly i nové prostory přípraven jídla. Děkujeme rodičům
za trpělivost, i během mnohdy nelehkých
podmínek.

Letos se nám bohužel nepodaří uskutečnit místní Jarmark, z důvodu velkého počtu
dovolených v tomto termínu.

Libor Budín

Naše školka
Vážení čtenáři Újezdského zpravodaje,
zimní měsíce jsme prožívali klidně a zároveň přínosně. Díky Projektovým dnům
se z dětí stávali stavitelé měst či mostů.
I nadále pravidelně cvičíme se Sokolem
a plníme úkoly k tomuto projektu. S radostí
oslavujeme narozeniny kamarádů. Velkým
úspěchem byla masopustní veselice se
skvělým programem divadla Kejkle. Děti
celý týden přicházely do MŠ v kostýmech
a bylo krásné pozorovat, jak čekají na nové
„masky“, jak nadšeně se chválí a podporují. Hasič nám s nasazením předvedl celý
požární útok, Batman a Spiderman vysvětlili, jak se zachraňuje svět. Sněhurka s Rů-

HS Újezd u Rosic
Letošní sezóna se na jaře rozjela zase
v tradičním režimu bez covidových opatření. „Naše“ děti se už po zimě těšily na
venkovní soutěže a opět složily celá družstva v kategorii mladší i starší žáci. Zatím mají za sebou tři kola postupových
soutěží s nejlepším umístěním v 1. kole
doma v Újezdě, kde starší obsadili 4. místo
a mladší 1. místo. Posledním závodem byl
Krajský přebor Moravy v Brně, kde jsme
dosáhli na krásné 6. a 7. místo ve velké
konkurenci a dovezli jsme jednu bronzovou medaili za vynikající výkon v disciplíně
jednotlivců – běh na 60 m s překážkami.
I přesto, že naši mladí hasiči nemají ideální
podmínky pro trénování, dosahují velmi
pěkných výsledků a hlavně vytváří výbornou partu.
Další společné zážitky, zábavu, ale
i vědomosti můžeme načerpat na plánovaném
vícedenním
soustředění
o letních prázdninách. Už se na to těšíme!

v červnu, které bude spojeno s pasováním předškoláků, se rozloučíme s šesti
dětmi, které nastoupí do první třídy. Přijímací řízení, které proběhlo začátkem
května, nám do MŠ „přineslo“ 21 přihlášek.
Díky nové třídě však můžeme namísto
šesti dětí přijmout dětí jedenáct!
V červnu se těšíme na výlet do Permonia a jeho Duhového světa. Hasičským autobusem se podíváme do hasičské zbrojnice v Zastávce u Brna.
Děkujeme všem za přízeň, hezká slova,
povzbuzení, dary, pomoc a ochotu. Není to
v dnešní době běžné a o to více to potěší.
Těšíme se na nový školní rok a přejeme
všem krásné léto plné pohody a skvělých
zážitků.
Veškeré aktuální informace, témata
i fotky naleznete na msujezdurosic.com či
na facebook.com/msujezdurosic.
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Aktivity mladých hasičů

V dubnu jsme si užili Apríl i Den otevřených dveří v MŠ, kdy jsme v příjemné
a milé atmosféře prožili příjemné odpoledne. Staráme se též o předzahrádku MŠ
a s dětmi jsme vysázeli nové květiny i keře.
V rámci Národního plánu obnovy jsme
mohli nakoupit nové digitální pomůcky.
Vybrali jsme Albi knihy a tužky. Díky spolupráci s MAS Brána Brněnska jsme za obdržené finanční prostředky pro děti vybrali
magické světelné stoly.
Společně jsme oslavili Velikonoce, Čarodějnice i Den matek. Navštívil nás vynikající muzikant p. Jan Vít a připravil
si pro děti krásný hudební program. Na
jaře poznáváme krásy okolí MŠ a výlety
do lesa, k rybníku, či ke studánkám jsou
velice oblíbené. Koncem května jsme též
s nesmírnou radostí „dotáhli“ i administrativní záležitosti a s nadšením a pýchou
můžeme od 1. 9. 2022 otevřít druhou třídu.
Na slavnostním ukončení školního roku



Za kolektiv vedoucích



Markéta Maštalířová

Výsledky práce mažoretek
AURA
I my bychom se s vámi chtěli podělit
o krásné zážitky ze soutěží a vystoupení,
které se nám konečně poštěstilo zúčastnit.
Letos jsme nenechali nic náhodě a pilně
trénovali a zdokonalovali sestavy, se kterými jsme se chtěli ukázat v letošní sezoně.
Naše píle přinesla ovoce. Od začátku roku
jsme byli na soutěžích, o kterých jsem vám
již psala v minulém čísle.

Za kolektiv MŠ
Marcela Onderková, ředitelka
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