Újezdský zpravodaj

Dechová hudba Horané
na tradičním DNI HUDBY v Újezdě u Rosic
v sobotu 15. června 2019 od 17.00 hodin
krojovaný průvod obcí od 13.00 hodin
18.00 hodin dětské tanečky
18.30 hodin Moravská beseda

DUBEN – ČERVEN 2019
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Pálení čarodějnice
Obvodní kolo Rosicka v požárním sportu
Přednáška – MUDr. Miroslav Jedlička
Volby do Evropského parlamentu 2019
Pozvánka na nejbližší události v obci
HS Újezd u Rosic
AURA TJ Sokol Újezd u Rosic
Závěrečný účet obce za rok 2018
Den hudby

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, nějaký čas uběhnul a je tu opět nové vydání našeho
čtvrtletníku. Za uplynulé období se v naší obci udála opravdu velká spousta
věcí jak kulturních, sportovních, vzdělávacích, tak i kontrol ze státní správy.
Jdeme na to.
Nejprve bych Vás chtěl informovat o kontrolách provedených Krajským
úřadem Jihomoravského kraje na obecním úřadě:
Ve čtvrtek 18.4.2019 proběhl na obecním úřadě (dále též OÚ) závěrečný
audit týkající se Výsledku hospodaření obce za rok 2018. Tato kontrola vedená Krajským úřadem Jihomoravského kraje (dále též KÚ JMK) byla několikadenní. První kontrola na OÚ byla provedena 14.11.2018 a závěrečná
potom 18.4.2019. Kontrola se týkala jak účetních záležitostí, tak i přezkoumání správnosti a plnění zápisů z veřejných zastupitelstev. Paní auditorky
byly zevrubné a vyžádaly si opravdu úctyhodný obnos dokumentace. Z kontroly byl vyhotoven protokol, jehož závěr byl následující: „Při přezkoumání
hospodaření obce Újezd u Rosic za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ Takže první kontrola proběhla bez ztráty kytičky. Po této kontrole
by se mohlo zdát, že další kontrola proběhne s odstupem delšího času, ale
nestalo se tak. Již v úterý 14.5.2019 proběhla další kontrola KÚ JMK, tentokráte zaměřená na vedení agendy vidimace a legalizace, vedení seznamu
voličů a voličských průkazů, včetně agendy kontroly poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Bylo kontrolováno období od 1.1.2018 do 14.5.2019 a paní úřednice se opět činily. Byla
mimo jiné provedena kontrola 115 položek opisů listin a podpisů na listinách.
Dále kontrola voličských průkazů a další dokumentace. Vše bylo v pořádku.
V závěru protokolu vyhotoveného úřednicemi z KÚ JMK bylo napsáno, že
evidence vidimací a legalizací voličských průkazů je na OÚ prováděna v souladu s platnými právními předpisy. Kontrolou taktéž nebyla uložena žádná
nápravná opatření. U obou kontrol jsme na OÚ obstáli a těšíme se na další
milé návštěvy. Na tomto místě bych chtěl poděkovat paní Martě Andrlíkové
za příkladné vedení účetnictví.

Pálení čarodějnice
Dne 30.4.2019 se konalo na hřišti ve Žáďárech pálení čarodějnice. Počasí
se umoudřilo a ukonejšilo i státní orgány, které několik dní před pálením
čarodějnic zrušily zákaz pálení ohně, takže se čarodějnice mohla konat. Konání akce bylo doprovázeno i soutěžemi pro děti. Před samotným pálením
proběhlo vystoupení Újezdských mažoretek, následované vystoupením místních slečen, paní a dam převlečených za čarodějnice, které za doprovodu
hudby tančily kolem vařícího se kbelíků s lektvary. Pálení čarodějnice se
letos účastnily i rodiny s dětmi z okolních vesnic, zejména potom z Obce
Stanoviště. Akce se vydařila.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této události jakkoli
podíleli.

AURA TJ Sokol Újezd u Rosic

Obvodní kolo Rosicka v požárním sportu
Ve dnech 4.5.2019 – 5.5.2019 se konalo na hřišti ve Žáďárech obvodní
kolo Rosicka v požárním sportu. Hasičských závodů se účastnilo celkem
31 družstev přípravky mladších a starších žáků. Soutěžilo se ve štafetách a
požárním útoku. Obec měla zastoupení, jak ve skupině mladších žáků, kde
soutěžilo 16 družstev, tak i ve starších žácích (12 družstev). Konkurence na
závodech byla opravdu veliká. Dle pamětníků se závodů pořádaných na hřišti ve Žáďárech nikdy neúčastnilo takové množství družstev. Naše družstva
se této konkurence ani zdaleka nezalekla, a obě vyhrála svoji kategorii, jak
ve štafetě, tak i v požárním útoku. Družstva dosáhla následujících časů:
štafeta mladší žáci: 56 s 29 setin sec.,
štafeta starší žáci: 49 s 01 setin sec.,
požární útok mladší žáci: 22 s 31 setin sec.,
požární útok starší žáci: 19 s 24 setin sec.			
Za tyto časy patří oběma družstvům velké uznání. Klobouk dolů!!
Tyto výkony jsou samozřejmě úctyhodné a zasloužené, neboť aby bylo
docíleno výborného finálního času, je třeba odtrénovat spoustu hodin, obětovat tomuto cíli moře volného času a v neposlední řadě to chce taky trochu
toho štěstíčka. Tyto faktory se na „našich“ závodech skloubily a vzešla z
toho dvě první místa.

Nejen naši hasiči mají za sebou úspěšný vstup do sezony. I naše mažoretky z oddílu AURA TJ Sokol se ukázaly v tom nejlepším světle. Založení proběhlo v říjnu a vzhledem k tomu, že sezona soutěží pro mažoretky začíná hned ze začátku roku, nemohly se zúčastnit všech soutěží,
na kterých by ukázaly co umí. Zatím vystupovaly jen s choreografiemi
sola, dua. Týmovou sestavu secvičily v rekordním čase a přihlásily se na
první soutěž jak to jen šlo. Vítězství na sebe nedalo čekat – umístění na
1.místě na soutěži Brněnská dračice je pro děvčata nejen povzbuzující,
ale i odměnou za těžkou dřinu, protože sestava, která trvá 1,5 minuty,
se secvičuje hned po ukončení soutěží, a to je o letních prázdninách.
Tudíž za krátký čas odvedly holky neskutečný kus práce. Další výsledek
2.místo v soutěži O telčský střevíček. Kostýmy, které uvidíte na letošním Jarmarku, jsme si nejen vymýšleli sami, ale sami jsme je i realizovali. Děkujeme tímto za podporu TJ Sokol, protože zde nejde jen o
časovou náročnost, ale i finanční.
Budeme se těšit na již zmíněný Jarmark, kde vám děvčata předvedou
vše, co umí, a opravdu toho není málo.
						Vedoucí týmu Jitka Černá

HS Újezd u Rosic
POJĎ, POJĎ, POJĎ, slyšíme teď každý víkend s nadšením volat děcka.
Tedy naše mladé hasiče, kteří se při závodech takhle neuvěřitelně navzájem povzbuzují.
Začátkem května zahájili svou soutěžní sezónu. Chladnější jarní počasí
nedovolilo zase tolik trénovat, ale silná sestava trvalých členů v družstvech
mladších i starších žáků se snažila maximálně a chladného vzduchu ani
ledové vody se nezalekla. A vyplatilo se to. Hned v prvním kole postupových soutěží dosáhla obě družstva na metu nejvyšší. Radost z prvních
míst byla o to větší, že soutěž byla tady doma, v Újezdě. Přes další kola se
družstvo mladších dostalo až mezi 20 nejlepších z Moravy, kde se umístili
na 7. pozici. Naši starší žáci obsadili 3. medailovou pozici a postoupili na
Mistrovství ČR v požárním sportu.
Všichni naši mladí hasiči už dobře ví, že je to někdy dřina, občas ztížená
odřeným kolenem, naraženým palcem, podvrtnutým kotníkem nebo i slzami z přešlapů. Přesto je mezi nimi týmová podpora a nadšení, které jim
letos pomohly až na mistrovství do Hlinska. Tak uvidíme, jak to 8. června
zvládnou. Děkujeme všem, kteří nám fandí a drží palce.
Vedoucí oddílu
Markéta Maštalířová

Na tomto úspěchu mají také lví podíl vedoucí těchto družstev – ti, kteří
připravují a zajišťují dětem veškerý potřebný servis, dávají dětem potřebné
rady jak vše co nejlépe a hlavně nejrychleji provést, a také ti, kteří s nimi
prožívají veškeré chvíle radosti a také strasti. Takže jim patří také velké
díky.
Je třeba také zmínit, že členové HS Újezd u Rosic zajistili pro chod závodů velmi důstojné podmínky. Na závody přípravky mladších a starších
žáků přišla poměrně slušná divácká kulisa, bohužel zejména z okolních
obcí.
Následující den proběhlo obvodní kolo Rosicka v hasičském sportu, soutěžili muži (13 družstev) a ženy (3 družstva). Obec měla zastoupení pouze
v mužské části. Muži se umístili na konečném 10. místě s časem štafety 81
s 83 setin sekundy a časem požárního útoku 58 s 25 setin sekundy. Je třeba
říci, že muži oproti družstvům mladší a starších žáků nemají ani z daleka
tolik natrénováno a celkové 10. místo lze označit za poměrně dobrý úspěch.
Konání hasičských závodů mužů a žen byl poznamenané chladným počasím, takže divácká účast byla oproti předchozímu dnu velmi malá.
Více informací k Újezdským hasičům naleznete dále v občasníku.

Přednáška - MUDr. Miroslav Jedlička
Počátkem roku proběhla v hasičce přednáška MUDr. Miroslava Jedličky týkající se základních opatření vedoucích k obnovení/udržení životních
funkcí. Tato přednáška byla doplněna o praktickou ukázku masáže srdce
na figuríně a o videoukázku využívání resuscitačního přístroje. Přednášky
se účastnilo cca 35 občanů. Z mého pohledu se mi toto účast zdá poměrně malá, protože se jedná o opravdu zásadní věc. Trestní odpovědnost za
neposkytnutí první pomoci je stanovena přímo v zákoně, tudíž by ji každý
měl zvládnout. Vždyť co je víc, než život?...
V přednášce bylo mimo jiné prezentováno:
jak uložit postiženého do stabilizované polohy,
jak provést resuscitaci u novorozence (technika masáže srdce),
Heimlichův manévr,
jak správně postupovat při autonehodě, poraněním cizím tělesem,
krvácení, amputaci prstů, propíchnutí plíce, úrazu el. proudem, silné alergické reakci a podobně.

Pro informaci zmiňuji alespoň minimální základ pro poskytnutí první pomoci:
Cílem kardiopulmonální resuscitace (KPR), neboli oživování je obnovení
oběhu (vědomí, dechu). Provádíme ho nepřímou srdeční masáží (umělé
dýchání z plic do plic – dle nových doporučení laik neprovádí!)
Jak provést resuscitaci u dospělého člověka:
zkontrolujeme stav postiženého – zatřep, zakřič, štípni (zjišťujeme 		
vědomí, srdeční činnost a dýchání),
poté ihned voláme tísňovou linku – 155 nebo 112,
pokud jsme na místě sami, pokusíme se sehnat pomocníky a to i za 		
cenu malého časového prodlení v zahájení první pomoci – toto platí,
pokud bychom neměli po ruce mobil,
uvolníme dýchací cesty záklonem hlavy, odstraníme případné zvrat ky, krev, cizí tělesa, zubní protézu a podobně,

-

Volby do Evropského parlamentu 2019

V neposlední řadě nesmím zapomenout na volby do Evropského parlamentu 2019. Zmíněné volby, které se konaly ve dnech 24.5.2019 – 25.5.2019,
jsou v ČR tradičně jedny z nejméně voličsky navštěvovaných voleb. Přesto
na obecní úřad zavítalo celkem 81 z 233 voličů, tj. 34,76 %. K porovnání
uvádím, že celorepubliková účast těchto voleb byla pouhých 28,72 %.

pokud se postižený sám nerozdýchá, začneme nepřímou masáží srdce
při každém hmitu stlačíme hrudník min. o 5 cm,
frekvence stlačení - 100x za minutu
může se ozývat křupání žeber – je to normální stav (neměníme 		
hloubku ani frekvenci stlačení),
(v případě deště na Výhoně)

