HC KOMETA BRNO
Od září bude mít obec vzhledem ke spolupráci s hokejovým klubem HC
KOMETA BRNO k dispozici dvě permanentky na stání (bezplatné vstupné) pro domácí zápasy „KOMETY“ odehrané v základní části Extraligy.
Tyto vstupenky budou pro zájemce uloženy k zapůjčení na OÚ. V základní
části hokejový tým HC KOMETA BRNO odehraje na domácím stadionu
– v DRFG aréně celkem 26 zápasů. V případě zájmu na konkrétní utkání
si zájemce dopředu nahlásí na OÚ termín hokejového utkání, které hodlá navštívit a zapíše se do seznamu. V případě, že bude termín obsazený
dřívějším zájemcem, má možnost si zvolit jiné utkání. V případě zájmu
více zájemců na utkání budou upřednostněni ti, kteří možnosti zapůjčení
permanentek doposud nevyužili. Po zhlédnutí utkání se permanentky opět
vrací zpět na OÚ.
Dále je možno přes obecní úřad zařídit zvýhodněné vstupné (i pro více zájemců) na některé mimo extraligové zápasy. Podmínkou této možnosti je v
dostatečném předstihu informovat OÚ, který bude následně lístky poptávat.

Újezdský zpravodaj

Zdeněk Tesař

Závěr
Nabízíme občanům možnost zveřejnění různých příspěvů, které by mohly
zajímat naši veřejnost. Pokud máte „básnického ducha“, nebojte se takto
oživit náš zpravodaj.
Také bychom chtěli nabídnout podnikatelům, soukromým osobám možnost
umístění reklamy na těchto stránkách, dále i různé inzerce. Tato služba by
byla pro podnikatelské osoby zpoplatněna. V případě zájmu kontaktujte v
obou případech buď telefonicky na čísle 720 521 761 nebo na email
financnivybor@ujezdurosic.cz.
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Úvodní slovo starosty
Prázdniny již uplynuly, dětem začíná nový školní rok a je tu i další vydání
našeho občasníku. Od posledního vydání opět proběhlo několik kulturních
akcí, které stojí zmínit, a to Krojovaný den hudby, Tradiční Újezdský jarmark řemesel a Pasování předškoláků, kterým bude věnována samostatná
pasáž dále v textu. Za zmínku jistě stojí i výborný výsledek mladých hasičů
na republikovém kole v požárním sportu, který se letos konal v Hlinsku a
také 10. výročí Újezdských studánek s programem pro děti. I tým mažoretek
předvedl další pokroky – účast na zahraniční soutěži o evropský pohár v
Maďarsku s umístěním na krásném 4.místě. Děkujeme Kristině Přikrylové,
která reprezentovala oddíl AURA Újezd u Rosic v solo vystoupení.
Před začátkem prázdnin byly opětovně započaty práce na rybníku, které
se týkají dotace vody do rybníku, zpevnění břehu rybníku podél silniční
komunikace a úpravy terénu kolem rybníku. Práce budou pokračovat a měly
by být v průběhu měsíce září a října dokončeny.
Byla dokončena Úprava centra Návsi, kterou prováděla společnost KAVYL spol. s r.o. V rámci ozelenění Návsi bylo mimo jiné dle projektu na
Návsi vysázeno celkem 35 ks stromů, 588 ks keřů, založeno 1 600 m2 trávníku. Bylo instalováno 5 ks laviček, dva odpadkové koše, jeden stojan na kola
a dva kusy herních prvků. Nad rámec projektu byly vybudovány příjezdové
komunikace a část chodníků. Momentálně stavba čeká na kolaudaci od věcně a místně příslušného stavebního úřadu.
V současné době probíhá v obecních lesích těžba dřeva napadeného
kůrovcem a sušin. Občané, kteří tak ještě neučinili a mají zájem, si mohou
na OÚ nahlásit množství palivového dřeva k odkoupení. Cena jednoho metru dřeva je stanovena na 400,- Kč. Dřevo jim bude přichystáno k odvozu.
Odvoz lze po domluvě zařídit přes pana Milana Krejčího. Cenu za odvoz si
určuje přepravce.
To bylo v krátkosti z úvodních informací vše. Přeji Vám příjemné počtení a všem školou povinným hodně úspěchů v následujícím školním roce
2019/2020.
						Zdeněk Tesař, starosta obce

Děkujeme všem, kdo pomohl s přípravou a průběhem těchto akcí a všem
sponzorům na příspěvky.
						Libor Budín, kulturní komise

Obecní rybník
Jak již bylo zmíněno v úvodu, neustále pokračují práce na obecním rybníku. Na pracích se podílí OÚ, zástupci ÚJEZDSKÝCH STUDÁNEK z.s. a
pan Březina, který k prováděným pracím poskytuje mechanizaci. V současné době je prováděno zpevnění stěny a břehu rybníku nacházející se
při pozemní komunikaci Újezd - Stanoviště. Toto zpevnění je prováděno
ložením kamenného valu. Dále probíhá úprava břehu rybníku u „dřevěného posezení“, kde byl odstraněn podemletý břeh. Po úplném odstranění
bude tento břeh zhutněn a spádován do rybníku. Odebraná hlína bude
využita k dorovnání nerovností kolem rybníku. Po úpravě terénu v okolí
rybníku proběhne výsadba vhodných stromů a keřů kolem rybníku. Stále
se pracuje na zintenzivnění dotace vody do rybníku, neboť prameny které
dříve zásobovaly rybník vodou, a které se nacházely přímo pod rybníkem,
jsou vzhledem k přetrvávajícím nadprůměrným teplotám a nižším srážkovým úhrnům z posledních let slabé a nedokáží vytlačit podzemní vodu do
rybníku.
							Zdeněk Tesař

Jarmark

SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÁ ŠKOLA BRNO

5. července se pořádal již tradiční újezdský jarmark spojený s hudbou a
tradičními řemesly. Počasí i tentokrát přálo a kromě různorodého programu bylo pro návštěvníky přichystáno i bohaté občerstvení. V programu
kde vystoupili mažoretky Aura, mažoretky Koktejl, dudáci Tryhuci, country skupina, skupina Blíženci a divadelní soubor Amadis s programem
Televarieté 2019 si každý návštěvník přišel na své.

V letošním roce má Basketbalová škola v Újezdě dvacet pět let. K
tomuto významnému jubileu se sluší zmínit několik slov. Basketbalová
škola vznikla z původního areálu bývalé drůbežárny v Újezdě u Rosic
v roce 1994. O Basketbalové škole byla veřejnost dokonce informována
prostřednictvím televize NOVA dne 21. 7. 1994. O vznik se zasloužil pan
Miloš Křivánek a současná majitelka paní Jitka Chalupová. První roky byli
návštěvníci ubytováni ve stanech, postupem času byly vybudovány dřevěné chatky a zdokonaleno sociální zázemí. Budova drůbežárny byla zrekonstruována na hlavní jídelnu. Od roku 1996 funguje Basketbalová škola
do současné doby bez větších změn k soustředění pro sportovně založené
děti.
Služby Basketbalové školy využilo mnoho významných sportovních
klubů, jako je Basketbalová škola mládeže Brno, i osobností např. Kamil Brabenec (basketbalista), Martina Greplová (reprezentantka ČR v
basketbalu) a další. Basketbalová škola se mimo jiné také zapojovala do
mezinárodní spolupráce. Byly zde na sportovním soustředění ubytovány
děti z Dánska, Německa, Francie, Polska, Anglie a dalších zemí. Se školou
pravidelně spolupracoval i Laurent Hausssy („Lórán Husy“), uznávaný
francouzský trenér basketbalistů.
O propagaci Basketbalové školy se dlouhá léta staral i sportovní komentátor Českého rozhlasu pan Zdeněk Vlk.
V dobách největší vytíženosti zařízení každoročně navštívilo během
prodloužených prázdnin cca 500 dětí. V současné době již provoz není tak
významný vzhledem k pokročilejšímu věku provozovatelů. Basketbalovou
školu lze využít i pro mimo sportovní aktivity, jako jsou svatby, či rodinná
jubilea.
Tímto bych chtěl Basketbalové škole popřát mnoho elánu a chuti do
dalších let spojených s rozvojem sportovních dovedností mládeže.
Zdeněk Tesař

Spolek Újezdské studánky
V sobotu 1.6.2019 se u Maťovy studánky konal již desátý ročník otevírání
studánek. Tento jubilejní ročník byl vzhledem k termínu konání spojen
s Dětským dnem, neboť na první červen je stanoven Mezinárodní den
dětí. Celá akce probíhala od 14:00 hodin a byla zahájena úvodním slovem
organizátora celé akce. V doprovodném programu vystoupila trampská
skupina ŽÁDNÁ KŘEČ. Pro zúčastněnou veřejnost bylo připraveno občerstvení v podobě studených nápojů a uzené cigáry. Pro děti byly přichystány
nejrůznější soutěže: hod balonkem, skákání v pytli, skládání puzzle a další.
Na sponzorování celé akce se mimo jiné podílela společnost PENAM, a.s.,
která dětem přivezla nejrůznější sladkosti a dobroty. Jubilejního ročníku
Újezdských studánek se také účastnili zástupci Českého svazu včelařů, z.s.,
základní organizace Zbraslav. Byla přichystána projekce znázorňující vývoj
včely i s odborným výkladem. Program celé akce byl obohacen o účast
vojenských psovodů z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad
Oslavou, kteří přijali pozvání a předvedli ukázku z výcviku vojenských psů,
včetně zadržení pachatele vojensky vycvičeným psem.

Děti soutěžily v různých disciplínách, za které dostali sladké odměny, poté
shlédli návštěvníci akce ukázku výcviku služebních psů psovody z Letecké
základny Náměšť nad Oslavou, k poslechu hrála country skupina, na závěr
si děti opekly špekáčky.

Den hudby
15. června se konal již pátý krojovaný den hudby s DH Horané. Akce se
letos poprvé přesunula za školku na „Výhon“, kde bylo úžasné zázemí pro
všechny. Podle ohlasů návštěvníku se akce vydařila.

KULTURNÍ AKCE
Den dětí u Maťovy studánky
V sobotu 1. června slaví všechny děti svůj svátek, a tak tomu bylo i u nás
v obci. Akce se uskutečnila u Maťovy studánky společně s 10. výročím
spolku.

