TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek Zjevení Páně neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění
evangelií přišli poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma. S tímto svátkem byla
už od středověku spojena tradice koledování – koledníci (často chudé děti) chodili
s písní dům od domu, přáli vše dobré a na dveře psali C + M + B doplněné letopočtem jako přání do celého roku (jedná se o iniciály latinského požehnání Christus
mansionem benedicat, tedy Kristus ať žehná tomuto domu). Dostávali jídlo nebo
jiné drobné dárky. Na tradici v roce 2000 navázala Charita Česká republika a dala
jí nový význam: koledníci obcházejí dům od domu a zvou všechny lidi k účasti na
pomoci těm, kteří to právě potřebují.
Tříkrálová sbírka
Chceme Vám touto cestou ohlásit dvacáté pokračování Tříkrálové sbírky na začátku nového roku. Koledovat se může od 1. do 14. 1. 2020. V název obce se skupinky koledníků vydají na cestu datum a čas, pokud víte (např. v neděli 5. ledna 2020
od 10 hod). V případě zájmu o pomoc se obraťte na vašeho místního koordinátora
sbírky. Kontakt: jméno, email, mobil.
Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením
Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a
označena znakem Charity ČR.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky chceme z větší částí použít na vybudování nového výtahu v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových pacientů a
taky udělat rekonstrukci některých vícelůžkových hospicových pokojů na jednolůžkové. Dále pak potřebujeme zakoupit zdravotní a kompenzační pomůcky a
pomůcky pro manipulaci s imobilními klienty.
V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit nové lehátka a vozíky na převoz hospicových pacientů. Rozšířili jsme Charitní pečovatelskou
službu zakoupením nového auta a podařilo se nám nainstalovat přenosné klimatizační jednotky v prostorách hospice sv. Josefa.
Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen
k Vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.
Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020 za Oblastní charitu Rajhrad přeje
							Mária Durkáčová
		
kontakt: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
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Úvodní slovo starosty
Vánoční svátky již pomalu klepou na dveře, zima vystrkuje svoje růžky a máme
tady pro Vás další vydání našeho občasníku. Od minulého vydání se v obci událo
několik kulturních událostí, které jistě stojí za zmínku: Obecní pouť na Františka,
jehož součástí byla i mše svatá, která proběhla na zrekonstruované Návsi před kapličkou a Svatomartinský průvod světýlek, kterým bude věnována samostatná pasáž
dále v textu.
Jak již bylo zmíněno v minulém vydání občasníku, opětovně probíhají práce
na rybníku. Tyto práce byly částečně pozdrženy vzhledem k vytíženosti dodavatele strojní mechanizace, částečně také kvůli dokončování sběrných míst na tříděný komunální odpad. Obec nově vybudovala sběrné místo na tříděný komunální
odpad, které je umístěno před obecním obchodem na místě dřívějších nástěnek.
K tomuto kroku se obec uchýlila vzhledem k nebezpečnosti dosavadního místa,
které bylo umístěné na chodníku naproti obchodu u silnice. Zde hrozila při naskladňování kontejnerů kolize s projíždějícím automobilem. Nové místo disponuje
dostatečným prostorem pro bezpečnou manipulaci s naskladňovaným odpadem,
včetně možnosti odstavení vozidla s vlekem u přistavených kontejnerů. Další sběrné místo bylo vybudováno u křížku na ulici směrem ke Zbraslavi. Toto místo bylo
zřízeno z důvodu většího komfortu třídění odpadu pro občany, kteří bydlí na ulici
směrem ke Zbraslavi. Obec disponuje dále jedním stávajícím místem na sběr tříděného odpadu, které bylo v rámci rekonstrukce Návsi upraveno, a které je umístěno
pod kaplí Sv. Františka.
Byl zajištěn intenzivnější odvoz odpadů, jako je papír a plast a taktéž navýšen
počet kontejnerů na tříděný odpad. Obec disponuje následujícím počtem nádob
na tříděný odpad:

Jak již bylo zmíněno, rozrostl se počet nádob na tříděný odpad. Bohužel, i
přes tento fakt budeme muset v příštím roce zvýšit cenu za osobu/rok na
náklady za svoz PDO. Navrhovaná částka nebude v maximální výši, protože chceme dát občanům prostor ukázat, že při zintenzivnění svozů, zvýšení
kontejnerů může třídění fungovat. Po vyhodnocení roku 2020 buď částka
zůstane stejná nebo bude nutno opětovné navýšení. Proto Vás, ve vlastním
zájmu, žádáme – TŘIĎTE!
V průběhu ledna se Vám do rukou dostane mimořádné číslo našeho zpravodaje, kde zrekapitulujeme uplynulý rok a řekneme si něco k roku nadcházejícímu.
V této souvislosti bych chtěla upozornit na chystanou novelizaci obecních
vyhlášek, o které budete také informováni.
								 Jitka Černá
						Předseda finančního výboru
ČTENÍ DĚTEM
Obecní knihovna pod vedením paní Blanky Hotárkové připravuje na příští
rok akci „Čtení dětem“. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam
pro rozvoj jejich emocionálního vývoje. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. A hlavně – utváří vztah k literatuře, k psanému slovu a
rozšiřuje slovní zásobu, která dětem mnohdy chybí…
Čtení by mělo probíhat jednou měsíčně, bližší informace dostanete v mimořádném čísle našeho zpravodaje.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Mikroregion KAHAN vyhlásil fotografickou soutěž na téma „Zajímavosti
obce, ve které žijeme“. Dodané fotografie budou vyhodnoceny a mohou
získat zajímavé ceny. Se souhlasem autora budou vybrané fotografie použity do připravovaného tisku nového kalendáře. Bližší informace k soutěži
najdete na webových stránkách Mikroregionu KAHAN.

Nově byla zřízena 120 l uzavíratelná plastová nádoba na použité kuchyňské oleje
a kuchyňské tuky, která je umístěna u obecního obchodu. Do této nádoby je možno vhazovat zmíněné komodity v uzavřených PET lahvích. Pořízení této nádoby
bylo mimo jiné zapříčiněno tím, že bylo zjištěno, že olej použitý v kuchyních ke
smažení lidé obvykle vylévají do kanalizační sítě, která se tak kvůli němu ucpává.
Usazující se tuky na sebe nabalují různé další nečistoty a způsobují tak nemalé
problémy na kanalizaci.
Stále probíhá v obecních lesích těžba dřeva napadeného kůrovcem a sušin. Občané, kteří tak ještě neučinili, 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 dřeva je možné po domluvě zařídit prostřednictvím
obecního úřadu. Cena odvozu včetně nakládky dřeva je stanovena na 400,- Kč za
vlečku.
Dále bych chtěl zmínit, že na OÚ proběhl dne 20.11.2019 dílčí audit, který
provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a právní – oddělení
přezkumu obcí. Bylo kontrolováno období od 1.1.2019 do 31.10.2019. Kontrola
byla provedena v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a drobných svazků obcí. Provedeným dílčím auditem zaměřeným na přezkum hospodaření obce nebyla zjištěna žádná vážná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Auditem nebyly zjištěny žádné závady a nevyplynula z něj žádná opatření.
Konečný audit za celý rok 2019 bude proveden v prvním pololetí nadcházejícího
roku.
V minulém vydání občasníku jsem upozornil na pětadvacetileté výročí založení Basketbalové školy v Újezdě. V tomto článku se neúmyslně opomnělo zmínit
původního prvozakladatele tohoto sportovního zařízení pana Vlastimila Chalupy,
brněnského aktivního hráče a následně i trenéra basketbalu. Tímto bych chtěl vše
napravit a uvést v povědomí.
Toto bylo v krátkosti z úvodních informací vše. Přeji Vám příjemné počtení a
klidné prožití vánočních svátků.

								Zdeněk Tesař,
								starosta obce

Vážení spoluobčané – uživatelé odpadní kanalizace a
ČOV
Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic , který je majitelem a provozovatelem oddílné kanalizace a ČOV, zajišťuje svým provozem návrat vody do nekonečného cyklu koloběhu vody na naší planetě. Jsem rád, že se naše obec, potažmo Svazek
obcí, řadí k těm, kteří své výsadní postavení nezneužívají a do přírody vracíme
vodu přečištěnou a v takové kvalitě, která neuškodí a sama příroda si s takto připravenou vodou poradí. Náš provoz plní všechny požadované parametry a vyhlášky.
Je za tím nemalé úsilí všech, kteří se lidově řečeno kolem ČOV motají. To, že se již
nesmí vyvážet odpadní voda na pole, řeší zákon již od roku 2008. Píše se rok 2019 a
tlak nadřízených orgánů a ministerstev na dodržování zákonů a nařízení ve vztahu
k životnímu prostředí se stupňuje.
V roce 2018 se podařilo dobudovat zařízení pro odvodnění kalu a vznikl další problém - co s ním ? Protože jsme byli mezi prvními, nebo vůbec první, podařilo se
podepsat s firmou AVE smlouvu o odběru tohoto přebytečného kalu do kompostárny. Vývozy jsou zajišťovány dle potřeby přibližně po 9 měsících.
Vše něco stojí a i když máme zcela jistě nejnižší poplatek za stočné na osobu v okolí,
neříká se mi to lehce, ale musíme zdražit.
Nebude se jednat o skokový nárůst ceny. Zvýšení poplatku po propočtu bude o 20,Kč na osobu za měsíc.
Takže od nového roku bude stočné 120,- Kč měsíčně za osobu, nikoliv 100,- Kč.
Tento nárůst ceny je nevyhnutelný a musí být schválen jednotlivými obecními zastupitelstvy. Samotné obce rovněž přispívají do fondu oprav. Ten se tvoří finančního zisku a nebo příspěvků. Nesmí však být tyto rezervy použity na běžný provoz
ČOV.
ČOV má za sebou již 6 let provozu, všechny záruky na technologii již minuly a tak
si musíme opravy hradit právě z tohoto fondu. Řečeno ústy klasika „Nic netrvá
věčně“.
Dovolte mi, abych poděkoval touto cestou obsluze ČOV a vám všem, kteří jste napojeni na ČOV a uvědomují si tuto nutnost vzhledem k přírodě a životnímu
prostředí.
Blíží se konec roku a tak mi za předsednictvo Svazku dovolte, abych touto cestou
popřál vám všem šťastné a spokojené Vánoce a hodně zdraví v novém roce.
							
Milan Dobrovolný
			
Předseda Svazku obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic

NAŠI JUBILANTI ZA OBDOBÍ
DUBEN – PROSINEC 2019
Bumba Jiří				Péchalová Barbora		
Zavřel Milan				Dvořáková Božena			
Krejčí Milan				Žáková Anežka
Teplý Jaroslav				Polehlová Jena			
Hošek Jaroslav				Dudová Jiřina			
Tesař Josef				Kvíčalová Vladimíra
Brymová Ludmila			
Bochníček Miroslav		
Leitnerová Marcela			Tomková Marie			
Němec Karel				Andrlík Ivo
Hotárková Věra			Křivánek Jan			
Svobodová Anna			Kolek František			
Chalupová Jitka			
Procházková Marta
Kvíčalová Lenka

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Vzhledem k tomu, že ne všichni občané ví, jak třídit odpad k recyklaci,
na dalších stránkách přikládáme rozdělení tříděného odpadu podle
sběrných nádob.

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
CHYSTANÝCH DO KONCE ROKU 2019
30.11. 2019 – Rozsvícení vánočního stromečku
- připraven jarmark
- občerstvení teplý čaj, svařák
5.12. 2019 – Mikulášská nadílka po obci
- prosíme rodiče, kteří mají zájem o návštěvu Mikuláše, ať se
nahlásí na obecní úřad
7.12. 2019 – Vánoční posezení pro seniory
obcí Újezd u Rosic, Hluboké, Krokočín
22.12. 2019 – Živý Betlém u Kapličky
- začátek v 16,00 hodin
- prosíme občany o zapůjčení možných rekvizit (kožichy,
beranice, šaty, velké šátky,…)

ÚJEZDSKÁ POUŤ NA FRANTIŠKA

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

V letošním roce se nám po dlouhé době podařilo zajistit na pouť kolotoče
pro děti.
Z důvodu rekultivace Pastoušek a z bezpečnostních důvodů na křižovatce
byli kolotoče umístěny za školkou na Výhoně.
Letos nám počasí celkem přálo, sem tam i vysvitlo sluníčko, ale bylo poměrně chladno.
Mše svatá se uskutečnila před kapličkou za velké účasti. Mše svatá ,,na nových Pastouškách“ měla u lidí dobrý ohlas.
Tradiční odpoledne pod májí se z důvodu chladného počasí uskutečnilo v
Hospůdce na Návsi. K poslechu a tanci, již by se dalo říct tradičně, hrála
kapela Sagita ze Zbraslavi.

Svatomartinský průvod světýlek v pondělí 11.11. se v obci uskutečnil Svatomartinský průvod světýlek. Za chladného počasí nás zahřál svařáček a děti
čaj s bábovkou. Letos opět průvod doprovázely koně s kočárem. Průvod šel
od hasičky směrem ke kapličce, pak se vracel pres Výhon opět k hasičce za
doprovodu středověké hudby. Letos bylo i takové menší zpestření v podobě
prodejního stánku s perníčky a hračkami a dalším zbožím.
Všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě obou akcí, bych chtěl poděkovat.
Libor Budín
Předseda kulturní komise

