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Úvodní slovo
Kulturní život v obci
Obecní zabijačka
Mažoretky AURA
Rozpočet obce
AVE – svoz odpadů

Dobrý den vážení spoluobčané,
dovolil jsem si napsat pár řádků o již tradičním Újezdském plese.
Osmého února letošního roku se konal již 10.ročník výše zmíněného plesu,
který se každoročně koná v prostorách naší Hospůdky na Návsi.
Tento nápad vznikl před deseti lety, kdy se dvě kamarádky domluvily na
tom, že by se mohl udělat ples a tak se stalo.
Je velice hezké, když se v naší Hospůdce sejdou půvabné dámy v róbách a
vážní pánové v oblecích s kravatou či motýlkem.
Jako každoročně nechyběla ani bohatá tombola a tímto veliké díky všem,
kteří se na darech do tomboly podíleli.
Samozřejmě nesmím opomenout u nás již tradiční plesovou muziku v podání Jána Bende, který nás vždy výborně naladí a provází do brzkých ranních hodin, děkujeme.
No a to nejlepší nakonec, veliké poděkování si určitě zaslouží naše paní hostinská Ludmila Krausová a všichni kdo se na organizaci plesů jakýmkoliv
způsobem podílejí.
Na závěr chci ještě poděkovat všem příznivcům kulturního dění v naší obci,
protože si myslím, že je to nedílnou a důležitou součástí našich životů jak v
rodinném, tak obecním soužití.
								Aleš Heller
								místostarosta

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Vánoční posezení s důchodci proběhlo v sobotu 22.11.2019 v KD Hluboké,
společně s obcemi Hluboké a Krokočín. K tanci a poslechu hrála skupina
Blíženci. Každý zúčastněný senior si odnesl dárek od p. Kopuletého ze Svatojakubského pivovaru.

Mobilní sběr velkoobjemového odpadu
Kontejner na ukládání velkoobjemového odpadu bude přistaven na křižovatce, na kamenité ploše u Hospůdky na Návsi od pátku 3. dubna 2020
/přistavení cca v 10:00 hod./ do pondělí 6. dubna 2020 /odvoz během
dopoledne/.
Do objemného odpadu patří:
Části vybavení bytu
Části nábytku
Koberce
Židle
Matrace
Odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob
na směsný komunální odpad

Do mobilního svozu objemného odpadu NEPATŘÍ:
Stavební suť
Výkopová zemina
Autovraky
Nebezpečný odpad např. autobaterie, oleje, barvy, ředidla
Elektrická a elektronická zařízení
Pneumatiky
Kovové předměty
Nábytek s kovovými rámy nebo příslušenstvím
Rámy oken vč. Skel, plastová okna a dveře s kovovým příslušenstvím

							Zdeněk Tesař
						

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Loňské rozsvícení stromečku probíhalo již v tradičním duchu, v hasičce
proběhl vánoční prodejní jarmark , podával se svařáček a čaj. Jedné změny
jsme se dočkali, dlouholetý vánoční strom byl bohužel napaden kůrovcem
a vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu, jsme museli strom pokácet. Nový
vánoční stromeček byl stříbrný smrček vedle čekárny.
Mikuláš s čerty a anděli navštěvoval hodné i trochu zlobivé děti po domech.
ŽIVÝ BETLÉM
Živý betlém se konal již podruhé, těsně před vánočními svátky u kapličky.
Loňský rok byl co do návštěvnosti s dvojnásobnou účastí diváků. K občerstvení byl přichystaný svařáček, teplý čaj a něco na zub. Myslím, že se z toho
stává pěkná tradice a pokud místní ochotníci vydrží, bude pokračovat i v
dalších letech.
KARNEVAL
Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovišti bez přítomnosti odborné obsluhy. Vyčkejte příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů.
Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu
neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanovené
v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví
spoluobčanů.

Karneval pro děti se letos konal pod záštitou JS Újezd u Rosic v místní
hasičce. Zúčastnili se nejen místní dětí ale i přespolní.
							Libor Budín			
							kulturní komise

OSTATKY
Z organizačních důvodů letos Ostatky proběhly o týden později než měly.
Dne 29.2. v naší obci procházel průvod masek související s Masopustem.
Kdo se nacházel doma, mohl si prohlédnout širokou škálu maškar. Tento
průvod byl zakončen večerní zábavou v místní hospůdce.

OBECNÍ TRAKTOR „OTÍK“
Jak jistě víte, obec rozšířila vozový park o staronový traktor Zetor, tzv.
„Otík“. Po pořízení se začal využívat při asistenci stavění máje, rozvážel dřevo místním občanům, při sběru kovového šrotu byl velkým pomocníkem.
Také byl nápomocen motoristům v nouzi, kdy vyprostil zapadlé osobní auto
u Maťovy studánky. Doufáme do budoucna, že se bude využívat stále více.
					 Pavel Vrba					
					 stavební komise, obsluha Otíka

OBECNÍ ZABÍJAČKA
Dne 16.2.2020 proběhla u budovy obecního úřadu zabíjačka. Zabíjačku mělo pod patronátem řeznictví a uzenářství U Stloukalů z Náměště
nad Oslavou. Pro občany byly připraveny jitrnice, jelita, tlačenka, uzené
maso, pečený prejt, ovarová kolena, ovar, černá polévka, ovarová polévka, klobásky a vepřové sádlo. Dále bylo pro příchozí v hasičce připraveno posezení s hudebním doprovodem. Na kytaru zahráli a zazpívali Jiří
Zimmermann a Robert Beneš. Bylo vidět, že „kluci“ mají hudbu v krvi a je
třeba jim poděkovat za vytvoření výborné atmosféry. V hasičce bylo dále
možné zakoupit koláčky, teplé nápoje, pivečko a panáčky.
Byť byla zabíjačka plánována v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod., lidé již
stáli frontu na masné výrobky od půl desáté. O zabíjačku byl takový zájem,
že sám řezník měl již po dvou hodinách téměř vyprodáno. Dle jeho slov
nepamatuje, že by se mu někdy taková situace stala a byl ze zájmu občanů
doslova zaskočen. Sdělil, že jestli bude o zabíjačku zájem i v příštím roce,
bude připraven mnohem lépe.
V hasičce panovala výborná zábava, ke které přispěli zejména zmínění muzikanti, místní občané, ale také přespolní, kterých dorazilo nemalé
množství. Bujará atmosféra vydržela až do večerních hodin.
								Zdeněk Tesař
								starosta
AKCE CHYSTANÉ V PRŮBĚHU JARA
15.3.2020 (neděle) vítání občánků
9.4.2020 (čtvrtek ) velikonoční hrkání – sraz hrkačů
		
v 17.45 hodin u hasičky, kdo bude mít zájem,
		
prosím nahlásit u paní Budinové
30.4.2020 ( čtvrtek ) pálení čarodějnic
30.5.2020 (sobota ) den dětí na Výhoně, formou pohádkového dne
13.6.2020 ( sobota ) Den hudby s DH Galáni na Výhoně

NAŠI JUBILANTI
LEDEN
		

Sedmík František 		
Tesař Zdeněk 			

Mažoretky AURA Újezd u Rosic
60 let
60 let

ÚNOR		
Vyhlídal Milan 		
60 let
		
Čermáková Anna
82 let
		Matoušková Emílie		70 let
		Rybníček Pavel		55 let
		Krupička Karel		80 let
BŘEZEN
		

Sedláková Marie 		
Svoboda Stanislav		

88 let
75 let

Neplatiči obce Újezd u Rosic :
Pes rok 2019: 0
Pes rok 2018: 1
Popelnice rok 2019: 5
Popelnice rok 2018: 6
Kanalizace - svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic, připojené
domácnosti:
Hluboké, počet osob 197, rodinných domů 82
Krokočín , počet osob 211, rodinných domů 79
Újezd u Rosic, počet osob 255, rodinných domů 106

Zimní počasí láká k tomu, abychom se schovali v teple domova, ale naše
mažoretky vůbec nezahálí.
Od letního soustředění, které proběhlo v srpnu loňského roku, pilně trénují všechny choreografie připravované na letošní soutěžní sezonu. Ta nám
začala již v lednu. Jedna z děvčat se věnuje i kategorii twirling (od běžné
mažoretky se liší v tom, že musí ve své choreografii použít spoustu tanečních prvků). 4.1.2020 se Kristina Přikrylová zúčastnila soutěže v Moravské
Třebové, kde se umístila na 4.místě. Tatáž mažoretka se s twirlingem probojovala do finále soutěže ve Dvoře Králové s výsledkem 8.místo.
A nyní přichází to nejdůležitější období, kdy zúročíme všechny hodiny
strávené v tělocvičně, protože od února do května proběhne smršť soutěží, které vezmeme útokem. Opravdu máme co ukázat, protože při počtu
sedmi děvčat budeme útočit na medailové pozice se 14 choreografiemi. Jen
málokdo si dokáže představit, kolik úsilí stojí nejen vymyslet, ale i zrealizovat tolik kompozic tance, proto velký dík patří trenérce Zuzaně Černé.
29.2. začal soutěžní maraton i ostatním děvčatům. První velká soutěž
dopadla velmi dobře, duo Adéla Krejčí a Kristina Přikrylová si odvezlo
bronzovou medaili. Bramborová, pátá i šestá místa jsou také super, ale
přece jen – medaile jsou medaile.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat obci Újezd u Rosic za
sponzorský dar, protože finanční náklady na tento druh sportu nejsou
zanedbatelné. Dále velký dík patří
TJ Sokol Újezd u Rosic, který si nás
vzal pod křídla a díky jeho jménem můžeme vystupovat na soutěžích.
Velice se těšíme, až nás při nějaké příležitosti budete moci shlédnout v nových kostýmech, které jsou nutné k těmto vystoupením. Jasem a třpytem
jsme nešetřili. Držte nám palce a
o průběhu výsledků ze soutěží vás
budeme informovat.
							Jitka Černá
							vedoucí týmu

