Výdej povolenek k lovu ryb na rybníku ve Žďárech
Obecní úřad bude v polovině dubna vydávat povolenky k rybolovu na
rybníku ve Žďárech. Zájemci o povolenku nechť se následně dostaví na
OÚ. Bližší informace k výdeji povolenek budou zveřejněny na internetových stránkách obce a vyhlášeny obecním rozhlasem.

Újezdský zpravodaj

Zdeněk Tesař, starosta

Poplatky pro rok 2021
Svoz PDO – 490,- Kč / osoba / rok, účet číslo 2699281369/0800
Pes - 100,- Kč, každý další pes stejného majitele 150,- Kč
Majitel psa starší 65ti let - 50,- Kč, každý další pes 70,- Kč,
na stejný účet jako svoz PDO
Obecní poplatky do 30.6.2021
Stočné rok 2021:
1.440,- 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.
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Úvodní slovo starosty

Naši jubilanti

Dobrý den vážení čtenáři. A je tu opět další vydání našeho zpravodaje,
první v roce 2021. V minulém vydání zpravodaje jsem psal, aby každý do
následujícího roku vstoupil pravou nohou. Tím jsem měl na mysli, aby rok
2021 byl přívětivější, než rok předešlý, který byl ve znamení koronavirové
nákazy a s ní spojených vládních opatření.
V krátkosti bych se chtěl vrátit ke koronaviru, respektive SARS-CoV-2.
Není to jenom taková obyčejná chřipka, jak by se mohlo zdát. Je to opravdu závažné onemocnění, které může vážně ohrozit na životě. V tomto
ohledu mi zcela věřte, neboť jsem s tímto onemocněním již měl tu čest a
vím, o čem tady píši. Je mi jasné, že opatření byť jsou pro někoho nesmyslná, zbytečná a podobně, jsou zde opravdu z dobrého důvodu a je třeba je
pokud možno v co největší míře dodržovat, neboť tím chráníme sebe i své
okolí.

Leden		Vrbová Božena			75 let
Únor		
Bende Ján			
75 let
		Tomek Antonín			50 let
		
Čermáková Anna
		
83 let
		Krupička Karel			81 let
Březen 		Kalábová Jitka				75 let
		Hošková Dana 			55 let
		Sedláková Marie 			89 let
		Matoušková Marie			80 let
Duben		
Pacholíková Hana 			
65 let
Květen 		
Bendeová Marie			
75 let
		Dvořáková Božena			86 let
		Železný Josef				70 let
Červen		
Knotková Jaroslava 			
60 let
		Žáková Anežka			88 let

						Zdeněk Tesař, starosta

Všem našim jubilantům gratulujeme!

Žádosti o dotace
Počátkem roku bylo požádáno o následující dotace:
Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Újezd u Rosic
Výstavba startoviště pro požární útok; žádost byla podána na
dotaci – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních
zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2021.
Obec Újezd u Rosic
-

Dovybavení zásahové jednotky; žádost byla podána na dotaci –
Podpora jednotek dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
pro rok 2021.
Oprava kapličky; žádost byla podána na dotaci – Podpora památek
místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021.
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O Velikonocích

-

Velikonoce jsou po Vánocích další oblíbené svátky. Není to ale jen období konce
zimy a začátku jara, pomlázky a hodování - k Velikonocím patří i mnoho dalších
zvyků a tradic.
Velikonoční svátky se slaví každý rok a datum je stanoveno na neděli po prvním
jarním úplňku. Jejich církevní příprava ale začíná v tzv. Popeleční středu a trvá
čtyřicet dní až do Velikonoční neděle, před kterou je Zelený čtvrtek, Velký pátek
a Bílá sobota.
V České republice je nejznámější velikonoční tradicí především pomlázka, barvená a zdobená vajíčka a samozřejmě také hodování. Každý zručnější chlapec či
muž si uplete pomlázku z vrbového proutí, říkají a zpívají se klasické i moderní
koledy.
Tradičním pokrmem je například velikonoční nádivka z vajec, uzeného masa a
zelených kopřiv, pečený kynutý sladký mazanec nebo bochánek a chutnou dekorací velikonoční beránek z třeného těsta.
I když ty letošní Velikonoce nebudou takové jako v předchozích letech, užijme si
je plnými doušky ovoněné jarním sluníčkem a milým úsměvem.
									
								Jitka Černá

-

-

Projekt výstavby rybníku, žádost byla podána na dotaci – Podpora
boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň 		
na území Jihomoravského kraje v roce 2021.
Vybavení moštárny – odpeckovačka a kotel na džemy a marmelády;
žádost byla podána na dotaci – Podpora vinařství, vinohradnictví,
ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2021.

ÚJEZDSKÉ STUDÁNKY z.s.
-

Vybavení moštárny – lis na ovoce; žádost byla podána na dotaci 		
Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2021.

Veškeré žádosti o dotace byly řádně odůvodněny, doufám, že budou úspěšné.

Stavba dřevěného posezení
Na stavbě dřevěného posezení se podíleli členové ÚJEZDSKÝCH STUDÁNEK z.s., zejména pan Zdeněk Matoušek. Stavba přístřešku byla provedena z
důvodu nepříznivých klimatických podmínek v hasičce. K postavení nového dřevěného posezení se spolek rozhodl z důvodu rozbití původního přístřešku, který
se nacházel na křižovatce lesní cesty „na Březinu“ a cesty ke kynologickému areálu MSKS Zbraslav u Brna. Nový přístřešek zaujal místo původního přístřešku. K
přepravě přístřešku byla využita obecní technika. Poděkování patří také společnosti STRA spol. s r.o., která k umístění přístřešku poskytla vysokozdvižný vozík
a ocelové nástavce na vidle.
							Zdeněk Tesař, starosta

Oprava kapličky; žádost byla podána na dotaci – Podpora památek
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Dobrý den vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje,

stromů a poté postavení oplocenky.

opět nastal čas, abychom vás alespoň částečně informovali o dění v naší obci.
Začal bych letošní zimou, která byla relativně bohatá na sněhové srážky, a tudíž
jsme mohli využít sněhovou radlici, kterou jsme pořídili v loňském roce.
Za prohrnování sněhu se každoročně platilo soukromým zemědělcům z okolních
obcí a troufám si říci, že investice vložená do sněhové radlice se za tuto zimu, i
když ne v plné míře, z velké části vrátila. A navíc jsme schopni, samozřejmě s
naším traktorem tzv. „Otíkem“, prohrnout i místa, která se dříve vůbec neprohrnovala.

To je pro tentokrát z mé strany vše.
Opět vám přeji pevné zdraví, nervy a trpělivost.
			
						Děkuji s pozdravem Aleš Heller

Dále bych navázal brigádou na obecním rybníku, která se konala v měsíci lednu
letošního roku.
Na této brigádě proběhla instalace zařízení, jehož funkcí je, aby nezamrzala celá
vodní plocha rybníka v zimním období a v teplých letních měsících bude toto
zařízení vodu v rybníku čeřit. V obou případech za účelem dostatku kyslíku pro
ryby.
Tímto bych chtěl, a opět se budu velice rád opakovat, poděkovat všem zúčastněným na této akci a že jich nebylo zrovna málo. Opravdu si toho velice vážíme a o
to více, že v dnešní nelehké a hektické době si udělá skvělá parta Úježďáků čas a
vždy odvede výbornou práci.
Nemalý dík patří i pánům, Stanislavu Svobodovi a Antonínu Březinovi, kteří dali
dohromady chytrost, důvtip, šikovné české ručičky a v neposlední řadě ochotu
při výrobě rozmrazovacího a čeřícího zařízení.
Toto zařízení bylo vyrobeno do slova a do písmene za pár korun a perfektně se
osvědčilo.
Ještě musím podotknout, že jsme tuto brigádu měli i s kulturní vložkou v podobě
otužilců ze sousední vesnice, kteří se i s otužilci z naší vísky pravidelně noří do
ledové vody v našem rybníku.
V současné době probíhá prořezávání keřů a čištění odvodňovací strouhy u
odbočky k fotovoltaické elektrárně směrem na Stanoviště, která ústí do potoka
Žďárek.
V těchto místech se stéká voda z okolních polí, a poněvadž vtok a samotné koryto je dlouholetým splachem z polí zanesené, teče hodně vody i po druhé straně
v poli a doslova v obecním remízku (Zaražený) vytváří bažinu a poté ve spodní
části vymílá cestu.
U horní strany remízku bylo zakopáno plastové potrubí, které svádí vodu do potoka. Ta teče na druhé straně cesty. Tudíž je jen otázkou času, kdy bude v remízku relativně sucho, abychom mohli i zde provést těžbu sušin a výsadbu nových
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