Příspěvky od dětí:
Moje zážitky z prázdnin.
Jel jsem na tábor. Na táboře bylo hezky. Hezké počasí… Měli jsme
tam aquazorbing i lanové centrum. Obojí jsme si užili hezky. Každý
den jsme se šli koupat. Obědy byly moc dobré. Byl to hasičský tábor
a cvičili jsme tam pořád. Měli jsme i stezku odvahy, kdy jsme šli v
lese v noci po jednom. Když tábor skončil, tak jsme jeli domů a byli
jsme spokojení.
Matěj
Tábor byl velice specifický, dělali jsme různé aktivity. Jako třeba:
aquazorbing, lanová dráha, stezka odvahy a cesta za pokladem.
Naučili jsme se hodně nových věcí od hasičů. O zábavu bylo
rozhodně postaráno, nebyla chvíle, kdy jsme se nudili. Byli jsme rádi
za to, že jsme měli trochu uvolněný program. Ranní rozcvička byla
velice zábavná. Hra na ovečky a vlky se hrála každý večer a přesto
nikoho neomrzela. Doufáme, že tento tábor se bude konat i příští
rok.
Klárka, Lucka a Denda

Újezdský zpravodaj
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Dobrý den vážení čtenáři,
jelikož se nám čas opět posunul dále, připravili jsme pro Vás další
vydání obecního zpravodaje, kterým bychom Vám chtěli alespoň
částečně přiblížit dění v naší obci. Vezmeme to pěkně od začátku.
Od posledního vydání zpravodaje, ve kterém byla zmíněna
brigáda na zpevnění části břehů rybníku ve Žďárech, proběhly na
rybníku další práce. Tentokrát byla kolem rybníku rozhrnuta hlína čistá černozem (kvůli urovnání terénu kolem rybníku), do které
bude následně vyseto travní semeno pro zatravnění, upraven nátok
dešťové vody při straně rybníku u silnice. Dále byly k rybníku
dopraveny dvě nové dřevěné lavice, které jistě poslouží
návštěvníkům rybníku k odpočinku a rekreaci. Za vyrobení
dřevěných lavic bych chtěl poděkovat panu Zdeňkovi Matouškovi a
panu Milanovi Dobrovolnému. O dalších podrobnostech o obecním
rybníku se dočtete dále ve zpravodaji.
Od června je k dispozici pro občany kurz šití na stroji. Kurz byl
v době velkých prázdnin přerušen a bude opět probíhat od úterý 1.
září pravidelně každé úterý a středu od 17:00 hod. do 19:00 hod.
Mám velkou radost, že kurz byl a dle informací vedoucí kurzu paní
Jarmily Malé bude plně obsazen. Některé návštěvnice kurzu šití na
šicím stroji šití tak uhranulo, že si domů pořídily vlastní šicí stroj, na
kterém zkušenosti a dovednosti získané z kurzu využily pro vlastní
potřebu.

TÁBOR HASIČŮ
První týdenní Tábor mladých hasičů se odehrál v rekreačním středisku
Drak v Křižanově ve dnech 9.- 14.8 2020, zúčastnilo se celkem 17 dětí a 2
vedoucí - paní Markéta Maštalířová a paní Veronika Budínová. Po celou
dobu tábora jsme měli pestrou stravu, přichystané soutěže a děti si
především obohacovali o hasičské vědomosti .Počasí nám přálo a tak jsme
využili táborový rybník ať už ke koupání nebo projížďce na loďce. Mezi
nejlepší zpestření tábora patřilo lanové centrum a aquazorbing a jako na
každém správném táboře nesměla chybět samozřejmě i stezka odvahy.
Poslední večer tábora děti dostaly spoustu dárečků a diplom za účast na
táboře. Počasí nám přálo a už nyní se těšíme na další ročník.
Veronika Budínová
vedoucí tábora

Pro děti byl v průběhu celého odpoledne k dispozici doprovodný
program v podobě skákacího hradu a motokáry, která se téměř
nezastavila. Hlavní sponzor Jirka Kytlica věnoval dětem sportovní
soupravy s logem FK Zbraslav. Na závěr dne proběhlo opékání
špekáčků a soustředění vyvrcholilo stezkou odvahy v nedalekém
lese. Po přespání ve stanech a ranním budíčku za zvuku trubky
Milana Šimečka bylo soustředění ukončeno.
Na závěr chci poděkovat všem zúčastněným, jak dětem a rodičům,
tak i fanouškům za krásné chvíle na hřišti ve Žďárech.
Také touto cestou zvu všechny děti ve věku od 6 do 10 let do
fotbalové přípravky FK Zbraslav.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Martin Žák
MAŽORETKY AURA
Ani my jsme přes prázdniny nezahálely. Během letních měsíců se
děvčata scházela dále na tréninky, které probíhaly ve venkovních
prostorách. Zúčastnily jsme se letního soustředění na Vranovské
přehradě, kde se holky učily nové choreografie pro nastávající
sezonu. Snad k nám průběh budoucích měsíců, co se týče Covidu,
bude milostivý a my se budeme moci účastnit soutěží, které nám
v minulé sezoně chyběly. Ale nejen z příprav je člověk živ: udělali
jsme si výlet na zámek Vranov, probíhaly různě soutěže. Prostě od
každého trochu. Tímto bychom vás chtěli pozvat na naše vystoupení
při příležitosti vernisáže paní Anity Steinocherové dne 9.9.2020
v 16.30 hodin.
Jitka Černá, vedoucí AURY

V průběhu července byla dokončena výstavba nového obecního
kompostéru. Kompostér, který se skládá ze třech samostatných kójí,
bude sloužit k ukládce biologicky rozložitelného kompostovatelného
odpadu, jako je tráva, listí, menší větve, slupky a ovoce.
K uskladnění zmíněného materiálu bude sloužit největší kóje. Další
dvě menší kóje by měly sloužit k odkládání stavebního, případně
demoličního odpadu (SDO) jako jsou cihly, zdivo, obklady, dřevěné
konstrukční prvky, kabely, trubky a izolace. Na tomto místě bych
chtěl upozornit občany, že tento materiál bude možno navážet za
úplatu, jakmile bude mít obec sjednanou smlouvu s odborně
způsobilou osobou, která je oprávněna se zmíněným odpadem dále
nakládat. O možnosti návozu DSO odpadu budou občané
informováni. Chtěl bych doplnit, že kompostér bude k dispozici
pouze pro občany naší obce, případně pro vlastníky nemovitostí
sloužících k bydlení v k.ú. Újezd u Rosic a pro zahrádkáře v k.ú.
Újezd u Rosic.
Dále byla na pozemku, na kterém se nachází kompostér
provedena výsadba živého plotu. Tento je tvořen habry, ptačím
zobem, tújemi a šeříky. Živý plot byl vysazen nejen z estetického
důvodu, ale také i z praktického důvodu, neboť tvoří neprůjezdnou
bariéru ke kompostéru. Obec do budoucna vzhledem plánovanému
uskladnění výše zmíněných odpadů a z důvodu častého naskladnění
odpadu občany z jiných obcí, uvažuje o monitorování pozemku
s kompostérem kamerovým systémem se záznamem.

Něco ze sportu:
Z neděle 12. července na pondělí 13. proběhlo ve spolupráci s
fotbalovým klubem Zbraslav a Tělovýchovnou jednotou Sokola
Újezd u Rosic + obecního úřadu Újezd, soustředění mladší přípravky
hráčů.
Toto soustředění se uskutečnilo na našem hřišti ve Žďárech, kde
nejenom zdejší krásné a klidné prostředí přispělo ke spokojenosti
všech přítomných dětí, trenérů, rodičů, či příznivců.
Doufám a věřím, že tato spolupráce bude fungovat i v budoucnu a
tato sportovní akce pro děti se uskuteční i v příštím roce.
Ale o tomto příspěvku se více dozvíte od šéftrenéra Martina Žáka ze
Zbraslavi.
Toť ode mne vše, s přáním pevného zdraví a pozdravem
Aleš Heller
místostarosta
Koncem prázdnin využila obec možnost velice lukrativně získat
stavební materiál – 22 RA 0/16 splňující normu ČSN EN 13108-8 –
asfaltové směsi. Tento materiál je využit ke zpevnění povrchu
obecních cest za humny (od Karasů ke kovárně, dále potom cesta
kolem transformátoru směrem k Basketbalové škole a cesta na
hřiště). Mezideponie zmíněného materiálu bude umístěna na
obecním pozemku parc. č. 2236 v k.ú. Újezd u Rosic – pozemek, na
kterém je umístěn obecní kompostér. Postup zpevnění cest bude
proveden následovně - nejprve bude provedena navážka
zmíněného materiálu v mocnosti cca 20 cm, následně bude tato
navážka buldozerem srovnána a válem uválena. Pro zpevnění

Dobrý den vážení občané Újezdu,
v první řadě bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu a TJ Sokolu
Újezd u Rosic za perfektní spolupráci při organizaci výše uvedené
akce.
Soustředění začalo v neděli společným obědem - gulášem, který
připravil druhý trenér mladší přípravky Vladimír Burian. Posilněni
jsme se pustili do připraveného programu, který se skládal z
několika společných her a soutěží. Sportovní odpoledne završilo
utkání dětí vs. rodiče, které skončilo remízou.

zmíněných cest bude využito cca 1 200 tun asfaltových směsí.

A teď z jiného soudku.
V sobotu 11.července proběhla v pořadí již druhá brigáda na
uskladnění pořezu obecního dřeva.
Po dohodě a vstřícném kroku Antonína Březiny bylo u něj na
středisku uskladněno cca 90 kubíků dřeva, jedná se o trámy, desky,
fošny i latě, které se mimo jiné využijí při rekonstrukci mateřské
školy.
Jak jistě všichni víte, u nás v České republice je stav lesů
katastrofální a tato komodita bude v budoucnu nedostupná a tudíž
velice drahá.
Proto se veškeré vhodné obecní dřevo zpracovalo na pořez a zbytek
se prodává jako dřevo palivové.
Proto mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem našim
příznivcům, ale hlavně ÚJEŽĎÁKŮM, kteří se těchto brigád zúčastnili
a velice si toho vážíme, protože to byla práce hodně namáhavá i
přes to, že byla použita obecní technika v podobě našeho traktoru
zvaném "Otík" s vlečkou či smykový nakladač "Bobík".
DĚKUJI VÁM.

Dne 30. září od 15:00 do 16:00 hod. v obci proběhne svoz
nebezpečného odpadu – již tradičně bude pro občany připraven
traktor s vlečkou, do které bude možno nebezpečný odpad uložit. O
termínu sběru nebezpečného odpadu obecním traktorem budou
občané informováni. Následně od 2. října do 5. října bude na
kamenité ploše na křižovatce umístěn kontejner na velkoobjemový
odpad.
V průběhu září a října bude provedena výsadba volně
přístupného obecního sadu pod hřištěm ve Žďárech. Bude vysazeno
211 ks ovocných stromů. Na tomto místě je třeba zmínit, že obec je
vybavena kompletní technikou k výsadbě ovocných stromů. Pro
výsadbu budou použity jak „staré“ odrůdy, tak nově vyšlechtěné
rezistentní odrůdy zejména jabloní, hrušní, slivoní, třešní, tak
broskvoní a meruněk. Druhy odrůd ovocných stromů budou voleny
tak, aby sad plodil ovoce průběžně, tzn., že budou voleny odrůdy
rané až zimní (bude–li to možné) a dále také podle klimatických
podmínek lokality výsadby. V prostoru ochranného pásma
nadzemní elektrizační soustavy 400kV budou vysazeny ovocné
stromy pěstitelsky upravené do max. výšky 3 m (zákrsky). Přesný
seznam ovocných stromů bude sestaven po potvrzení možných
dodaných druhů a odrůd společností Zahrada Matúšů s.r.o., se
kterou obec v rámci výsadby ovocných stromů spolupracuje. Pro
získání dotace obec zpracovala projekt k výsadbě obecního sadu,
který byl včetně další potřebné dokumentace předložen NADACI
ČEZ ke schválení. V současné době obdržela obec od NADACE ČEZ
zprávu, že získala dotaci ve výši 107.510,-Kč. Tato částka pokryje

náklady na koupi ovocných stromů, včetně nákupu prostředků na
ochranu stromů, substrátů, pohonných hmot a podobně. Jedná se o
100% dotaci, což znamená, že „obecní kasu“ výsadba ovocného
sadu nebude stát ani korunu. Byť se může zdát, že vysadit několik
stromů je banální věc, tak z hlediska vyřízení potřebných povolení a
souhlasů se jedná o poměrně komplikovaný proces. Obec doložila
veškeré potřebné materiály a dokumentaci pro realizaci zmíněného
záměru výsadby ovocného sadu věcně a místně příslušnému
stavebnímu úřadu (jakou jsou například vyjádření provozovatele el.
nadzemního vedení, provozovatele vodovodu, zajistila závazné
stanovisko k vydání územního rozhodnutí vydané MěÚ Rosice,
Odborem životního prostředí, zajistila vyjádření MěÚ Rosice,
Odboru životního prostředí k realizaci záměru výsadby ovocného
sadu, apod.). V současné době čeká na vydání územního rozhodnutí
k výsadbě ovocných stromů. Po vydání rozhodnutí, může probíhat
výsadba. Rozhodnutí dle referenta stavebního úřadu bude vydáno
do první poloviny září. Následně po vydání územního rozhodnutí
zažádá obec na Katastrálním úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrálním pracovišti Brno - venkov o změnu druhu pozemku
parc. č. 1998 v k.ú. Újezd u Rosic (pozemek, na kterém se bude sad
nacházet) na ovocný sad. Následně bude již sad zcela legalizován a
bude probíhat pěstební péče o vysazené ovocné stromy a sběr
ovoce .

Dobrý den vážení spoluobčané,
dovolte mi opět pár řádek slov do našeho zpravodaje.
Vezmu to pěkně popořadě. Za zmínku stojí náš obecní rybník, který
se díky letošnímu deštivému počasí, a tady musím opět zmínit i díky
Antonínu Březinovi, krásně a téměř po nátok zaplnil vodou.
Už v době, kdy se rybník napouštěl, parta našich Újezdských rybářů
začala se zarybňováním, kdy byli vysazeni kapři a poté obecní úřad z
důvodu zarůstání rybníka tzv. kanadským morem zakoupil a vysadil
amury, což se za nedlouho osvědčilo, protože amuři kanadský mor
spolehlivě zlikvidovali.
Poté proběhla schůzka s místními rybáři, kde se probrala péče o
rybník a jeho obyvatele.
V současné době probíhá krmení ryb jednou týdně v souladu se
zarybněním rybníka.
V podzimních měsících se obecní úřad
chystá nasadit ještě daný počet línů a candátů.
Od příštího roku pro občany a chalupáře naší vísky chystáme
povolenky k rybolovu.

V průběhu září bude se zástupcem společnosti KAVYL spol. s r.o.
provedena prohlídka lokalit výstavby obecních rybníků (U Maťovy
studánky a Pod Pelcovou strání). Po prohlídce bude vypracována
studie proveditelnosti k výstavbě obecních rybníků, která bude
sloužit jako podklad pro projekční kanceláře k předložení cenové
nabídky ke zpracování samotného projektu k výstavbě rybníků.
Obec dále přislíbila spolupráci sociálnímu družstvu DIAKONIE
BROUMOV, v rámci uspořádání sbírky použitého textilu a potřeb do
domácnosti. Proto prosím občany, kteří mají doma nepotřebné:
Tradiční pouť na Františka se uskuteční v termínu 4.října 2020.
Mše svatá bude za příznivého počasí před kapličkou, v případě
nepřízně počasí se uskuteční v hasičce.
Již tradičně se bude konat odpolední posezení pod májí, s hudbou
Malé Doubravěnky.
S ohledem na hygienickou situaci koranaviru se budeme řídit
pravidly, které nastaví ministerstvo zdravotnictví.
Libor Budín

kulturní komise

-

veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky
látek)
domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené
v krabici
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
menší funkční elektrospotřebiče
hygienické potřeby
dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...),

aby je od 19. října do 30. října v zabalených igelitových pytlích
doručili na OÚ, který je následně zmíněné sociální společnosti
předá. Dále prosím, aby občané nenosili ledničky, televize, počítače,
matrace, koberce a to z ekologických důvodů a dále potom nábytek
a znečištěný vlhký textil. V případě bližších informací
uvádím kontakt na zástupce zmíněné společnosti - 224 317 203,
224 316 800.

Kvíčalová Vladimíra
Brymová Ludmila
Tomková Marie
Hotárková Věra
Křivánek Jan

84 let
81 let
81 let
81 let
82 let

Zdeněk Tesař
starosta

KULTURNÍ KOUTEK

NAŠI JUBILANTI
Červenec

Srpen
Září

Tesařová Libuše
Kroutil Ladislav
Křivánek Miloš
Toman Miroslav
Rybníčková Marta
Leitner Zbyněk
Dudová Jiřina
Vaculíková Marie
Budín Stanislav

55 let
75 let
75 let
60 let
80 let
60 let
87 let
60 let
65 let

Dne 4.7. bylo uspořádáno posezení na hřišti ve Žďárech, kde jsme se
snažili upálit COVID-19.
To se nám, bohužel nepodařilo, i když akce byla vydařená. Tak tady
aspoň nějaké foto z příprav:

