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čanům, pro které je SMS v telefonu velmi
špatně čitelná, umožňuje tato služba čtení
zpráv tak, že SMS bude transformována
do příchozího hovoru.
K tomu, aby se občané mohli do této
služby registrovat, je třeba vyplnit a zanést na OÚ registrační formulář, který byl
roznesen do poštovních schránek a který
je také možno stáhnout na internetových
stránkách obce, případně ho naleznete
v obecním obchodě a na OÚ. Dále je
možno se přímo registrovat na adrese
www.mobilnirozhlas.cz, kde je třeba nejprve ve vyhledávacím okénku (Vyhledejte
svoji samosprávu), která se nachází uprostřed stránky nahoře zadat Obec Újezd
u Rosic a následně kliknout na zelené políčko (Odebírat informace +) a pokračovat
podle instrukcí pro registraci. Vše je velice
snadné a intuitivní.
Mobilní rozhlas umožňuje širokou škálu
dalších funkcí, například zadávat ankety, občan skrze něj může upozorňovat
na různé podněty apod. Slouží také jako
zpětná vazba pro OÚ.
Jelikož se jedná o novou a pro OÚ
z počátku složitější službu z hlediska
obslužnosti systému, která by měla být
v budoucnu kompatibilní s facebookovými
a internetovými stránkami obce, bych Vás
chtěl požádat o shovívavost zejména v prvopočátku provozování této služby.
Současně bych chtěl upozornit, že stávající systém veřejného hlášení prostřednictvím obecního rozhlasu zůstává beze
změny.

Dobrý den vážení čtenáři,
opět k Vám přicházíme s dalším vydáním obecního zpravodaje, ve kterém naleznete několik informací, které se v obci
a jejím okolí udály. Pojďme postupně na to:

Dotace
Jak již bylo zmíněno v předchozím vydání zpravodaje, obec a některé další
spolky a organizace působící v obvodu
naší obce podaly žádosti o dotace na
různá zařízení, opravy a podobně. Je mi
milým potěšením sdělit, že většina podaných žádostí o dotace byla úspěšná. Obec
získala 38 000,- Kč na opravu kapličky sv.
Františka z Assisi. Dále získala 80 000,- Kč
na nákup technologie na zpracování ovoce
v podobě kotle na marmelády, džemy, povidla a na odpeckovačku ovoce. Současně
obec získala 100 000,- Kč na projekt pro
výstavbu obecního rybníku pod Pelcovou
strání.
Podpořit obec ve vybavenosti technologie na zpracování ovoce se snažil i spolek
Újezdských studánek, kterému se podařilo
získat 70 000,- Kč z dotací vypsaných Jihomoravským krajem na nákup lisu na
ovoce s příslušenstvím.

Mobilní rozhlas v obci
Obec nově zavádí službu pro občany
v podobě mobilního rozhlasu. Prostřednictvím této služby je možné občanům zasílat
informace např. o výpadku dodávky pitné
vody, elektřiny, svozu odpadů, dále je
možno prostřednictvím této služby zasílat
pozvánky na kulturní i sportovní události
apod. Občan má také možnost přímo volit
informace, o které má zájem tím, že si sám
zvolí, které informace mu mají být zasílány.
Zmíněné informace si občané snadno vyzvednou ve svém mobilním telefonu ve
formě SMS či e-mailem. Slabozrakým ob-




„Co se týče (nekatolické) modlitebny,
nařizujeme výslovně, aby, kde toho ještě
není, taková modlitebna neměla žádného
zvonění, žádných zvonů, věží, ani veřejného vchodu z ulice, jenž by chrám představoval, jinak však mohou ji, z jakékoli
hmoty chtějí, vystavěti, též posluhování jejich svátostmi a vykonávání služeb Božích
jak v místě samém, tak přenášením jich k
nemocným v přináležejících filiálkách, potom veřejné pohřby s průvodem jejich duchovního mají býti úplně dovoleny.“
V těchto typech úkolů pak mají soutěžící
v další části uvedeny výroky, jejichž pravdivost mají určit nebo doplňovat poznatky
načerpané z uvedených ukázek do jiného
textu, dávat je do souvislostí, vysvětlovat
dobové pojmy, určovat historické osobnosti
apod. Jak jistě sami uznáte, pochopení
textu a orientace v něm – to není úplně
lehké, a všechno ještě dát do historického
kontextu…
Všichni naši žáci, kteří se stanou úspěšnými řešiteli okresních kol vědomostních
soutěží, si jistě zaslouží i váš obdiv a
uznání.
	
Mgr. Bc. Dana Jelínková

vyučující dějepisu

Zdeněk Tesař
starosta

Citát tohoto čísla
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice
vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik
lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“
			

Jan Werich
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Hlavním pořadatelem je Národní pedagogický institut ČR. Dějepisná olympiáda
je jednotná pro celé území České republiky
a je organizována ve dvou kategoriích a ve
čtyřech soutěžních kolech. I. kategorie je
určena žákům 8. a 9. ročníků základních
škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií
a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií (II.
kategorie je určena žákům středních škol
– žákům 1. až 4. ročníků středních škol, 5.
až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až
6. ročníků šestiletých gymnázií).
Ve všech kolech řeší soutěžící zadané
úkoly samostatně pod dohledem člena
soutěžní komise v časovém rozpětí max.
90 minut. Žáci dopředu znají pouze téma
soutěžního ročníku a doporučenou studijní
literaturu. V průběhu vypracovávání úkolů
všech kol soutěže není povoleno používat
jakékoliv studijní materiály.
Vzhledem k situaci MŠMT rozhodlo o
konání soutěží distanční formou, proto
jsme už první, tzn. školní kolo, letos zorganizovali distančně. Žáci, kteří se rozhodli soutěžit, měli na přípravu k dispozici
studijní materiály ze školy i kopie části doporučené literatury, které kvůli uzavřeným
knihovnám poskytl hlavní organizátor.
Pravdou je, že organizace letošního ročníku soutěže byla v mnohém náročnější,
museli jsme řešit spoustu hlavně technických záležitostí, aby vše proběhlo hladce.
Soutěžící se přihlašovali prostřednictvím
odkazu, který jim byl zaslán a během soutěže museli mít zapnutou kameru.
Školní kolo proběhlo úspěšně a do okresního kola Dějepisné olympiády postoupily
dvě žákyně devátého ročníku. Oproti minulým ročníkům organizátor okresního kola,
což je Středisko volného času Ivančice,
snížil z již zmíněných důvodů počet soutěžících v okresním kole na max. 30. Okresní
kolo Dějepisné olympiády proběhlo v pondělí 18. ledna 2021.
Po vyhodnocení výsledků jsme s velkou
radostí přijali zprávu, že vítězkou okresního kola se stala naše Anička Maštalí5

řová. Patří jí velká gratulace! Samozřejmostí je pochvala za reprezentaci školy a
knižní odměna. Toto umístění také posunuje naši žákyni do dalšího, tedy krajského
kola Dějepisné olympiády, které se uskuteční v průběhu března 2021. Naše druhá
soutěžící v okresním kole, Martina Teplá,
je jeho úspěšnou řešitelkou, také zasluhuje
pochvalu i ocenění.
Základní informace o soutěži můžete
najít na stránkách: chceš soutěžit – Dějepisná olympiáda – okres Brno-venkov.
Tematické zaměření letošního jubilejního 50. ročníku zní: „Labyrintem barokního světa (1556-1781)“. Kromě využití
znalostí z hodin dějepisu si soutěžící museli poradit s mnoha zapeklitými úkoly, a
hlavně dobře zvládnout práci s textem.
Pro vaši představu uvedu příklady textů z
olympiády.

1/ Jan Amos Komenský zaznamenal ve
svém díle Historie o těžkých protivenstvích
církve české mimo jiné i popis popravy 27
českých povstalců proti králi Ferdinandovi
II. konanou na Staroměstském náměstí.
Jedním z popravených byl i lékař Jan Jesenius. Pozorně si přečti úryvek o popravě
Jana Jesenia.
„Vyveden byv na theatrum popravní a
obrátiv se k soudcům (sotva však pro hluk
bubnů a trub slyšán býti mohl), řekl: „Daremně Ferdinand tyranstvím utvrzuje trůn
svůj; Fridrich přece kralovati bude.“ Když
kat přistoupiv, jazyk uřezati chtěl, spěšně
vyplazil. Pak na kolena klek a sťat. Hlava s
jinými k vystrčení na divadlo odložena, tělo
pak od kata do pytle dáno, aby za branami
po dokončení této popravy pod šibenicí
na čtvrti rozťato a na čtyry koly zavěšeno
bylo.“
2/ Roku 1781 vydal Josef II. dokument
známý jako Toleranční patent. Přečti si úryvek, který právně upravuje podobu nekatolických chrámů.

Kulturní okénko

Naši jubilanti

Tak konečně nám epidemiologická situace dovolila uspořádat nějakou z našich
tradičních kulturních akcí.
Bohužel, ale ani letos neuspořádáme
jednu z největších, a to Újezdský Jarmark.
Jarmark neuspořádáme z důvodu velké
náročnosti a za tak krátký časový úsek se
takto velká akce nedá uspořádat.
Ale už na 12.června je naplánován Den
hudby s dechovou hudbou Galáni. Tentokrát bez krojovaného průvodu. Den hudby
se uskuteční od 17:00 před Hospůdkou na
Návsi.
Po dvouleté odmlce způsobené Covid-19 se opět uskuteční Obvodní kolo
v hasičském sportu ve Ždárech na hřišti.
Obvodní kolo mladých hasičů proběhne
12.června a hned druhý den 13.června se
představí muži a ženy. Plánovaný začátek
je pro oba dva dny v 9:00 hodin.
HS Újezd u Rosic budou reprezentovat
jak mladší žáci tak starší žáci.
Srdečně vás zveme podpořit nejenom
naše soutěžní družstva.

Duben
Pacholíková Hana
Květen 		
Bendeová Marie		
Dvořáková Božena		
Železný Josef			

75 let
86 let
70 let

Červen
Knotková Jaroslava 		
Žáková Anežka			

Další akcí bude 18.června Pasování
předškoláků, které se bude konat v zahradě místní školky v 16:00 hodin. Bude
to velký krok pro budoucí školáky.
Srdečně Vás zveme



65 let

Libor Budín
kulturní komise
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60 let
88 let

Obec Zbraslav

Postup realizace jednotlivých
projektů ve škole ve
Zbraslavi

Na naši obec se obrátila starostka obce
Zbraslav o pomoc s vandalismem, který
páchají děti z okolních vesnic, zejména z
Újezdu, Stanovišť a Zbraslavi na majetku
občanů ve Zbraslavi, kde ničí rodinné
domky – rozbijí okna, ničí brány a oplocení.
Dle starostky je potvrzeno, že se jedná o
děti ze zmíněných vesnic. Celá záležitost
je již řešena s ředitelem základní školy
ve Zbraslavi. Starostka apeluje na rodiče
dětí, které navštěvují základní školu, aby
své děti řádně poučili. V případě, že škoda
na nemovitém majetku bude stoupat, bude
celá záležitost předána Policii české republiky k šetření.

V prosincovém čísle Heraltu jsem informoval o jednotlivých projektech, které
by měly změnit provoz školy a přispět ke
zkvalitnění procesu výchovy a vzdělávání.
Považuji za vhodné informovat Vás, čtenáře, o tom, jak jsme pokročili dál v přípravě a realizaci jednotlivých projektů.
Škola podala v konkurenci ostatních
škol projekt „Modernizace výuky využitím
nových informačních technologií a učebních pomůcek“ v rámci 11. výzvy Místní
akční skupiny Brána Brněnska, předškolní
a školní vzdělávání. Během hodnocení našeho projektu jsme byli vyzváni k doplnění
žádosti a dle posledních informací jsou
všechny projekty, které prošly hodnocením
MAS Brána Brněnska v rámci této výzvy,
předány Ministerstvu pro místní rozvoj ke
konečnému schválení. Uvedené ministerstvo je správcem Integrovaného regionálního operačního programu EU, nabízí se
tudíž otázka ohledně délky trvání schvalovacího procesu. Uvidíme, kdy obdržíme
konečné rozhodnutí. Projekt modernizace
školní jídelny se nachází ve fázi realizace.
Byla nainstalovaná nová vzduchotechnika,
která splňuje hygienické požadavky.

Odstavné místo u hřiště ve
Žďárech
Odstavné místo u hřiště ve Žďárech bylo
realizováno z důvodu zamezení parkování
osobních automobilů v obecním sadu při
pořádání kulturních, sportovních a dalších
akcí na hřišti. Povrch odstavné plochy tvoří
opět drcená živice, respektive R-materiál
22 RA 0/16 který splňuje ČSN EN 13108-8.



Zdeněk Tesař
starosta
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zřizovateli. Z návrhu vyplývá, že v prvním
nadzemním podlaží budou nově opravena
sociální zařízení pro dívky a chlapce, dále
vznikne samostatný archiv pro dokumentaci školy a úklidová místnost. V druhém
nadzemním podlaží proběhne obdobná
oprava sociálních zařízení, vznikne nový
kabinet chemie a úklidová místnost. Uvedený projekt by měl být realizován během
letních prázdnin.
Závěrem bych chtěl uvést, že ve spolupráci se zřizovatelem řešíme i další
témata, protože vyvstává potřeba zpracování jednotlivých záměrů do určitého
stupně projektové dokumentace. Potom
je nutné postupně předpřipravené záměry
dokompletovat podle možností finančních
zdrojů a aktuálních výzev poskytovatelů
finančních podpor a následně se ucházet o podporu. Každá takto zrealizovaná
akce, přináší ve svém důsledku pokaždé
nepopíratelný přínos i v oblasti vzdělávání
našich žáků. Zlepšení a kultivace školního
prostředí umožňuje bezpochyby další pozitivní posun.

Dodavatel gastrotechnologie má připravená veškerá zařízení pro další instalace,
především se jedná o konvektomat a multifunkční pánev. V prosinci jsme museli zahájit projekční práce na zajištění dokumentace na novou elektroinstalaci, abychom
se dostali do souladu s platnými normami
v této oblasti a zajistili dostatečný příkon
k novým technologiím. Zřizovatel zajistil
v lednu výběr dodavatele. Výměnu části
elektroinstalace (především dvou rozvaděčů a rozvodů pro novou gastrotechnologii).
Další projekt, o kterém jsem se již dříve
zmínil, představuje realizace nové školní
družiny. V minulém roce zřizovatel zadal
vypracování studie ve dvou variantách,
která byla předložena vedení školy k vyjádření. Studie počítá s vytvořením dvou
oddělení družiny, samostatné místnosti
pro „počítače“ na další procvičování výukových programů, kuchyně se sociálním zařízením a úklidové místnosti. Což znamená,
že uvedená studie jednoznačně zodpověděla otázku, „zdali je možné prostor nad
šatnami vedle nové sportovní haly využít
pro zřízení školní družiny“. Nyní zřizovatel řeší s projektantem vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy
a zabývá se i hledáním odpovídajícího
dotačního titulu s cílem získání finančních
prostředků z centrálních zdrojů. Rýsuje se
reálná šance, že bychom mohli už v průběhu příštího školního roku 2021/22 využívat nové prostory pro školní družinu.
Třetí projekt představuje komplexní
rekonstrukci sociálního zařízení dívek
a chlapců ve staré budově školy. Zřizovatel vybral projektanta na zpracování dokumentace pro realizaci stavby a v prosinci
byly zahájeny projekční práce. Dokumentace současného stavu nebyla k dispozici,
proto musel být celý prostor v jednotlivých
podlažích nově zaměřen. Následně projektant předložil studii, zacílenou na řešení
všech rizik současného stavu. Studie byla
projednána ve vedení školy a předložena




Mgr. Miroslav Báňa, MBA
ředitel školy

Vítězství naší žákyně
v okresním kole Dějepisné
olympiády
V současné době je veškerý život,
včetně průběhu vzdělávání na školách,
ovlivněn epidemiologickou situací v naší
zemi. Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování ve školách
bylo také otázkou, jakým způsobem a zda
vůbec se uskuteční všechny tradiční vědomostní soutěže.
Jako první se v programu předmětových
soutěží ve školním roce vždy objevuje Dějepisná olympiáda. Tato soutěž je určená
zájemcům o historii.
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