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Vážení spoluobčané,
jarní slunce se nás již o Velikonocích snažilo probou-
zet k radosti a šťastnému prožívání života. Jeho 
paprsky nás sice posunují k pozitivnímu vnímání 
světa, stále nás však svým způsobem paralyzuje 
probíhající válečný konflikt na Ukrajině a jeho 
dopady na náš život, do kterého se promítá ekono-
mická a hospodářská situace, vysoká inflace a dra-
matické zdražování.  Proto je lépe rozhlížet se kolem 
sebe a nacházet byť i drobné věci měnící náš život 
k lepšímu.
Co se tedy děje v našem městě? Konečně jsme se 
dočkali zahájení stavby multifunkční sportovní haly. 
Stavba byla zahájena položením a poklepáním 
základního kamene. 
Velkou radost máme z vydaného stavebního povole-
ní na cyklostezku do Otnic. Věříme, že se podaří 
získat na její zbudování dotaci a že se brzy po cyklo-
stezce projedeme. 
Probíhá jednání s paní doktorkou – zubařkou, která 
by ráda začala v našem městě působit nejpozději 
od 1. září tohoto roku. V tuto chvíli je proto nutné 
urychleně zrekonstruovat prostory zubní ordinace. 
Začaly projekční práce v rámci rekonstrukce kultur-
ního domu Na Rychtě. Na zrekonstruovaný objekt se 
jistě těší většina z nás.
V měsíci dubnu jsme se věnovali společnému úklidu 
města a sousedskému sázení trvalek. Díky diskuzím 
o sečení či nesečení trávy bylo rozhodnuto vytvořit 
plochy s ponecháním vzrostlé trávy a výsevem 
lučního porostu pro potravu včelkám a jako ochra-
nu pro zachování druhového spektra hmyzí říše. 
Současně byla opět vyhlášena každoroční soutěž 
o nejrozkvetlejší zahrádku. Za všechny tyto aktivity 
velmi děkuji předsedovi Komise životního prostředí 
Mgr. Renému Mitrengovi.
A ve stejném měsíci byly konečně po dlouhém 
období koronaviru nastartovány kulturní a spole-
čenské aktivity. O všech těchto akcích najdete 
podrobnější informaci v tomto vydání zpravodaje, 
a to především o koncertech skutečného varhanní-
ho mistra Michaela Bártka a houslistky Barbary 
Tolarové, o oslavě svátku matek i Májové veselici. 
Nepředstavitelné množství práce měla s organizací 
těchto akcí Kulturně školská komise i zaměstnanky-
ně Mezigeneračního centra, paní Pavlína Kroupová. 
Všem patří můj nesmírný dík. 
Vážení spoluobčané, čekají nás dny léta spojené 
s prázdninami, dovolenými, odpočinkem a nádhe-
rou kvetoucí přírody. Važme si všeho krásného, co 
nás obklopuje, i milých lidí, které máme kolem sebe.
Přeji Vám nádherné dny naplněné štěstím, klidem 
a mírem.

Vaše starostka Marie Kozáková



Dobrý den děvčata, dovolte mi položit Vám 
pár otázek. Jste obě rodačky z Újezda?
DM: Ano, pocházím z Újezda. Nikdy jsem si 
nedovedla přestavit, že budu žít v jiné vesnici nebo 
městě. Že mohu také pracovat v místě bydliště je 
pro mě příjemný bonus. Po střední škole jsem se 
vdala a po mateřské dovolené jsem nastoupila 
do Městské Jiráskovy knihovny, kde jsem zůstala 
doposud. 
VL: Ne, jsem z nedalekých Chrlic. V Újezdě žiji 
od roku 1996.

Jak relaxujete ve volném čase? Máte nějaké 
koníčky?
DM: Hlavní koníček se samozřejmě nabízí - četba 
knih. Upřednostňuji knihy s historickou temati-
kou, detektivky a romány podle skutečných 
událostí. Mám ráda sport, cyklistiku a ráda si 
chodím čistit hlavu do přírody. S manželem se 
snažíme hodně cestovat, ať už po České republice 
nebo, pokud je to možné, i po Evropě.
VL: Nejlépe s dobrou knihou. Také divadlo, kino 
a sport v televizi.

Práci knihovnice už děláte nějaký ten rok, 
co Vás na ní nejvíce baví?
DM: Na této práci mě nejvíc baví setkávání s lidmi, 
kteří se chtějí vzdělávat i pobavit. Nabízet dobré 
a oblíbené knihy, ale i hledat tituly k poučení 
a vzdělávání. S dětmi zde hledáme různé tematické 
tituly k jejich prezentacím a soutěžím do školy, ale 
také povinnou četbu. V poslední době je u dětské 
populace bohužel sháňka po co nejútlejších 
knihách. Je to samozřejmě dáno dobou, kdy jsou 
děti rozptylovány různými moderními technolo-
giemi a na knihy nějak nezbývá čas. Ale samozřej-
mě se tu najdou děti, které můžeme označit 
slovem „knihomol“. Za tyto čtenáře jsem moc ráda.
Také je příjemné setkávání s přednášejícími 
na našich besedách. Jsou to vždy milí lidé a dozví-
dáme se od nich spoustu zajímavostí i hlubokých 
osobních příběhů.  
VL: Především setkávání s lidmi, ta možnost 
doporučit knihu a pomoci čtenáři s jejím výbě-
rem. Těší mě, když návštěvníci odcházejí spokoje-
ni. Také mám radost z návštěv dětí v doprovodu 
rodičů či prarodičů. Líbí se mi práce s knihou, její 
výběr, nákup a zpracování. 

Probíhají u Vás různé přednášky, chodí 
k Vám děti ze ZŠ na besedy. Jak byste zhodno-
tily tyto činnosti pro občany města?
Obě: V knihovně pořádáme během školního roku 
besedy s žáky 1.–6. ročníku. Chceme dětem 
přiblížit prostředí knihovny, aby se zde mohly 
dobře orientovat. Někdy doporučíme četbu, jindy 
promítneme pohádku na dané téma nebo se 
věnujeme výtvarným činnostem. Společně také 
luštíme kvízy a hádanky. Dva roky trvající covidová 
doba nás o tato setkání ochudila. Budeme doufat, 
že se děti začnou do knihovny vracet.
Co se týká besed a přednášek pro veřejnost, ty si 
zde našly své posluchače a bývá na nich dobrá 
účast, většinou kolem 25 až 30 návštěvníků, 
protože se nám jich do knihovny bohužel víc 
nevejde.

Plánujete něco nového?
Obě: Přes léto všeobecně není moc příhodná 
doba k pořádání přednášek či besed. Lidé bývají 
na zahrádkách a na dovolených. Proto se akce 
snažíme uskutečňovat v jarních, podzimních 
a zimních měsících.
Na podzim bychom chtěly pozvat zvláště seniory 
na lekce „Trénování paměti“. Trénovat nás bude 
certifikovaná lektorka v tomto oboru a čekají nás 
tak tři přednášky i s praktickými cvičeními.
Rýsuje se i spolupráce s terapeutickou dílnou 
Sdružení Filia, která pro nás chystá praktickou 
ukázku pletení z papíru.
V říjnu plánujeme cestovatelskou přednášku, kdy 
nás opět navštíví manželé Poulíkovi a v listopadu 
přednášku s Ing. Alešem Svobodou – Brněnské 
podzemí – již 12.díl. Všichni zájemci o besedy jsou 
srdečně vítáni. 

 Rozhovor vedla 



Letošní premiérové vítání nových občánků 
Újezda u Brna proběhlo v sobotu 9. dubna 
v obřadní síni místní radnice. Během slavnostního 
dopoledne přivítala starostka města Ing. Marie 
Kozáková hned 18 dětí, 10 holčiček a 8 chlapečků, 
kteří tak rozšířili řady občanů našeho města.

Vítání se zúčastnily v doprovodu svých rodičů, 
sourozenců a prarodičů tyto děti: 

• Filip Kraus • Justýna Pádková

• Nikol Šafaříková • Anežka Potočiarová

• Sebastian Bednář • Magdaléna Lišková

• Adam Kubíček • Jakub Tříska

• Sofie Michálková • Hynek Müller

• Štěpán Uhlár • David Dobrovolný

• Leontýna Mácová • Viktorie Hromátková

• Natálie Pluhaříková • Julie Konečná

• Elen Kovácsová • William Zwins

Atmosféra byla velmi příjemná a přátelská. Dětem 
byl předán malý dárek a maminkám růžička. Velká 
pochvala patří žáčkům újezdské základní školy, 
Justýnce Šiftové, Anetce Vostálové, Terezce 
Kaválkové, Tomáškovi Životskému, Toničce 

Bařinové a Danielce Velecké, kteří recitovali 
našim nejmenším u kolébky. I když to pro ně byla 
taktéž premiéra a před samotným slavnostním 
obřadem mezi dětmi panovala značná nervozita, 
všichni to nakonec zvládli na jedničku. Nemalou 
zásluhu má také paní učitelka Mgr. Marie Životská, 
která děti na tento den výborně připravila a do-
konce se osobně účastnila vítání, aby svoje malé 
a šikovné svěřence povzbudila a byla jim oporou.

Novým občánkům ještě jednou přejeme, aby 
prožili spokojené dětství, v životě se jim dařilo 
a rodičům dělali jen radost.

Petra Zezulová
matrikářka



• Probíhá zpracování strategického plánu města – 
Program rozvoje města. Předpokládá se schválení 
na červnovém zasedání zastupitelstva města.

• Stavební povolení pro cyklostezku Újezd u Brna – 
Otnice nabylo právní moci a připravujeme vše 
pro podání žádosti o dotaci.

• Zastupitelstvo města přijalo dotaci ve výši 
30 000 000 Kč od poskytovatele dotace Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, identifikační číslo 
117D082002034, z programu 11708 – Podpora 
revitalizace území, na akci „Multifunkční hala se 
zázemím“. Dne 4. 5. 2022 byla zahájena stavba 
Multifunkční sportovní haly se zázemím. Probíhá 
příprava terénu, úprava podloží pro stavbu a pří-
prava na pilotáž.

• Zastupitelstvem města byla schválena vítězná 
nabídka od společnosti UP constructions s.r.o. 
podaná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

na zpracování projektové dokumentace pro re-
konstrukci kulturního domu Na Rychtě. Byla 
podepsána smlouva a zahájeny práce.

• Zastupitelstvo města neschválilo žádnou z na-
bídek podaných v rámci vyhlášeného záměru 
prodeje ARMY Parku a rozhodlo o vyhlášení 
nového záměru.

• Zajišťují se stanoviska DOSS a SIS k projektové 
dokumentaci na intenzifikaci ČOV.

• Probíhá vyřizování stavebního povolení k akci re-
konstrukce dešťové kanalizace na ul. Štefánikova.

• Na základě jednání se zubní lékařkou je připravo-
vána dílčí úprava a rekonstrukce prostor ordina-
ce zubního lékaře a zázemí.

• Zpracovává se statické posouzení budovy ZŠ 
za účelem prověření, zda bude možné zbudovat 
učebny v půdních prostorách.

Začátkem měsíce května byla položením základní-
ho kamene zahájena stavba multifunkční sportov-
ní haly. Poklepání základního kamene byli účastni 
zástupci města, projektant haly, technický dozor 
investora a zástupci zhotovitele.

Objekt je navržený jako dvoupodlažní s vnitřním 
komunikačním koridorem z chodeb a dvojicí 
schodišť. Hlavní provoz haly je řešen z centrální 
chodby s recepcí a schodištěm do druhého nad-
zemního podlaží. Sportující budou vstupovat 
skrze špinavou chodbu do jednotlivých šaten, 
v nichž je umístěno hygienické zázemí s WC 
a sprchou, a poté již skrze čistou chodbu přímo 
do prostoru herní plochy. Podlaha herní plochy 
bude mít umělý povrch. Diváci budou moci 
v případě sportovních akcí vstupovat kromě 
hlavního vstupu také dvojicí bočních vstupů 
v prostoru baru v prvním nadzemním podlaží. 
Diváci budou mít možnost konzumace ve vnitř-
ních prostorách baru a v krytých venkovních 
prostorách terasy. Tribuna pro diváky je po celé 
délce hřiště a má kapacitu 150 osob. V druhém 
nadzemním podlaží se dle projektu nachází menší 
cvičební sál a dále klubovny pro místní spolky. 
V levé části objektu je navržena posilovna včetně 
šatny dělené na muže a ženy s vlastním hygienic-
kým zázemím a úklidovou komorou.

Objekt je řešen jako bezbariérový, komunikační 
prostory jsou bez terénních nerovností a přístup 
do druhého nadzemního podlaží je zajištěn 
výtahem.

Multifunkční sportovní hala je situována do pro-
storu bývalého koupaliště. Do budoucna je počítá-
no s vybudováním venkovních sportovních ploch, 
například kurtů, proto je součástí sportovní haly 
také zázemí pro venkovní sporty tvořené dvojicí 
šaten samostatně pro muže a ženy. 

Stavba Multifunkční sportovní haly si vyžádá 
náklady ve výši 85 mil. Kč bez DPH. Ministerstvo                 
pro místní rozvoj ČR rozhodlo o poskytnutí 
dotace ve výši 30 mil. Kč. Přijetí dotace schválilo 
zastupitelstvo města na svém 24. zasedání. 
Zhotovitelem stavby je firma Prostavby, a.s., která 
v rámci výběrového řízení podala ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku.

Marie Kozáková, starostka



• K podané žádosti o dotaci na rekonstrukci ZŠ 
zatím nebyla doručena informace o výsledku.

• Bylo vydáno stavební povolení na rozšíření 
komunikace k MŠ s vybudováním parkovacích 
míst, nenabylo však právní moci, neboť je stále 
blokováno podáním další stížnosti ze strany jedné 
sousedky/zastupitelky.

• Probíhá příprava převodů bytů do osobního 
vlastnictví v bytových domech Rozprýmova č.p. 
996–1000.

• Byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu 
s názvem „Rekonstrukce areálové kanalizace u 
MŠ“ a vybrán zhotovitel Rozvody tepla, spol. s r. o. 
Rekonstrukce proběhne v srpnu 2022 v době 
mimo provoz v mateřské škole.

• V dubnu bylo dokončeno první řízené blokové 
čištění komunikací města.

• Probíhají jednání se společností Rezidence 
Cézava ke zbudování chodníku a nové sociální 
ubytovny. Vše bude předmětem plánovací 
smlouvy, která bude předložena zastupitelstvu.

• Proběhlo další ústní jednání ve sporu se spol. 
icecool.cz (zhotovitel kluziště v areálu ZŠ).

• Probíhají opravy chodníků a mobiliáře města.

• V parku na starém hřbitově byly vysety na páskou 
vymezených místech označených informační 
cedulkou luční květiny pro podporu včel a další-
ho hmyzu.

• Byly uzavřeny dodatečné požadavky, které budou 
ještě součástí Změny č. 1 územního plánu města 
Újezd u Brna. Zpracovává se další, snad již posled-
ní, odůvodnění změny pro Odbor životního 
prostředí Krajského úřadu JMK.

• Probíhají jednání o podobě plánovacích smluv se 
dvěma investory výstaveb, a to 159 bytů, obchod-
ního centra a mateřské školy v lokalitě bývalého 
mlýna a 89 rodinných domů za ulicí 9. května.

• Byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu 
„ZŠ Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané 
novým PBŘS“.

• Připravuje se veřejná zakázka na zpracování 
studie rozšíření hřbitova, parkoviště u hřbitova 
a vytvoření rozptylové loučky.

• Připravuje se veřejná zakázka malého rozsahu 
na dětské hřiště a workout v rámci areálu fotbalo-
vého hřiště.

Karel Vévar
místostarosta

Opětovné poškození vchodových dveří 
u objektu Komenského 144.

Vážení občané,

ani ne po roce fungování došlo znovu k poškození 
automatického otvírače vchodových dveří TRIDO 
u objektu Komenského 144 – Pošta, Dětské 
středisko a Oční optika.

Před rokem se jednalo o přetlačení dveří a poško-
zení elektroniky motoru otevírače. V současné 
době jde o devastující poškození ramene – karuse-
lu napojeného na dveřní křídlo a zabezpečujícího 
automatické otevření dveří. Cena opravy byla 
stanovena na 6 630 Kč. Automatický otevírač dveří 
je instalován, aby mohli starší občané a maminky 
s kočárky bezpečněji a pohodlněji vcházet 
do objektu. Prosíme občany, aby při zapnu-
tém automatickém otevírači nenapomáhali 
dveřnímu systému ručně. Hrozí tak opětovné 
poškození mechanizmu. Děkujeme za pochopení. 

Stanislav Krejčiřík
správce nemovitostí a majetku města





Zabezpečení rodinných domů – 
UPOZORNĚNÍ

Městská policie v Újezdě u Brna upozorňuje 
občany, že je třeba důkladně zabezpečovat rodin-
né domy, neboť v současné době byly v okolních 
obcích zaznamenány případy vniknutí právě 
do rodinných domů. Pachatelé nejčastěji využívají 
zadních nebo bočních přístupových cest ze za-
hrad a dvorů a po překonání oplocení vniknou 
na pozemek a následně se vloupají do domů, kde 
zcizují především finance, šperky a také elektroni-
ku. Rovněž nepohrdnou ani pracovními stroji 
v přilehlých kůlnách a dílnách. Blíží se období 
prázdnin a dovolených, a tak uvádíme desatero 
rad před odjezdem na dovolenou:

1) Zbytečně neupozorňujte na fakt, 
že nebudete doma. 

2) Požádejte někoho (přátele, sousedy), 
aby Vám dohlédli na domácnost a vybírali 
schránku.

3) Řádně zamkněte a ujistěte se, že jsou všech-
na okna zavřená a zabezpečená.

4) Zkontrolujte elektřinu, vodu, plyn.

5) Nenechávejte volně věci na balkoně.

6) Cenné předměty uschovejte.

7) Udržujte prostor před domem 
(pokud odjíždíte na delší dobu). 

8) Používejte kvalitní zabezpečení 
(kvalitní zámek, bezpečnostní dveře, 
okenní fólie, domovní alarm).

9) Zaktivujte elektronický časovač 
(občasně rozsvítí světla či zapne rádio 
a vyvolává dojem, že jste doma).

10) Připravte si soupis cenností 
(pro případ, že se i přes všechna opatření 
stanete obětí zlodějů).

Poznámka: Ne nadarmo se říká, že nejlepší bezpeč-
nostní zařízení je dobrý soused.

Jestliže máte podezření, že dochází nebo by mohlo 
dojít k protiprávnímu jednání, volejte ihned 
Městskou policii v Újezdě u Brna, na tel. číslo 
602 500 584, 

příp. bezplatnou linku  158.

Cyklisté - krádeže jízdních kol 

Opětovně apelujeme na majitele jízdních kol, aby 
svá kola vždy při jejich opuštění řádně zabezpečili 
kvalitním zámkem, a to pokud možno uzamčením 
k pevně zabudovanému předmětu (stojan na kola, 
sloup, zábradlí apod.). Dále doporučujeme zejmé-
na u hodnotnějších kol tato připojistit a rovněž 
opatřit ochrannými prvky (např. čipy, mikrotečka-
mi, ochrannými nálepkami atd.). Zároveň žádáme 
cyklisty, aby svá kola uzamykali i uvnitř budov, 
zejména bytových domů, neboť již v minulosti 
došlo k několika krádežím nezajištěných kol 
na chodbách těchto domů. 

Město Újezd u Brna v rámci prevence kriminality 
v současné době nabízí zabezpečení předmětů, 
např. jízdních kol, tzv. systémem IDCZ - mikroteč-
ky. Právě kolo je nejrizikovější z hlediska možného 
odcizení. Kromě mikroteček je kolo opatřeno 
i bezpečnostní nálepkou, která upozorní na fakt, 
že kolo je evidováno. I to může být důvodem, proč 
případný zloděj raději nechá Vaše kolo na místě. 
Označení kola má silně odrazující účinek a výraz-
ným způsobem snižuje riziko odcizení. Výhodou 
je také spolupráce s Policií ČR i obecními či 
městskými policiemi v ČR. 

Prevence kriminality a BESIP - besídka 
s dětmi v základní škole a se seniory v DPS

V měsíci dubnu tohoto roku se v naší základní 
škole v rámci programu Prevence kriminality 
a BESIPU uskutečnila s nejmladšími školáky 
besídka za účasti Policie ČR a naší městské policie. 
Za Policii ČR byla přítomna i preventistka Policie 
ČR JmK z Brna. Dětem byly vysvětleny základy 
bezpečnosti silničního provozu, přičemž důraz 



Strážníci městské policie Michal Kapoun 
a Stanislav Polášek reprezentovali naše město 
v „Přeboru ozbrojených složek v běhu na 9 km”, 
který se konal dne 27. dubna 2022 v Pardubicích. 
Uvedeného závodu se 
zúčastnili zaměstnan-
ci státních i měst-
ských policií, Armády 
ČR, Vězeňské služby, 
Hasičského záchran-
ného sboru, Celní 
s p r á v y  i  J u s t i č n í 
služby ČR. Celková 
délka závodu činila 
9  6 0 0  m .  O b ě m a 
děkujeme za repre-
zentaci našeho města. 

Petr Macák 
velitel MP 

Újezd u Brna

Dne 30. 3. 2022 se konalo okresní kolo Olympiády 
v českém jazyce. Toto kolo proběhlo polodistanční 
formou, to znamená, že účastníci dostali zadání 
přes odkaz na Google a řešili pod dozorem vyuču-
jícího zadané úkoly. V druhé části olympiády psali 
slohovou práci na téma: „Tato vůně mi připomí-
ná…“.

Okresního kola se zúčastnily vítězky školního kola: 
Adéla Čerkasova z 9. A a Anna Kelblová z 9. B.

Adéla Čerkasova se umístila na krásném 12. místě 
a  Anna Kelblová na 13. místě.  

Oběma blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy.

 PhDr. Jana Hradilová

Jak zdatné spisovatelky jsou, můžete posoudit 
z následujících příspěvků: 

TATO VŮNĚ MI PŘIPOMÍNÁ…

Celičký svět se hemží různými vůněmi. Od uklid-
ňujících vůní lesa, zrovna otevřené knihy, až 
po mnohé nepříjemné pachy. A já mám za úkol 
vybrat si pouze jednu, a zároveň být originální?

Vždy jsem měla citlivý nos, a tak jsem si různých 
pachů po dobu své existence na této planetě užila 
ažaž. Mezi první vůně, které jsem jako dítě ucítila, 
patří například vlhká půda. Nasládlá, někdy až pi-
chlavá vůně, která mě při hraní venku udeřila 
do mého čichového orgánu, se jistě zapomenout 
nedá. Ale stejně mě vždy více zajímalo, jak to voní 
na druhé straně vesmíru. Přece jen je skoro 
nemožné, že bychom tu byli sami.

Představme si na chvíli, jak kráčíme po zcela jiné 
vznášející se kouli daleko odsud. Jak by asi voněly 
ty nově vytištěné knihy, jejichž pach tak moc 
miluji? Je pravděpodobné, že by tamější obyvatelé 
používali nám cizí technologie, tudíž by ani 
nevěděli, co to kniha je. Ale co kdyby ano? Jsem 
přesvědčena, že právě svázané strany potištěného 

byl kladen na chování a pohyb dětí na pozemních 
komunikacích, doplněné názornými ukázkami 
na nedalekém přechodu pro chodce. V rámci 
programu prevence kriminality byly dětem rozdá-
ny pro zvýšení jejich bezpečí reflexní batůžky 
a další užitečné věci. 

Následně proběhla ve společenské místnosti 
Domu s pečovatelskou službou na ulici Rybářská 
beseda se seniory zaměřená na oblast prevence 
kriminality páchané na seniorech – Bezpečné 
stáří, a to ze strany Městské policie Újezd u Brna 
ve spolupráci s Policií ČR, za účasti vedení města 
starostky města Ing. Marie Kozákové a místostaros-
tů města Mgr. Bc. Petry Kocúrové a Ing. Karla 

Vévara. Beseda byla věnována několika tématům, 
např. pravidlům bezpečného nakupování, bezpeč-
nému pohybu po městě a v silničním provozu, 
dále jak si chránit soukromí a obydlí, jak nenaletět 
podvodníkům a dalším. Všichni zúčastnění 
obdrželi pro zvýšení jejich bezpečí praktické 
reflexní prvky.



papíru by voněly dobře i přesto, že náš mozek není 
schopen si jen tak vymyslet novou barvu, natož 
pak vůni.

Vesmír se neustále rozpíná. Jaký pach asi tak má to, 
co je za ním? Jak voní „nic“? Vždy něco cítíme, 
i když se nám to tak nezdá. Já si vůni „ničeho“ 
představuji třeba takto: sedím ve třídě uprostřed 
hodiny matematiky a ve vedlejší učebně se rozpíná 
nějaký pach. Nevím jaký, nedokážu si ho předsta-
vit. V tu chvíli tam je vůně „ničeho“. Kdybych 
vstala, otevřela dveře a vešla do té místnosti, vůně 
by se okamžitě změnila na vůni „něčeho“.

Kdybych to měla po půlhodině svého dumání 
shrnout a nějakým způsobem dodržet téma 
slohové práce, řekla bych, že moje oblíbena vůně, 
vůně „ničeho“, ve mně nevyvolává žádné, ale 
zároveň i všechny pocity a vzpomínky. Je to prostě 
pach neznáma.

Adéla Čerkasova
žákyně 9. A třídy

JARNÍ PROBUZENÍ

Zima vždy chladným obdobím bývá, proto dočkat 
se nemohu sluníčka hřejivého a nádherného jako 
plameny v krbu, jež zahřívaly mne po čas chladné 
zimy. Sníh se vždy před sluncem rozplyne jak vosk 
hořící svíčky, a proto ode mne snad únava odejde.

Sezení u online výuky mě již nebaví, a proto se 
s radostí vypravím do přírody. Chytím klíče, 
vezmu skateboard a jedu. Kousek za naším měs-
tem se dostanete k nádhernému rybníku. Zde lze 
nádherně vidět rozmanitost jara. Sluníčko probou-
zí rostliny, stromy a všechny možné druhy květin, 
které svou vůní uspokojují čichové buňky. 
Na levoboku zpozorujete meruňku. Ta kvete 
nádherně bíle jako vločky, se kterými se střídá. 
Po pravé straně se rybník jiskří jako nové náušnice 
blýskající se díky sluníčku přenádhernému, až 
mne pálí oči. V rybníce slyšíte kvákat žabky, jak se 

Nevíte, co si dnes uvařit? Možná vám budou 
inspirací jídla vyrobená z papíru. Žáci 7. ročníku 
totiž vytvořili svá oblíbená jídla. Nechali se inspiro-
vat letními sezónními pochoutkami, domácím 
vařením od maminky, vařením ve školní jídelně 
nebo návštěvami restaurací. Jídlo bylo vyráběné 
s láskou a pečlivostí. Proto věříme, že se Vám 
podaří naše jídla určitě napodobit. Ať už z papíru, 
nebo jedlých surovin.

Přejeme dobrou chuť. 
kluci 7. A, holky 7. A, 7. B.

chystají k počátku nových potomků. Ryb zde moc 
nevidím, avšak když máte štěstí, spatříte v dáli se 
sem tam něco mihnout. Měli byste si zkusit sed-
nout na moji oblíbenou lavičku v rákosí schova-
nou, odkud vše s přehledem zhlédnete, a přitom 
nikdo vás. Zde s úsměvem líně posedávám 
a vitamín D ze slunce nasávám. 

Sluníčko stále svítí a já se vydám o kousek dále. 
Přes pole, které je ještě holé jako žebrákovy kapsy, 
se potácím a doufám, že už tu snad něco zasázeli. 
Ale to dozvíme se později, jelikož sluníčko má 
práce jako já úkolů… Po poli dva zajíčci přeběhli, 
jakási jiskra mezi nimi přeskočila jako nenápadný 
záblesk. Bažanti s koroptvemi zde pobíhají též, 
dokonce se tu někdy zázrakem objeví srna. Není 
zvířecí svět úžasný? Když kousek popojdeme, 
objevíme se hnedle v civilizaci. Všichni se sluníč-
kem spolupracují a na zahrádkách sázejí plno 
druhů zeleniny, hnojí, opravují plot či řezají větve 
stromů. Avšak bez sluníčka hřejivého by zahrádky 
vypadaly jako opuštěný hřbitov. 

V blízkosti řeky vás ohromí zdejší prostředí. 
Po pěšince štěrkové rovnou za nosem jedu a ko-
chám se nádherným výhledem na obzor, za který 
sluníčko jistě za chviličku zajde. Při jemném 
šumění řeky, která mění sluneční paprsky na pře-
krásný třpyt, prohlížím vzkvétající okolí. Když 
přijdu domů, do houpací sítě si lehnu a básně 
skládám nebo kreslím. Avšak ta úžasná atmosféra 
motivující mne je přímo nade mnou. Ležím 
pod nádherně kvetoucí švestkou, hrušní a třešní 
s nadějí na lepší zítřky. Při zpěvu kosů a bažantů 
z pole se mi chce až spát. 

Jaro nádherné období je, ale tohle vše se děje 
hlavně díky sluníčku, jež jak nám, tak přírodě 
pomáhá po zimě vstát. I když se někdy bouřka jako 
překvapení strhne, máme se alespoň na co další 
den těšit. Co si budeme nalhávat, všichni sluníčko 
milujeme.

Anna Kelblová
 žákyně 9. B



Po dlouhé zimě jsme se těšili na jaro. V březnu jsme 
se rozloučili se zimou vynášením Moreny, dopro-
vázené průvodem se zpíváním:

„Už tu smrtku nesem,
s převelikým nosem,
s velikýma zubama,
 nedožije do rána“

 a přivítali jsme jaro:

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi,
byla zima mezi náma a teď už je za horama,

 hu, hu, hu jaro už je tu“

Sluníčko nás pošimralo na líčkách 
a probudilo nás z ospalé zimy.

Těšíme se každý den na procházku, na které pozo-
rujeme počasí a zaznamenáváme ho do kalendáře 
přírody. Poznáváme různé jevy v přírodě jako 
např. déšť, vítr, oblačno, slunečno, mlhu...Už víme, 
kde se bere voda a jakou má podobu a jaký je její 
koloběh v přírodě. Na světový Den vody jsme si 
naše vědomosti zopakovali při akci na školní 
zahradě, kde jsme na stanovištích plnili různé 
úkoly. Šli jsme po proudu řeky až k moři, doplňova-
li jsme vodu do jezírka, říkali jsme si, kolik vody 
obsahuje naše tělo, skládali jsme lodičky z papíru 
a jeli se projet s loďkou na výlet.

Udělali jsme si také vycházku na Rychmanov, kde 
bydlí naši kamarádi a také jsme byli u rybníka 
pozdravit vodníka, který to tam vše hlídá. 
Zkoumali jsme život u vody v mokřadu Šmoldus 
a pozorovali jsme hladinu vody a vodní živočichy.

V předzahrádkách jsme viděli první jarní květiny, 
všimli jsme si, že zahrádky jsou plné barev. Už 
známe jarní kytky – sněženky, petrklíče, bledule, 
podléšky, krokusy, fialky, narcisy, tulipány. A když 
některé neznáme, jako např. čemeřici, tak se 
zeptáme kolemjdoucích a oni nám rádi poradí. 
Také víme, která jarní květina nejvíce voní. 
Hádejte! Je to hyacint.

Chodíme na Starou horu, abychom poznávali 
přírodu, a nejen to, pozorujeme z výšky kopce celý 
Újezd a přilehlé okolí – a to si připadáme moc 
velcí. Ukazujeme si, kde je škola, kostel, nádraží, 
park, obchod, silnice a jiné.

A víte, že naše školka je květinová školka, a naše 
třídy se jmenují po kytičkách? Máme celkem pět 
tříd, Zvonečky, Pampelišky, Pomněnky, Fialky, 
Sedmikrásky, a my jsme kytičkové děti, pěkné, 
usměvavé, tak jako ty květinky.

Někdy navštěvujeme Ptačí dětské hřiště, kde 

máme nejraději trampolínu, též chodíme na Pi-
rátské dětské hřiště. A až bude tepleji, půjdeme si 
hrát na dětské hřiště v parku u penzionu.

Protože jsme květinová školka, tak se také staráme 
o naši pěknou zahradu. Dík patří všem, kteří se 
podíleli na revitalizaci školní zahrady, a to zejména 
městské pracovní četě, jejíž pracovníci upravovali 
zahradu, kterou vyčistili, urovnali plochy, doseli 
trávník, ořezali a ostříhali keře a stromy a odvezli 
zahradní odpad. Jednu březnovou sobotu pokra-
čovali v práci dobrovolníci z řad pracovníků MŠ 
a rodičů, sestavili zahradní domek a 3 vyvýšené 
záhony.

Ve třídách jsme také nezaháleli. Seli jsme semínka 
fazolí a pozorovali jsme, jak rostou a co vše potře-
bují k životu. Prováděli jsme ve třídách i na chod-
bách jarní výzdobu a celá školka rozkvetla 
a rozveselila se.

Pozvali jsme také rodiče, aby s námi vyráběli 
velikonoční dekorace: zajíčky, beránky, kraslice, 
kuřátka, velikonoční přání.

Třída fialek při hledání pokladu 
na školní zahradě

Také jsme ve třídách pracovali s keramickou 
hlínou v rámci projektu „Keramika ve školce“. 
Protože hlína je pro nás nový, neprobádaný 
netradiční materiál, zkoušeli jsme nejprve mode-
lovat z plastelíny, abychom si nacvičili, jak se 
hmota zpracovává. Modelovat z hmoty kuličku, 
váleček a různé tvary není pro dětské ručky úplně 
jednoduché. Z hlíny jsme tvořili sluníčka, ptáčky, 
květiny, věnečky, zvířátka. Až se vše vypálí v peci, 
uděláme malou výstavku a pochlubíme se našimi 
výtvory.



Nedávno do naší školky zavítalo loutkové divadlo 
s pohádkou „Honza a drak“. Pohádka se nám líbila 
a také jsme se při ní hodně nasmáli, protože pan 
Hrubec, který celou pohádku sám zahrál a vodil 
marionety, dokázal udělat legraci i v té nejnapjatěj-
ší situaci.

Starší předškoláci absolvovali v uplynulém období 
již tradičně edukativně stimulační skupiny s rodiči 
ve spolupráci MŠ a ZŠ. Tentokrát všechny lekce 
proběhly v budově základní školy, což má velký 
přínos pro budoucí školáky, a to zejména pro lepší 
adaptaci na školní prostředí.

Na Velikonoce se zapojili rodiče a zorganizovali 
akci „Velikonoční hledání pokladu na školní 

zahradě“. Akce se všem líbila a děti si odnesly 
nalezený tajemný poklad a ještě překvapení 
pro hry ve třídách.

Tradičně jsme koncem května, ve spolupráci 
s městským úřadem a hasiči, pálili čarodějnici 
na školní zahradě, kde se sešlo mnoho malých 
čarodějnic a čarodějů a společně jsme si užili 
zábavné odpoledne. V čarodějnických kostýmech 
jsme zdolávali úkoly na stanovištích, opékali 
špekáčky u velkého ohně a po splnění všech úkolů 
na nás čekala i sladká odměna.

Druhou květnovou neděli, na Svátek matek, jsme 
potěšili maminky krátkým vystoupením v sokolov-
ně za účasti široké veřejnosti.

Také jsme si odnesli spoustu pěkných zážitků 
z divadelního představení „Svět hraček“ v sále 
Na Rychtě, které připravili členové VUS Ondráš.

Po loňské úspěšné akci „Bazárek“ jsme opět na-
vázali na sponzorskou podporu ze strany rodičů 
a veřejnosti a mateřská škola ho opět zorganizova-
la v sobotu 15. května na školní zahradě. Podařilo 
se vybrat částku 9 800 Kč, která poputuje poputu-
je na transparentní účet určený k obnově školní 
zahrady. Všem, kteří se této akce zúčastnili, děkuje-
me a těšíme se na rozkvět naší zahrady.

A co nás čeká, až se více oteplí? 
To si necháme na příště.

Přivítejte s námi krásné jarní dny ve zdraví, 
lásce a míru.

Soňa Žampachová

Konečně jsme se dočkali a do DPS na Rychma-
nově zavítali manželé Jana a Vladimír Poulíkovi. 
Přednášku o Vietnamu jsme museli alespoň 
jedenkrát zrušit z důvodu epidemie, o to více jsme 
se těšili.  Přednáška byla jako vždy vzorně připra-
vena, a tak jsme prožili příjemný podvečer. Cestu 
jsme začali v Ho Či Minově městě, kterému 
Vietnamci neřeknou jinak než Saigon. Plynule 
jsme se přesunuli směrem na sever až do zátoky 
Halong Bay. Ta patří k novodobým sedmi divům 
světa. Poté jsme pomyslně přeletěli na jih země 
na ostrov Phu Quoc a na závěr putování jsme se 
seznámili se životem u vietnamské rodiny v deltě 
Mekongu s přípitkem „Mot, Hai, Ba, Dzoo!“, kde 
naše přednášející dvojice nějakou dobu pobývala. 
Všem, kteří si našli čas a přišli zažít zprostředkova-
né putování po Vietnamu, děkuji za účast. Už teď 
se těším na další setkání.

Pavlína Kroupová



Vážení občané,
spustili jsme pro Vás službu MUNIPOLIS / Mobilní 
Rozhlas, díky které Vás nyní budeme efektivně 
informovat přímo do Vašeho telefonu. Přihlaste se 
k odběru informací a už nikdy nezmeškáte důle-
žité novinky a upozornění z naší samosprávy. 
Informace podle Vašich zájmů Vám budeme 
posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplika-
ce. Služba je zdarma!

Ptáte se, proč zavádíme MUNIPOLIS, když máme 
v současné době Českou Obec?

Mobilní rozhlas MUNIPOLIS nabízí širší škálu 
možností využití, ale i lepší možnost propojení 
s informačními zdroji města.

Co Vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?
• Upozornění na krizové události – výpadky 

energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, 
varování před podomními prodejci apod.

• Novinky a důležitá upozornění z úřadu – 
poplatky, městský zpravodaj, digitalizované 
hlášení z amplionů, ...

• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými 

funkcemi

V registračním procesu si sami můžete nastavit, 
jaké typy informací Vás zajímají (např. kultura, 

doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit 
Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli 
rychle varovat v případě nečekaných událostí 
(např. havárie vody, přívalového deště atd.). Vaše 
údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: 
https://ujezdubrna.munipolis.cz

Registrovat se můžete také osobně přímo na na-
šem úřadě, rádi Vám pomůžeme.

Oficiální aplikaci 
MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas 
naší samosprávy si můžete 
stáhnout přímo na App Store 
nebo Google Play. 
Poté si stačí přidat naše město 
a budete mít informace 
vždy po ruce.

Karel Vévar
místostarosta

https://ujezdubrna.munipolis.cz/registrace


Pravidla soutěže:

1. Vyfoťte v průběhu jara či léta buďto rozkvetlou 
zahrádku nebo předzahrádku, a to vlastní nebo 
členů své rodiny (zejména babiček a dědečků), 
anebo květinovou nádobu se substrátem (např. 
okenní truhlík a jiné nádoby) a fotografii 
zašlete nejpozději do 31. 8. 2022 na e-mail: 
soutez-ujezd@seznam.cz, ve kterém uveďte své 
jméno a adresu místa pořízení fotografie. 

2. Hodnoceny budou fotografie pořízené pouze 
v Újezdě u Brna. Jedna fotografie musí obsaho-
vat pohled na zahrádku/nádobu. Druhá fotogra-
fie musí obsahovat celkový pohled i s domem, či 
jiným poznávacím znakem, odborná porota si 
vyhrazuje právo místo pořízení fotografie 
zahrádky/nádoby ověřit.

3. Pokud bude pořízeno a zasláno více fotografií 
z jednoho místa, bude vybrána a hodnocena 
pouze jedna fotografie.

4. Fotografie nedodržující téma soutěže budou 
vyřazeny.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit fotografie 
včetně jména autora na internetu, v tiskovinách 
a případně na výstavách bez nároku na odmě-
nu.

Vyhodnocení

Soutěžit se bude v kategoriích:
A) Cena veřejnosti pro nejrozkvetlejší zahrádku

B) Cena veřejnosti pro nejrozkvetlejší nádobu

V kategoriích A a B budou fotografie zahrádek/ná-
dob splňující podmínky soutěže nahrány na Face-
book města a vítězi se stanou ty, které získají 
nejvíce hlasů veřejnosti. Hlasování bude spuštěno 
10. září 2022 a ukončeno 30. září 2022.

C) Cena odborné poroty pro nejrozkvetlejší 
zahrádku

D) Cena odborné poroty pro nejrozkvetlejší 
nádobu

V kategoriích C a D odborná porota složená z členů 
komise životního prostředí vybere nejlepší zahrád-
ku/nádobu podle těchto kritérií: rozmanitost, 
přínos pro hmyz a množství kvetoucích rostlin. 
V případě nerozhodného stavu bude dalším 
kritériem celkový vizuální dojem ze zahrádky/ná-
doby.

Ceny pro vítěze: 
Hlavní cenou v kategoriích A, B, C, D je poukaz 
na zahradnické potřeby od města Újezd u Brna, 
každý v hodnotě 1000 Kč. 

Další cenou v kategoriích C a D bude cena předse-
dy komise - balíček cibulovin. 

Za KŽP Mgr. René Mitrenga, DiS

Město Újezd u Brna vyhlašuje 4. ročník fotosoutěže 
o nejrozkvetlejší zahrádku a nádobu.



Jak už se stalo tradicí, vyrazili koledníci pomáhají-
cí při Tříkrálové sbírce za odměnu na výlet. 
Tentokrát padla volba na kino. V neděli 20. března 
se šedesát dětí vydalo autobusem do Měnína, kde 
na ně v kině čekal animovaný loutkový příběh 
„Myši patří do nebe“. Koprodukční film podle 
scénáře Alice Nellis a knižní předlohy Ivy Procház-
kové vypráví příběh o neobvyklém přátelství 
myšky Šapitó a malého lišáka. Zabývá se běžnými 
dětskými starostmi, velkým tématem je strach, 
dále také hledání lásky a její naplnění. Zvířecí 
příběh zaujal malé i dospělé diváky, a tak doufáme, 
že všichni byli spokojeni. Jménem dětí děkujeme 
organizátorům a vedení města Újezd u Brna 
za tento zážitek.

Členové Kulturně-školské komise

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní 
době lze jen těžko představit. Obklopují 
nás a staly se součástí našich každoden-
ních činností. Elektrozařízení však 
obsahují množství materiálů, které 
pocházejí z neobnovitelných zdrojů. 
Jejich těžbou je významně zatěžováno 
životní prostředí. Pro zajištění sběru 
a recyklace vysloužilých elektrozařízení 
si naše město vybralo ke spolupráci 
kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTRO-
WIN. Díky zodpovědné recyklaci 
vznikají úspory ve spotřebě elektrické 
energie, primárních surovin, vody, 
okyselování prostředí a produkci 
skleníkových plynů.

ASEKOL
Certifikát environmentálního vyúčtová-
ní vyčísluje přínos našeho města 
k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá 
z něj, že díky množství námi odevzda-
ných elektrozařízení jsme uspořili 
76,79 MWh elektřiny, 7 210,07 litrů 

3ropy, 449,58 m  vody a 4,32 tun 



primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů CO  o 5,63 tun, a produkci SO , 2 2

který zapříčiňuje okyselování prostředí, o 274,51 
kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což 
dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, 
které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství 
odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící 
ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných 
elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, 
které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu 

z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě 
třídí odpad a přispívají tak k ochraně životní-
ho prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno 
pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – 
Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech 
výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení 
na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 
6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr 
kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

ELEKTROWIN
Díky svým obyvatelům se Město 
Újezd u Brna může v roce 2021 
pochlubit sběrem starého elektra 
určeného ke zpětnému odběru 
a recyklaci o hmotnosti 11,71 t. 
Na každého obyvatele tak připadá 
3,47 kg vysloužilých spotřebičů. 
Byla tím uspořena spotřeba 
elektřiny a produkce skleníko-
vých plynů, celosvětově omezena 
těžba ropy a železné rudy a recy-
klací se pokryla i část dodávek 
mědi nebo hliníku pro průmyslo-
vou výrobu.
Konkrétní  př ínos  obyvatel 
vyčísluje Osvědčení o podílu 
na zlepšení životního prostředí, 
které na základě dosažených 
výsledků vystavil kolektivní 
systém pro sběr a recyklaci 
vysloužilých spotřebičů Elektro-
win.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům 
došlo za rok 2021 k úspoře 
produkce CO  o 137,76 tun. Víte 2

kolik smrků pohltí stejné množ-
ství CO ? 53 ks.2

Nebylo nutné vytěžit 6 864 l ropy. 
Představte si, že z tohoto množ-
ství se pokryje spotřeba pohon-
ných hmot auta např. na cestu 
z Prahy do Brna po dál-nici D1 a to 
257 krát.
Došlo také k úspoře 70 659,37 
kWh energie. Asi stejného množ-
ství, jako kdybychom spustili 
cyklus myčky nádobí 70 660 krát.
Podařilo se recyklovat 6 740,39 kg 
železa. Toto množství recyklova-
ného železa by bylo možné použít pro výrobu 277 
ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo 
získat 237,50 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 

42 223 jednoeurových mincí, nebo 288,25 kg 
hliníku, který by stačil na výrobu 19 217 plechovek 
o objemu 0,33 l.

Karel Vévar
místostarosta



Jak lépe využít volný čas než opět zasednout 
do školních lavic? Masarykova univerzita nabízí 
studijní programy pro seniory v rámci Univerzity 
třetího věku. Seniorské vzdělávání každoročně 
roste na popularitě a Univerzita třetího věku 
Masarykovy univerzity patří frekvencí kurzů 
a počtem studentů k těm největším v ČR. 
Fungování U3V MU nepřerušila ani pandemie, kdy 
byly přednášky a kurzy organizovány online.

Studium na U3V MU udržuje paměť v neustálé 
aktivitě. Jednotlivé přednášky seniorům přináší 
zajímavé informace a zároveň je obohacují o nové 
poznatky z řady rozmanitých oborů. Výuka umož-
ňuje setkání se špičkovými odborníky z nejrůzněj-
ších pracovišť Masarykovy univerzity, ať už se jedná 
o lékaře, pedagogy, vědce či právníky. Na přednáš-
kách je možné navázat nová přátelství s vrstevníky 
podobného smýšlení a zájmů.

Základem nabídky U3V MU jsou dlouhodobé 
kurzy a pro akademický rok 2022/2023 je připra-
vena pestrá nabídka, ze které si vybere každý. 
Přihlásit se můžete do tříletého Všeobecně zaměře-
ného kurzu, který je určen všem, kdo mají zájem 
o všeobecný přehled, jelikož je připravován 
ve spolupráci se všemi deseti fakultami MU. 
Obdivovatele umění jistě nadchne tříletý kurz 
Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorické-
ho vysvětlení, který je pořádán ve spolupráci se 
Seminářem dějin umění FF MU a bude se zabývat 
uměleckými díly, která vznikla od raného novově-

ku až po současnost. Oba tříleté kurzy jsou zakon-
čeny slavnostní promocí, na níž účastníci obdrží 
osvědčení o absolvování kurzu. Dále je možné se 
přihlásit do jednoletých kurzů, kterými jsou 
Kulturní dědictví a památková péče na Moravě, 
jenž je pořádán ve spolupráci s Národním památ-
kovým ústavem, a také kurz Univerzita třetího věku 
a Moravské zemské muzeum.

Nad rámec základního programu jsou nabízeny 
také tematicky zaměřené tzv. krátkodobé kurzy. 
Pro ty, kteří mají zájem se dále vzdělávat či se 
účastnit zajímavých aktivit a přednášek, připravu-
jeme jazykové a pohybové kurzy, sborový zpěv, 
kreativní dílny, kurzy s tematikou archeologie, 
kyberbezpečnosti, astronomie, cestování a mnoho 
dalších. Nechybí také nejrůznější exkurze, koncer-
ty a mimořádné přednášky.

Výuka na Univerzitě třetího věku MU probíhá 
zpravidla jednou za 14 dní, a to v období od října 
do května. Jednotlivé přednášky trvají 90 minut. 
Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí 
pouze zápisné, které pro tento akademický rok 
činí 800 Kč. 

Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 2. května 
do 30. června 2022, a to elektronicky nebo osobně 
v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, Brno). 
Další informace a podrobnosti o nabízených 
kurzech naleznete na www.u3v.muni.cz.

Kolektiv U3V MU

http://www.u3v.muni.cz


V únorovém čísle Vašeho zpravodaje jsme Vás 
informovali o zahájení výstavby seniorského 
domova Rezidence Cézava. Jelikož se aktuálně 
jedná o největší investici v Újezdě, přinášíme další 
informace o vývoji projektu.
V Brně a okolí, stejně jako v celé České republice, 
stále chybí kapacity kvalitního bydlení pro senio-
ry, kteří chtějí trávit své stáří v komunitě nebo už si 
netroufají zvládat všechny stránky života samostat-
ně.
Ještě horší je situace pro seniory se sníženou 
intelektuální schopností kvůli Alzheimerově 
chorobě či starobní demenci. 

Stavební práce na Rezidenci Cézava od února 
významně pokročily, byť značná část provedené 
stavby je oku skryta. Prakticky dokončené je 
zakládání stavby na zakládacích pilotách, jejichž 
celková délka čítá více než 2 kilometr y. 

Proto se soukromý investor, společnost Rezidence 
Cézava s.r.o., rozhodl realizovat projekt seniorské-
ho domova kombinující tyto dvě služby: ubytování 
pro samostatné klienty v seniorském domově 
a domov se zvláštním režimem pro klienty 
s Alzheimerovou chorobou. Ty pak doplní další 
doprovodné služby jako je fyzioterapie nebo třeba 
kavárna či kadeřnictví a další, doplňované dle 
poptávky klientů. Rezidence Cézava je plně 
privátní projekt, který nevyužívá k financování 
ani obecní, ani jiné veřejné financování, dokonce 
ani žádné dotace.

Dokončené je také ukládání první poloviny 
inženýrských sítí pod podlahu suterénního 
podlaží. Vzhledem k nutnosti uložení dvojí kanali-
zace s odlučovačem tuků je zde hotové bludiště 
trubek. 

Vizualizace projektu



A jak vidíte na přiložené 
fotografii, stavebníci už 
pracují  na bednění, 
v y v a z o v á n í  v ý z t u ž í 
a betonování konstrukcí 
prvního patra na západ-
ním křídle. Rezidence 
Cézava využívá v maxi-
mální míře zásobování 
od regionálně blízkých 
dodavatelů a pracovní-
ků. V době, kdy dochází 
k útlumu na některých 
stavebních projektech, 
je Rezidence Cézava 
důležitou regionální 
stavbou.

Kromě postupu na stavbě probíhá horečná práce 
také v projekční kanceláři. Rezidence Cézava 
počítala od počátku s využitím obnovitelných 
zdrojů energií pro zvýšení ekologie svého provo-
zu. Vzhledem k posledním událostem ve světe se 
však investor rozhodl přeřešit značnou část 

Foto stavby

energetické koncepce. Plánovaná fotovoltaická 
střešní elektrárna tak bude rozšířena na maximál-
ní možnou kapacitu a vytápění plynem bude zcela 
nahrazeno tepelnými čerpadly s hlubinnými vrty. 
Rezidence Cézava tak bude na plynu zcela nezá-
vislá.

Slavnostní přípitek na zdar stavby nealkoholickým sektem.  
Dne otevřené stavby se zúčastnila také 
paní starostka Újezda u Brna, Ing. Marie Kozáková.

Harmonogram stavby

Den 
otevřené stavby
V květnu uspořádal 
investor Den otevřené 
stavby za účasti předsta-
vitelů města. U této 
příležitosti měli předsta-
vitelé města možnost 
osobně se seznámit 
s postupem na stavbě.

Dokončování 
a zprovoznění stavby
Stavebníky čeká na Re-
zidenci ještě více než 
rok práce.  Přestože 
stavební trh nyní trápí 
nedostatek stavebního 
m a t e r i á l u  a  m n o h é 
stavby se kvůli tomu 
zpožďují, na Rezidenci 
s e  z a t í m  p o st u p uj e 
podle harmonogramu. 

První klienty tak přivítá 
začátkem roku 2024. 
Městský zpravodaj Vás 
bude na svých stránkách 
dále informovat o pokra-
čování výstavby. 

Ing. Martin Prokůpek
manažer projektu



BÍLÁ VODA

Kateřina Tučková

Román se strhujícím dějem je inspirován skutečnými událostmi, po nichž autorka 
řadu let pátrala v archivech a mezi pamětníky. Kniha zpřítomňuje nejen opomíjenou 
kapitolu totalitního bezpráví, ale otevírá i otázku nerovného postavení žen v církvi 
a vlastně i v celé společnosti. Bílá Voda. Pustá vesnice skrytá ve stínu pohraničních 
hor, kam kdysi přicházely zástupy poutníků vyprosit si pomoc u zázračné sošky 
Panny Marie. Dnes sem přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu skryla před svou minulostí. 

ŽIVOTICE

Karin Lednická

Životice: malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska. Po Mnichovu zabraná Polskem, 
po 1. září 1939 se jako dobyté území stává součástí Říše. Probíhala tu největší germa-
nizační akce v Evropě. V atmosféře všudypřítomného strachu se obyvatelé Životic 
snažili vydržet do konce války. Nepodařilo se jim to. Vzhledem k počtu obětí patří 
Životice k nejpostiženějším obcím na území České republiky. A přece jejich tragédie 
upadla v zapomnění. Autorka tento příběh znovu přivádí k životu. Kombinuje přepis 
vyprávění pamětníků a dokumentární část. 

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH JANA MIKOLÁŠKA

Pravda o slavném českém léčiteli

Martin Šulc, Ivana Šulcová

Říkali mu „zázračný lékař“ nebo také „lidový léčitel“. Pro novináře to byl „šarlatán“ 
a pro komunisty „zloděj a podvodník“. Jan Mikolášek, polozapomenutý bylinkář, 
který ve čtyřicátých a padesátých letech měl slávu, peníze a postavení. Zažil první 
republiku, nacistickou okupaci a tuhý komunismus v padesátých letech. Díky svým 
schopnostem si vybudoval obrovskou klientelu pacientů, a to i z řad nejvyšších 
vrstev. Léčil prezidenta Antonína Zápotockého, Hitlerova tajemníka Bormanna, 
herce Sašu Rašilova nebo vdovu po Karlu Čapkovi. Zůstal by pravděpodobně zapo-
menut, nebýt Martina Šulce, jednoho z autorů knihy, který ho objevil při sestavování 
vlastního rodokmenu. Během svého bádání získal mnoho zajímavého materiálu, 
fotografií a dokumentů a předkládá Vám tímto jeho pravdivý životní příběh.

BRNĚNSKÉ ULICE VYPRÁVĚJÍ SVÉ DĚJINY 2. 

Leopold Künzel

V druhém dílu publikace jsou texty k jednotlivým brněnským ulicím doplněny 
skvělými, zčásti i unikátními historickými fotografiemi a také krásnými perokresba-
mi akad. malíře Rudolfa Jelínka. Leopold Künzel, který byl velkým brněnským 
patriotem a pocházel ze smíšeného česko-německého manželství, dokazuje téměř 
každou svojí větou, že byl opravdu jedním z nejlepších brněnských historiků. Čtenář 
zde najde pojednání o následujících brněnských ulicích: Vídeňská, Kobližná, 
Křenová, Běhounská, Vachova, Solniční, Minoritská, Bratislavská, Josefov, Radlas, 
Radnická, Panenská. V závěru knihy se podíváme na Petrov.

Na dětské čtenáře čekají nové knihy v edici KOUZELNÉ ČTENÍ S ELEKTRONICKOU ALBI TUŽKOU:

MŮJ SVĚT, UŽ VÍM JAK, POHÁDKY NA DOBROU NOC

Věra Lísková a Daria Matoušková
knihovnice



Druhou květnovou neděli, která letos připadla 
na 8. května, se konala jako každoročně oslava Dne 
matek v sokolovně. Tentokrát jsme ale oslavu 
pojali trošku jinak. Zkušenosti z minulých ročníků 
byly takové, že maminky po vystoupení svých dětí 
buď hned odcházely s dětmi domů, nebo zůstáva-
ly, ale další program si moc neužily, protože děti 
zkrátka nevydržely dlouho sedět a sledovat, co se 
děje na jevišti, a tak rušily nejen své maminky, ale 
i všechny ostatní v sále. Tomu jsme chtěli tentokrát 
předejít, takže jsme za laskavého přispění míst-
ních spolků připravili pro děti a tatínky program 
na venkovním hřišti. Svá stanoviště tu měl TJ Sokol 
(oddíl házené a volejbalu), SK Újezd u Brna, SHM 
klub Újezd u Brna, Junák – český Skaut, středisko 
Tumulus, Sbor dobrovolných hasičů, Čilý újezdský 
senior a přidala se i Městská policie. Děti plnily 
úkoly na jednotlivých stanovištích a na závěr si 
mohly vyrobit náramek z korálků jako dárek pro 
maminky. 

Ty si zatím v sále užívaly připravený program, 
ve kterém vystoupily děti z mateřské školy, pěvec-
ký sbor základní školy, Malá muzika Šternovjánek 
a CM Jamírek. Vše s přirozenou noblesou modero-
vala paní Markéta Jetelová. Na závěr všechny přišla 
pobavit stand-up komička Adéla Elbel. Aby byla 
sváteční atmosféra dokonalá, mohly maminky 

LISTOPÁD – Alena Mornštajnová

ŠIKMÝ KOSTEL – Karin Lednická

NEJLEPŠÍ VÍKEND – Patrik HARTL

JEJÍ KONEC – Shari Lapena

MLHA NAD SHADOW SANDS – Robert Bryndza 

JULINČINA PEKÁRNA – Táňa Keleová-Vasilková

KAVÁRNA V KODANI – Julie Caplinová

KŘIŠŤÁLOVÝ KLÍČ – Vlastimil Vondruška

ŘÁD – Daniel Silva

DILEMA – Paris B.A.

Věra Lísková a Daria Matoušková
knihovnice



při sledování programu ochutnat víno, které 
věnovali Vinaři Újezd a u stánků v přísálí také 
výborné zákusky z Cukrárny u Bílků a kávu 
z Kavárny Pellerini. Své služby tu prezentoval také 
kosmetický salón Simony Langové ze Šaratic.

Doufáme, že si každá maminka či babička našla 
v programu to své a podle ohlasů přítomných se 
letošní model výborně osvědčil – ze Dne matek se 
rázem stal Den pro celé rodiny. Chtěla bych tímto 
poděkovat všem, kteří se na přípravě této akce 
podíleli, především městu, členům TJ Sokol, kteří 
poskytli veškeré zázemí a samozřejmě členům 
všech zúčastněných spolků. Snad se všichni 
sejdeme znovu příští rok!

Za Kulturně-školskou komisi 
Leona Tálská

Po dlouhé dvouleté odmlce jsme mohli společně 
s našimi příznivci konečně oslavit vznik újezdské 
cimbálové muziky. Už tato věta by sdělila to 
podstatné. Ano, konečně se vracíme k normální-
mu (tedy nejen folklornímu a muzikantskému) 
životu.

Pokud jste dorazili k Rychtě v podvečer 7. května, 
možná jste byli překvapeni množstvím krojova-
ných osob, které se pohybovaly v jejím nedalekém 
okolí. Bylo tomu tak nejen proto, že přijel z Brna 
podpořit újezdské muzikanty FS Javorník ověnče-
ný mnohými tanečními i hudebními oceněními, 
ale dorazil i folklorní soubor Salajka z Dambořic, 
který se měl stát hlavním překvapením večera.



V neděli 24. dubna přijala naše pozvání herečka 
Sandra Riedlová a její Pohádkové divadlo. S pohád-
kou O zajíčkovi přijela rozesmát, poučit i pobavit 
nejen malé diváky, ale i jejich rodiče. Celé předsta-
vení provázel krásný, místy až operetní zpěv 
i zapojení diváků do akce, což udrželo pozornost 
i těch nejmenších, sotva chodících diváků. 

K hojné účasti dopomohla i aprílová předpověď 
počasí, která se nakonec až tak nenaplnila, za to 
zaplnila sál Rychty do posledního místa. Přišlo 
přes 70 dětí spolu s 50 platícími rodiči. 

Jak už to v dílech režisérky Zoji Mikotové bývá, 
pohádka byla něžná a pohladila po duši. Odvážný 
zajíček se potkal s Kolouškem, Liškou, Sovou, 
psem Brokem a Myslivečkou. Společně tak zpří-
jemnili den mnoha divákům, kteří odcházeli 
s úsměvem na rtech. 

Děkujeme všem zúčastněným za kladné ohlasy, 
které nás přesvědčily o tom, že naše práce 
v Kulturně školské komisi není zbytečná.

Za KŠK Veronika Šinderbalová

Nejprve však vystoupili domácí Šternovjani 
s pásmem slováckých písní o radostech a strastech 
pití alkoholických nápojů. Následoval rozsáhlý, 
nutno dodat, že i velmi povedený program valaš-
ských tanců v podání Javorníku, který s podob-
ným představením vystoupí letos i na mezinárod-
ním folklorním festivalu ve Strážnici. 

Hned poté se na scéně objevili tanečníci z Dambo-
řic s pásmem tanců z Kopanic a Korytné, kteří 
od letošního roku začali se Šternovjanem spolu-
pracovat. Pro újezdské muzikanty to znamená, že 
je budete moci slyšet jako doprovodnou muziku 
na exkluzivních folklorně festivalových adresách, 
protože dle hodnocení folklorních expertů patří 
Salajka mezi deset nejlepší folklorních souborů 
v České republice. Prvním z výše zmíněných 
festivalů je Mezinárodní folklorní festival v Plzni, 
který se uskuteční o druhém červnovém víkendu 
od 10. června. 

Po vystoupeních obou tanečních souborů začala 
beseda u cimbálu pro pobavení účastníků z řad 
veřejnosti. O zábavu se staraly obě cimbálové 
muziky, Javorník i Šternovjan. V deset hodin 
gradoval večer tombolou a vystoupením moderá-
tora Českého rozhlasu Brno Jiřího Kokmotose, 

který muzikantům pogratuloval stylově hrou 
na křídlovku a současně jim připomněl roztočené 
CD v brněnském rozhlasovém studiu, které by 
měli dokončit.

Večer se zkrátka vydařil a jak vidno, před Šterno-
vjanem nyní stojí mnoho výzev, které se společně 
pokusí zdolat. Na závěr se sluší jen podotknout, že 
doufáme, že se nic závažného nestane a společně 
se opět sejdeme za rok v dubnu na oslavě osmých 
narozenin cimbálové muziky v hojném počtu.

Tomáš Kaválek



Neuvěřitelné životní jubileum oslavila v našem 
městě paní Jaroslava Jízdná, která se dne 19. dubna 
letošního roku dožila 105 let. Paní Jízdná žije 
v současnosti v Domově u Františka, je nejstarší 
klientkou tohoto domova a patří k šesti nejstarším 
obyvatelům Jižní Moravy. Narodila se v roce 1917 
jako pátá ze sedmi sourozenců. Celý život tvrdě 
pracovala a také sama říká, že 
klíčem k dlouhověkosti je do-
statek práce. Ještě nyní má zájem 
o veřejné dění. Každé ráno čte 
noviny, aby věděla, co se ve světě 
děje. V reportáži, kterou o ní 
natočila Česká televize, a kterou 
jste na svých obrazovkách mohli 
zhlédnout v den, kdy narozeniny 
slavila, mluví také o tom, že je 
důležité, aby člověk s pečlivostí 
dbal o svůj vzhled. Ostatně, být 
krásně a pečlivě upravená se 
paní Jízdné daří i v tak vysokém 
věku. 
Říká se, že se ženy stárnutím 
nestávají starými. Jen získávají 

Letos na jaře jsme přivítali netradiční návštěvu, 
koníka Emila. Majestátně se procházel mezi 
klienty a zaměstnanci po chodbách a pokojích. 
Dokazoval, že je velmi dobře vycvičený na hippo-
terapii, léčebné působení na seniory a děti. Emil 
náleží k plemeni Falabella, které se vyznačuje 

šarm a zrají do krásy. Toto platí v případě paní 
Jízdné stoprocentně.
Vážená paní Jízdná, jménem města Újezda u Brna 
Vám přejeme, aby dny Vašeho života byly stále 
požehnané a naplněné radostí, štěstím a milými 
lidmi.

Marie Kozáková, starostka

velmi malým vzrůstem a přátelskou a klidnou 
povahou zvířat, která se ráda učí.
Jeho hrdým druhem při práci byl „mixteriér“ 
Piškot, který si svým přístupem k seniorům 
nezadal s Emilem. Spolu navštěvovali klienty 
u lůžka, komunikovali a rozdávali dobrou náladu. 
Paní cvičitelka ukazovala, jak s Emilem a Piškotem 
pracovat, jak se o ně starat a jak Emila hřebelcovat.
Emil s Piškotem projevili velké přání potěšit nejen 
klienty domova, ale i děti z mateřské školky 
v Újezdě. Proto sociální pracovnice paní Šimková 
zavolala paní ředitelce MŠ a návštěva dětí je již 
dohodnuta! Těší se klienti, zaměstnanci, Emil 
i Piškot. 
V červnu všichni rádi přivítáme děti i dospělé 
na akci divadla Slunečnice v naší krásné zahradě, 
kterou nám pomáhají udržovat i zastupitelé města 
Újezd, finančně i technicky. V září se těšíme 
na účast dětí a všech obyvatel města při tradiční 
akci „Rozloučení s létem.“ Přesné termíny včas 
ohlásíme. 

Naděžda Ustohalová



Pololetní houslový koncert
Náš tradiční vánoční koncert jsme museli ještě 
kvůli covidu zrušit, a tak jsme natočili alespoň 
vánoční videa. Ale koncem ledna jsme se konečně 
dočkali a mohli jsme uspořádat koncert našich 
houslistů. Kromě sólových vystoupení dětí mohli 
návštěvníci vyslechnout i skladby v podání našeho 
komorního souboru. I přesto, že obecenstvo 
muselo mít ještě respirátory, měli jsme všichni 
radost, že se už konečně můžeme potěšit z krás-
ných výkonů našich dětí. 

Vznik nové dětské kapely v Újezdě u Brna
Na přelomu roku jsme založili novou dětskou 
kapelu. Dali jsme jí název Check it. Chtěli jsme 
umožnit dětem hrát i jiný repertoár, písničky 
nejrůznějších žánrů. Jako první skladba byla 
Bohemian Rhapsody od skupiny Queen. Děti se 
do nacvičování nových písniček pustily s velkým 
nadšením. Na překážku pro ně nebyl ani zpěv 
v angličtině

Jarní soustředění
V březnu jsme byli na našem prvním soustředění 
kapely. V krásné chalupě Na Kovárně v malé 
vesničce u Znojma jsme našli klidné místo na ná-
cvik nových písniček i na stmelení kapely napří-
klad v turnaji ping-pongu nebo při večerních 
společenských hrách. Pustili jsme se i do natáčení 
videoklipu, při kterém jsme zažili spoustu legrace. 

V kapele se sešla skvělá parta mladých muzikantů, 
ze kterých mám velkou radost. 

Koncert ve Slavkově
Navázali jsme spolupráci se Soukromou hudební 
školou Slávka Jelena ve Slavkově a naše děti vystou-
pily na jejich koncertě, který se uskutečnil 
v kavárně U Janky ve Slavkově. Děti si zde odehrály 
svůj repertoár na připravovanou houslovou 
soutěž. V neformální atmosféře jsme strávili velice 
příjemné odpoledne.

Benefiční koncert na podporu Ukrajiny
Nadační fond Jamiro uspořádal 26. března kon-
cert na podporu Ukrajiny, který se konal v sále 
Na Rychtě. Na programu bylo vystoupení Cimbá-
lové muziky Jamírek, úplně poprve se představila 
dětská kapela Check it, která sklidila na své premi-
éře velký potlesk. Dále pozvání přijali Marie 
Weissová, Staňa Smetana a Michal Dufek, výborní 
muzikanti, kteří krásně zahráli a zazpívali několik 
písniček a potěšili všechny přítomné. Jako hlavní 
host přijal pozvání Tomáš Matonoha se svými 
kolegy Ondřejem Homolou a Tomášem Petrželou. 
Bez nároku na jakoukoli odměnu přijeli a pobavili 
skvělé újezdské publikum, které se sešlo ve vel-
kém počtu, aby jednak vidělo naše vzácné hosty, 
ale také přispělo na dobrou věc. Na dobrovolném 
vstupném se vybralo krásných 14 000 Kč. 
Po odečtení nezbytných výdajů, např. na ozvučení, 
byl celý výtěžek zaslán na konto Člověk v tísni. 



Děkujeme všem účinkujícím za vystoupení bez 
nároku na honorář i všem, kteří na tento koncert 
přišli a tím pomohli.

Veliký úspěch kapely Check it
Koncem dubna vystoupila naše kapela v oblastním 
kole Dětské porty v Cafe Práh v Brně ve Vaňkovce. 
Ve své kategorii soutěžili s vítězi celostátního kola 
Brána, kteří byli opravdu výborní. Naši muzikanti 
získali krásné druhé místo, navíc ještě obdrželi 
speciální cenu poroty za jevištní projev. Za veliký 
úspěch považujeme to, že získali divokou kartu 
na celostátní finále Dětské porty, které se bude 
konat v Kroměříži.  Moc se na celonárodní kolo 
těšíme. Děti si zahrají v krásném prostředí Starého 
pivovaru v Kroměříži, kde se Dětská porta koná. 
Ač úplní začátečníci, budou si moci vyzkoušet, 
jaké to je zahrát si s nejlepšími dětskými kapelami 
i sólisty. Bude to určitě krásná zkušenost.

Újezdská notička
Houslová soutěž pro mladé houslisty do 12 let se 
letos konala již podvanácté. Z obrovského zájmu 
soutěžících dětí z celé naší republiky jsme nako-
nec mohli uspokojit jen 55 soutěžících. Byl to 
rekordní počet. Mnoho dětí jsme museli odmít-
nout z důvodu naplnění kapacity. Víc už se za je-
den den nedalo stihnout. Měli jsme opět velice 
prestižní porotu. Předsedou byl profesor Hudební 
akademie v Praze Leoš Čepický, primárius 
Wihanova kvarteta Leoš Černý a Jiří Klecker, dva 
mladí talentovaní umělci. Leoš Černý je také 
členem Graffova kvarteta. Soutěž se konala v sále 

Na Rychtě, ve kterém od rána až do pozdního 
odpoledne zněly vynikající výkony malých hous-
listů. Na úvod naše děti z Jamírku zahrály jednu 
skladbu společně s některými mladými houslisty, 
kteří přijeli soutěžit. Děti si hezky nejenom zahrá-
ly, ale i zazpívaly. Soutěžní výkony, které mladí 
houslisté předváděli, byly vynikající. Někteří 
z nich o pár dnů později soutěžili i na mezinárodní 
Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí, kde 
někteří získali i krásné ceny. V takové veliké 
konkurenci jsme měli i my naše zástupce. V první 
kategorii jsme měli jen jednoho soutěžícího, 
Matyáše Zemana. Jelikož byl v kategorii sám, 
rozhodla se porota sloučit první a druhou katego-
rii. Matyášek tedy soutěžil se staršími dětmi. Přesto 
získal první místo a ještě byl v této kategorii 
nejlepší. Navíc obdržel cenu za nejmladšího 
soutěžícího. I další naše děti si vedly skvěle. Václav 
Šula ve čtvrté kategorii získal druhé místo, Jan 
Machytka v šesté kategorii získal třetí místo 
a Šárka Tihelková získala v sedmé kategorii druhé 
místo, přičemž první nebylo uděleno. Všem našim 
dětem gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci 
újezdských houslistů. Absolutní vítězkou Újezd-
ské notičky se stala Tina Tranová z Plzně.

Den matek
Oslava Svátku matek se tradičně konala v místní 
sokolovně. Jako každoročně vystoupila se svým 
programem i dětská Cimbálová muzika Jamírek. 
Děti zahrály našim maminkám a babičkám několik 
písniček. 

Za Nadační fond Jamiro 
Vilma Novotná



V měsíci dubnu jsme si mohli v našem městě užít 
dva koncerty. 

První koncert nabídl v neděli 3. dubna varhanické 
umění Michaela Bártka. Varhanní hra je pro Mi-
chaela životní láskou a osudem a je to na jeho hře 
znát. Studoval hru na klavír a varhany u Marie 
Karasové, poté hlavní obor varhany na brněnské 
konzervatoři u Zdeňka Nováčka a Petra Kolaře. 
Od r. 2005 pokračoval na JAMU v bakalářském 
studiu pod vedením Věry Heřmanové a Pavla 
Černého. Studium „Master professionnel“ završil 
v r. 2012 ve francouzském Štrasburku na tamější 
konzervatoři a univerzitě (u Christopha Mantouxe 
a jeho ženy Aude Heurtematte). Zároveň získal 
u Aline Zylberajch diplom z cembala, basso 
continuo studoval u Francise Jacoba a hru barokní 
varhanní literatury u Martina Gestera. V roce 2013 
absolvoval magisterské studium na Akademii 
múzických umění v Praze ve třídě Pavla Černého. 
V letech 2014–2017 byl Michael studentem 
Bernharda Haase na Vysoké hudební škole 
v Mnichově. Od září 2017 Michael studoval 
duchovní hudbu a sbormistrovství u Markuse 
Utze na Vysoké umělecké škole v Curychu.

Michael Bártek žil v letech 2010–2016 ve Štrasbur-
ku jako koncertní umělec, chrámový varhaník 
a pedagog; hru na varhany vyučoval v letech 
2010–2016 na Protestantské varhanní škole 
ve Štrasburku. Od ledna 2017 Michael žije, studuje 
a pracuje ve Švýcarsku.

Jako koncertní umělec má již Michael za se-
bou řadu mezinárodních festivalů a koncertů 
na významných evropských varhanách. V České 
republice vystoupil na všech velkých varhanních 
festivalech, jmenovitě na pražském Audite orga-
num u sv. Jakuba, na olomouckém varhanním 
festivalu u sv. Mořice, na Varhanních večerech 
v katedrále sv. Víta, v bazilice na Velehradě, 
na Orlicko-kladském varhanním festivalu a dalších 
významných hudebních akcích.

V podání Michaela Bártka zazněly na koncertě 
skladby Johanna Sebastiana Bacha, Felixe 
Mendelssohna-Bartholdyho, Wolfganga Amadea 
Mozarta, Léona Boëllmanna a Muzia Clementiho. 
Na housle spoluúčinkovali pedagog brněnské 
konzervatoře Jiří Klecker a členka Filharmonie 
Brno, paní Irena Hůrková. Virtuózní hra Michaela 
Bártka i obou spoluúčinkujících byla naprosto 
strhujícím hudebním zážitkem. 

V sobotu 30. dubna 2022 žilo naše město hudbou. 
V kulturním domě Na Rychtě probíhala po celý 
den houslová soutěž Újezdská notička. A krásné 
tóny houslí nás provázely ve stejný den v podve-
černích hodinách, kdy jsme byli zváni na houslový 
koncert absolventky Akadémie umeni v Banskej 
Bystrici – Fakulty múzických umení, současně 
členky Filharmonie Brno a brněnského smyčcové-
ho komorního orchestru Ensemble Opera 
Diversa, paní Barbary Tolarové. Koncert se usku-
tečnil ve Smuteční síni a zazněl Koncert 



pro housle a orchestr D dur Petra 
Iljiče Čajkovského, Putování dušičky 
– koncert pro housle a orchestr 
Leoše Janáčka a na závěr skladba 
sou-časného skladatele Jevgenie 
Iršaie In memoriam. Barbara 
Tolarová je studentkou vynikajícího 
současného houslisty MgA. Milana 
Paľy, ArtD., klavírní doprovod 
zajistili Ondrej Olos a Katarína 
Paľová. 

Věřím, že přítomné posluchače 
nádherná hudba, kterou k nám 
účinkující obou koncertů promlou-
vali, nejen potěšila, ale také všechny 
povznesla k naladění života do ra-
dosti a štěstí.  

Marie Kozáková
starostka

V pátek 13. května se konala v prostorách kulturní-
ho domu Na Rychtě historicky první Májová 
veselice. Tato akce měla alternovat městský ples, 
který z důvodu nepříznivé epidemiologické 
situace nemohl být ve svém tradičním termínu 
uskutečněn. Nebylo snadné vymyslet takový 
formát akce, aby byla lákadlem pro újezdské 
občany, kteří se odváží poznat dosud nepoznané 
a rozhodnou se užít si příjemný večer magického 
pátku třináctého. Nakonec z toho vzešel takový 
jarní ples – neples.

Celým večerem nás, se sobě vlastní přiroze-
nou elegancí, provázela paní Markéta Jetelová. 

tombola, která jistě uspokojila touhu mnoha 
návštěvníků alespoň něco vyhrát.

Májová veselice se ve výsledku velice vydařila. 
Probíhala sice v komornějším duchu, ale všichni 
zúčastnění, účinkující i organizátoři akce byli 
spokojení a užili si pěkný večer. 

A tak se těšíme, že se někdy opět na podobné akci 
setkáme – možná již začátkem příštího roku 
na tradičním městském plese, na kterém nám 
opět bude hrát stejná kapela, anebo, kdo ví, třeba 
na další Májové veselici. 

Ilona Sychová, Kulturně-školská komise

Po úvodním rozhovoru s paní 
starostkou vystoupily mažoretky 
z Měnína pod vedením paní 
Michaely Drlíkové, a pak už 
několika desítkám statečných, 
kteří si zakoupili vstupenky 
v předprodeji, i těm, kteří přišli 
a lístek si pořídili až přímo 
na místě, hrála k tanci i k posle-
chu skupina „Kanci paní nad-
lesní“. A hrála opravdu skvěle! 
Občerstvení zajistila cateringová 
firma Zastávka u Richarda 
z Prace, která nabízela rozličné 
nealko i alko nápoje a výborné 
grilované speciality. Pro hosty 
byla také připravena bohatá 



Tvoření s jarní a velikonoční tematikou jsme 
uskutečnili v době velikonočních prázdnin. Sešlo 
se nás v mezigeneračním centru opravdu hodně. 
Nejenom děti, ale i maminky si vyrobily nějakou 
dekoraci, která jim doma zpříjemnila velikonoční 
čas. Tvořili jsme zajíčky z ruliček, věnečky, dozdo-
bili jsme osení v květináčích a malovali jsme 
polystyrenová vajíčka, některá jsme zdobili 
ubrouskovou technikou. Děti i maminky byly 
velice kreativní a vytvořily opravdu krásné dekora-
ce. Některé děti si po tvoření vzaly chodníkové 
křídy a prostor před centem krásně pomalovaly 
různými obrázky. Byly to příjemně strávené dva 
dny a já se už teď těším na další tematické tvoření.

Pavlína Kroupová

V pátek pálení čarodějnic na sokolovně. Záplava 
dětí se hemžila po hřišti při rozličných hrách 
a soutěžích, aby se následně přemístila k připrave-
nému ohništi, kterému vévodila náležitě strašidel-
ná čarodějnice. Poté, co jsme čarodějnici prohnali 
ohněm pekelným, vrhli jsme se společně 
na opékání buřtů. Komu se opékati nechtělo, 
případně se mu úplně nevedlo, pro toho byl 
k dispozici plynový gril, na kterém se buřtíky 
opékaly do zlatavého voňava. Děti neminuly ani 
drobné odměny za soutěže a nápadité maskování. 
Tatínkové podpořeni rozličnými nápoji chránili 
maminky před upálením s urputností sobě vlastní. 
Dlužno dodat, že se jim to všem podařilo.

Sobotní podvečer byl věnován poněkud seriózněj-
ší zábavě. Barbara Tolarová, členka Filharmonie 
Brno, potvrdila, že pozice hráčky prvních houslí 
v renomovaném tělese jí náleží zcela po právu. Její 
provedení Čajkovského, Janáčka a Iršaie bylo 
skutečně dechberoucí. Barbara, která je zvyklá 
koncertovat ve velkých sálech celého světa, 
zahrála i v újezdském komorním prostředí 
s obrovským nasazením a vroucím entuziasmem. 
Má prostě ráda svoje rodné městečko, ve kterém – 
jaká náhoda – starostuje její drahá matinka. 
Za skvělý koncert v podání Barbary Tolarové 
děkujeme.

V časném nedělním odpoledni jsme museli naše 
město na chvilku opustit, abychom mohli být 
účastníky přímého souboje o postup do 1. ligy 
házené dorostu mezi Sokolem Újezd u Brna a HC 
Robe Zubří. Soutěže této kvality se již povinně 
hrají ve sportovních halách, a tak jsme museli vzít 
zavděk azylem v Měníně. V elektrizující atmosféře 
zaplněné sportovní haly jsme byli svědky napína-
vého utkání. Nechci se na tomto místě rozepisovat 
o průběhu utkání, ale spíše zmíním podporu 
újezdských fanoušků, kteří neváhali a za svými 
hrdiny vyjeli, aby byli u toho. Pravdou je, že šťast-
nější, a to o jeden gól, byli hosté ze Zubří, ale naši 
kluci se nemají za co stydět. Kdo by čekal, že cestu 
do nejvyšší dorostenecké soutěže znepříjemní 
favoritovi ze Zubří zrovna Sokol Újezd u Brna! 
Házenkáři zatím čekají na sportovní halu, která se 
díky vedení města začíná v Újezdě u Brna budovat. 
Naproti tomu Zubří je týmem se silným ekonomic-
kým zázemím, tradiční házenkářskou baštou a sta-
bilním účastníkem mužské házenkářské extraligy. 
Kluci, klobouk dolů, byla to jízda. Věříme, že 
podobných zážitků se dočkáme i v nové sportovní 
hale v Újezdě u Brna. Držíme všichni pěsti.

…zkrátka takový újezdský víkend.

Milan Šafařík





Mladší přípravka 
Je květen a fotbalová sezóna probíhá v plném 
proudu. Mladší přípravka má za sebou 5 zápasů 
soutěže se skórem 2 výhry a 3 prohry. Z vítězství se 
radujeme a prohru bereme jako ponaučení 
a prostor pro zlepšení našeho výkonu.  Přestože je 
soutěž určená pro věkovou kategorii dětí ročníku 
2013 a 2014, více než polovinu týmu představují 
děti ročníku 2015. Naším nejlepším střelcem je 
Jakub Borovička, který v posledním zápase vstřelil 
6 gólů ze 7. Chtěla bych zmínit výkon našeho 
nejmladšího fotbalisty hrajícího za mladší příprav-
ku, Jindřicha Šinderbala, který se v zápase nebojí 
postavit o 3 roky starším klukům a má na kontě 
1 gól v turnaji a 2 góly v přátelských utkáních 
během zimní sezóny. 
Tímto mezi sebe zveme všechny děti, které mají 
zájem o fotbal. V současnosti probíhají tréninky 
každé pondělí a čtvrtek od 16.30 na hřišti. 

Za trenéry mladší přípravky Petra Kolníková

Starší přípravka 

V tomto článku se chci věnovat fotbalové starší 
přípravce, kterou trénuji.

Před dvěma lety jsem byl osloven s nabídkou, zda 
bych nechtěl trénovat děti v přípravce. Fotbal jsem 
hrál aktivně 35 let, tento sport mám rád, a proto 
jsem přijal. Hlavním důvodem mého rozhodnutí 
byl mladší syn, který už několik let hraje, a také 
fakt, že o tuto činnost není mezi lidmi moc zájem. 
Chtěl jsem, aby děti v našem městě měly možnost 
trénovat a hrát od útlého věku. V loňském roce 
se jako pomocník přidal Evžen Hrubý. 

Členy jsou: Tomáš Prokeš, Filip Janírek, Kamila 
Janírková, Filip Moravec, Adam Vaverka, Patrik 
Vach, Lukáš Borovička, Samuel Skřeček, Jakub 
Toman, Jirka Komosný, Stanislav Hvozdák.

Velkou oporou a, nebojím se říct, tahouny týmu 
jsou brankář Tom Prokeš a hráči Patrik Vach, Adam 

Vaverka, Kamila Janírková, Filip Janírek, Jirka 
Komosný a Samuel Skřeček, kteří hrají fotbal už 
několik roků.

V letošní sezóně máme odehráno devět zápasů 
se střídavými úspěchy, 6× výhra a 3× prohra. 
Celkově jsme v letošní sezóně obsadili čtvrté místo 
z jedenácti mužstev. Super výsledek!

Zápasy: Újezd u Brna - RAFK Rajhrad 10:5, 
Rajhradice - Újezd u Brna 1:11, Újezd u Brna - 
Ořechov 7:3, Žabčice - Újezd u Brna 8:5, Těšany - 
Újezd u Brna 8:6, Újezd u Brna - Blučina 4:5, 
Želešice - Újezd u Brna 3:15, Újezd u Brna - 
Hrušovany u Brna 7:1.

V jednom z posledních zápasů letošní sezóny jsme 
v Židlochovicích zvítězili 17:0 a každý z hráčů si 
vstřelil alespoň jeden gól. 

Po skončení soutěže nás v červnu čekají turnaje 
v Hodějicích, Těšanech a Šaraticích. 

V tomto roce dojde s největší pravděpodobností 
ke spojení našeho týmu s dětmi starší přípravky 
z Kobylnic. 

Tréninky probíhají dvakrát týdně, plus zápasy. 
Učíme děti základům sportu, rozvíjet pohybové 
vlastnosti, disciplíně a vytrvalosti, které jsou 
určitě potřebné i pro život mimo hřiště. Snažíme 
se nejen o dril, ale i zábavnou formou vést děti 
k lásce a radosti ze sportu. Motivujeme je a podpo-
rujeme do dalších sportovních výkonů. I když 



občas musíme s některými rodiči trochu řešit 
komunikační potíže, práce je to naplňující a jsem 
rád, že mohu předávat své zkušenosti a vidět 
radost a nadšení dětí pro fotbal.

Pro velký zájem dětí trénovat i v zimním období 
jsme získali možnost využívat školní tělocvičnu. 
Tato praxe se velmi osvědčila a hlavně dala dětem 
možnost aktivního sportování i mimo fotbalovou 
sezonu. Určitě chceme usilovat o totéž také v le-
tošním roce. Trénovat ve volnějším režimu bude-
me i přes letní prázdniny.

Podnikáme s dětmi i jiné volnočasové aktivity. 
Zmíním např. návštěvu v zábavním parku Bongo 
v Brně, výlety do lesa a plánujeme také výlet 
na Pálavu za přírodou.

Závěrem chci poděkovat vedení města a klubu SK 
Újezd u Brna za vstřícnou spolupráci a také všem, 
kteří hrají, podporují a fandí fotbalu.

Josef Vach - trenér

Fotbalový dorost v Újezdě
Vážení příznivci újezdské kopané,
jmenuji se Tomáš Tesařík a na začátku jarní části 
sezony jsem převzal trénování místního dorostu. 
Fungování týmu v předchozím období nemohu 
objektivně posoudit, ale jisté je, že jsem „zdědil“ 
talentované a perspektivní družstvo. Nyní se nám 
povedlo konsolidovat tréninkovou docházku 
a utužit dobrého týmového ducha.
Těší mě, že se hráči také aktivně zapojují do zápasů 
i tréninků dospělého A i B týmu a jsou tak perspek-
tivou pro budoucnost. Na týmu je zajímavé i to, že 
sdružuje kluky nejenom z města Újezd, ale 
i šikovné hráče z okolních obcí.
Od příštího ročníku navíc prohloubíme spoluprá-
ci s klubem SK Křenovice, ze kterého jsem 
do Újezda trenérsky „přešel“ a se kterým již SK 
Újezd spolupracuje v kategorii mladších a starších 
žáků.
Je jasné, že některé organizační záležitosti bude-
me muset ještě s vedením klubu v budoucnu 
vychytat. To je ale zcela běžný proces. 

Důležitý je náš cíl, a to je udržet a rozvíjet v mla-
dých hráčích zájem o fotbal a vytvořit stabilní 
a kvalitní základnu pro naše dospělácká družstva 
z vlastních mladých hráčů.

Těším se na další práci s týmem a rovněž i na Vaši 
diváckou účast na zápasech.

Tomáš Tesařík - trenér

Muži A+B

A tým vstupoval do jarní části fotbalové 1. B třídy 
sk. B ze 6. místa, které mu patřilo po konci podzim-
ní části. Cílem jarní části bylo neskončit hůře než 
na podzim, ale naopak pokusit se zabojovat o vyšší 
umístění. 

Vstup do jarní části byl zdařilý, když jsme přivezli 
bod z Miroslavi. V tomto utkání jsme otáčeli ne-
příznivý výsledek a o výhru přišli až v poslední 
minutě. Následně jsme se doma utkali s mužstvem 
Únanova, se kterým jsme plichtili 2:2, kdy jsme 
naopak my tahali za kratší konec provazu a vyrov-
nali jsme 5 minut před koncem utkání. První jarní 
vítězství jsme vybojovali na hřišti silných Střelic. 



V utkání jsme vybojovali cennou výhru 3:2, kdy 
jsme po celý zápas měli otěže utkání ve svých 
rukou. Na naše 2 góly Střelice dokázaly odpovědět, 
na 3. branku, kterou jsme vstřelili ve 2. poločase, 
již nedokázaly reagovat a šatnou se mohl poprvé 
na jaře ozývat vítězný pokřik. 

V dalším utkání k nám přijelo mužstvo Sokola 
Troubsko, které je v tomto ročníku nováčkem 
soutěže a zatím si vede velice dobře. V tabulce se 
pohybuje okolo nás a souboj byl tedy i o umístění 
v tabulce. Troubsko k nám dojelo velmi dobře 
připraveno, v utkání se dostalo do dvoubrankové-
ho vedení, jenže naše mužstvo má sílu dotahovat, 
a tak i přes vyloučení Horáčka jsme dokázali 
v posledních 3 minutách utkání dát 2 branky 
a utkání dovést do remízového stavu 3:3. 

Že nám to jde lépe na hřištích soupeřů než na na-
šem vlastním hřišti, jsme se přesvědčili o týden 
později ve Znojmě, kde jsme v místní části 
Oblekovice svedli těžký boj s místním mužstvem 
FK Znojmo, které se nacházelo v době zápasu 
na sestupových pozicích. I přes počáteční špatný 
vývoj utkání, kdy jsme po 20 minutách prohrávali 
2:0, se nám podařilo ještě do poločasu vyrovnat 
a ve druhém poločase jsme dokázali zásluhou 
Filipa Čápa obrat dokonat a přivézt důležitou 
výhru v bojích o přední příčky. 

Následně nás čekal nejtěžší zápas jarní části. 
Na naše hřiště přijel suverénní lídr soutěže 
z Pohořelic, který během soutěže zakusil jednu 
jedinou porážku a zbytek zápasů vyhrál. Hrál se 
tvrdý a vyrovnaný fotbal, který mohl skončit i naší 
výhrou, bohužel Pohořelice ukázaly, proč jsou 
na 1. místě a gólem v poslední desetiminutovce si 
od nás odvezly všechny body. Pro nás to byla první 
jarní porážka. 

Následovaly dva venkovní zápasy se 2 mužstvy, 
které okupují poslední příčky tabulky. Na půdě 
Višňové jsme si v poklidu došli pro 3 body 
za vítězství 2:0, kdy nám domácí tým nekladl moc 
odporu. V dalším hracím víkendu jsme zajížděli 
do Komína na půdu béčka Svratky Brno. I když 
jsme v tomto utkání již počtvrté v jarní části pro-
hrávali 2:0, opět jsme dokázali zápas překlopit 

na naši stranu a připsat si další vítězství s výsled-
kem 4:2, kdy jsme všechny góly vstřelili až 
ve 2. poločase.

V současné době se náš tým nachází na děleném 
3.–4. místě se ziskem 36 bodů a skóre 52:38. 
Na dosah máme 2. tým tabulky z Jevišovic, se 
kterým nás bude čekat vzájemný zápas na domácí 
půdě. V silách týmu je určitě skončit na celkovém 2. 
místě a pokusíme se urvat z pěti zbývajících utkání 
co nejvyšší počet bodů. Naším nejlepším střelcem 
v soutěži je osmigólový Ivo Urban následovaný 
Miroslavem Malířem a Michalem Horáčkem, kteří 
mají po 7 gólech. 6 gólů vstřelili Filip Čáp a Jakub 
Lidmila a 5 branek má Eduard Kotouček. Jak je 
vidět, mužstvo nestojí pouze na jednom hráči, ale 
o góly se dělí více hráčů. 

B tým vstupoval do jarní části sezóny z posledního 
místa tabulky s cílem záchrany v soutěži. 

Hned v prvním jarním utkání měl na lopatkách 
taktéž o záchranu hrající Rajhrad B, nicméně 
kolaps v závěru utkání nás připravil nejenom o vý-
hru, ale také o bod. Následně jsme prohráli na půdě 
béčka Podolí a připravovali jsme se na klíčový 
zápas s béčkem Vojkovic. Tento zápas jsme zvládli, 
vyhráli jsme 1:0 a dotáhli jsme se na kontakt k dal-
ším soupeřům, kteří také bojují o záchranu. 

Následovala prohra v Přísnoticích a v dalším 
domácím utkání jsme dokázali ve vyrovnaném 
utkání porazit Těšany 3:2 a odlepit se tím z posled-
ního místa tabulky, kam jsme poslali Vojkovice B. 
Rozhodující třetí branku utkání vstřelil Stanislav 
Polouček po krásné přihrávce od Luboše Vykou-
kala. Po výhře s Těšany jsme jeli do Šlapanic vyzvat 
tamní B tým. Celý průběh utkání jsme kontrolova-
li, odehráli jsme nejlepší zápas v sezóně a zaslouže-
ně přivezli výhru 3:0. Poslední utkání jsme bohu-
žel prohráli v Ochozu vysoko 6:0, domácí nám 
ukázali, že jejich ambice na postup do vyšší soutě-
že jsou oprávněné. 

Béčku zbývá do konce soutěže 6 zápasů se soupeři 
převážně vrchní poloviny tabulky, na záchranu 
bude potřeba uhrát ještě dost bodů. A tak doufá-
me, že se to povede.

Jakub Kamenický

II. liga JM muži
Muži obsadili v konečném pořadí tabulky 
10. místo se ziskem 16 bodů z 22 zápasů. Cílem 
bylo udržet se v této soutěži, což se také podařilo 
splnit. Sezónu lze hodnotit lehce pozitivně, kdy 
mužstvo předvádělo dobré výkony, avšak spoustu 
zápasů nakonec prohrálo nešťastně a po vlastních 
chybách. Do další sezóny se budeme muset vyrov-
nat s odchody několika hráčů, kdy někteří míří 
do házenkářského důchodu, nebo dokonce 
do zahraniční soutěže. Na druhé straně přivítáme 

několik mladíků z dorostu a ve hře jsou i další 
možné posily z jiných týmů.

II. liga Morava mladší dorost
Mladší dorostenci po vynikající sezóně nakonec 
brali 2. místo v nástavbové části soutěže, kdy jim 
na první tým Zubří B scházel jen jeden bod. 
O prvenství v tabulce, a tím pádem o možnost 
zahrát si baráž o I. ligu, přišli v domácím zápasu 
právě s tímto soupeřem, kdy ztratili remízu 



poslední střelou v poslední vteřině zápasu 
a prohráli tak nejtěsnějším rozdílem. Vůbec to 
však nebereme jako nějakou tragédii, vždyť kluci 
doslova udělali díru do světa a podle hodnocení 
mnoha trenérů a odborníků, kteří je během 
sezóny měli možnost vidět, získali maximální 
kredit a uznání. V individuální statistice nejlepších 
střelců celé ligy se pak na 3. místě umístil Martin 
Flajšinger s 212 brankami. 4 borci z tohoto úspěš-
ného týmu budou mít příští rok možnost otrkat se 
právě v družstvu mužů (a současně hrát za starší 
dorostence), takže se máme na co těšit!

Jihomoravská liga starších žáků
Tady jsme brali celkové 4. místo, nad naše síly byla 
jen Telnice, Ivančice a Kuřim. Několik hráčů 
výrazně pomáhalo po celou sezónu výše uvede-
ným mladším dorostencům, takže mají podíl 
i na jejich úspěchu. Celkovou tabulku střelců ligy 
pak ovládl Matěj Kachlík se 170 brankami.

Jihomoravská liga mladších žáků
Kluci vybojovali celkové 3. místo za Ivančicemi 
a Telnicí. Tabulce střelců celé ligy pak vévodil 
Tomáš Flajšinger se 150 brankami.
Když vezmeme kategorii dorostu a žáků dohroma-
dy, tak tady máme ohromné množství kvalitních 
hráčů ve věku 10–16 let, kteří dávají újezdské 
házené obrovskou perspektivu do dalších let. 
A tito kluci již konečně budou mít k dispozici 
sportovní halu, ve které můžou svůj již tak vysoký 
házenkářský um dále rozvíjet. Bude opravdu 
vzrušující sledovat, jestli tyto ročníky společně 
s dnešními 18–20letými kluky, kteří už dnes válí 
za muže, za pár let vytvoří takový mančaft, který 
vybojuje pro naše město I. ligu! 

II.liga Morava-Jih Mladší dorostenky
V dívčích kategoriích to už taková sláva není. 
Holky především stále sbírají zkušenosti a jejich 
poslední místo v tabulce se 2 body je pěkným 
odrazovým můstkem ke světlým zítřkům. Házená 
je stále baví, mají skvělou partu, a o to jde v amatér-
ském sportu především.

Jihomoravská liga starších žákyní
Zde se holky letos výhry nedočkaly, ale platí to 
samé, co bylo řečeno o dorostenkách. Navíc zde 
máme alespoň individuální úspěch Elišky 
Rebrové, která se umístila na 3. místě v tabulce 
střelkyň se 116 brankami.

6 obsazených věkových kategorií (4 mužské a 2 
ženské). Asi v naší republice momentálně nena-
jdete další tak úspěšný házenkářský oddíl, který 
nemá vlastní halu! Ale pak jsou tady samozřejmě 
ještě ti nejmenší – Přípravka a Miníci, ale těm se 
tabulky ani góly nepočítají, tam jde o čistou radost 
ze hry a pohybu. Kolektiv obětavých trenérů, kteří 
si neustále zvyšují svou odbornou kvalifikaci 

studiem s cílem získat vyšší 
trenérskou licenci, i dalších 
činovníků házené, podpora 
sponzorů, města, rodičů a fa-
noušků... Těm všem, jakož 
i všem hráčům a hráčkám, je 
potřeba poděkovat, a to ne-
jen za tuto sezonu, a popřát 
jim, aby jim vášeň a láska 
k házené nikdy v jejich srd-
cích nevyhasla!

Pavel Víška



Prague Handball Cup je jeden z největších házen-
kářských turnajů na světě pořádaný každoročně 
o velikonočních svátcích již od roku 1992.

V roce 2020 bylo na turnaj přihlášeno 571 týmů 
z 24 zemí a 239 rozhodčích z celého světa. 29. 
ročník turnaje se bohužel nemohl uskutečnit 
z důvodu celosvětové koronavirové pandemie 
a byl přesunut na rok 2022. A naše týmy u toho 
nemohly chybět.

Tentokrát jsme na tuto mimořádnou sportovní 
akci přihlásili tři družstva, a to mladší 
žáky, starší žáky a starší žačky. Hlavní 
město České republiky zaplavily tisíce 
mladých sportovců ve věku od začínají-
cích školáků až po nejstarší dorostence. 
Praha a s ní i naši házenkáři tak mohli 
zažít jedinečnou sportovní událost, která 
přesahuje hranice nejen naší země, ale 
i evropského kontinentu. 

Na turnaji Prague Handball Cup se 
objevilo 379 družstev z 15 zemí. Oproti 
přechozím ročníkům se počet týmů 
snížil. Pro srovnání, v roce 2019 se turnaje 
zúčastnilo rekordních 635 družstev. 

Turnajem Prague Handball Cup prošlo za dosavad-
ních 28 ročníků několik generací házenkářů, kteří 
se v dospělém věku prosadili až mezi největší 
hvězdy světové házené. Pro všechna družstva 
představuje Prague Handball Cup skvělou příleži-
tost poměřit se s týmy z jiných zemí, poznat různé 
herní styly a navázat nová přátelství. Všichni naši 
mladí újezdští házenkáři tak mohli zažít krásnou 
atmosféru našeho hlavního města propojenou 
s mezinárodní házenou. 

Mgr. Božena Flajšingerová



&

Zdá se, že křížovka v dubnovém zpravodaji byla dost těžká, tak tentokrát zvolíme pohádkové postavy.

Hodně štěstí při luštění.

Správně vyluštěnou tajenku zašlete do 10. července 2022 na e-mail: kroupova@ujezdubrna.cz
a my opět vylosujeme 3 výherce, kteří budou odměněni.



 10. 7. VOXEL – folk-popový zpěvák a písničkář, 
  vítěz internetové ankety města

 24. 7. Bluegrassová a country kapela POUTNÍCI 

 7. 8. Dechová hudba LÁCARANKA 

 21. 8. Roman DRAGOUN  

v parku u Penzionu vždy od 17 hodin

Letní filmový festival 
za sokolovnou
15.–19. 8. 2022

Újezdské 
kulturní léto 2022

&



j.slezingr@patreal.cz

608 764 166

Jaroslav Šlezingr

certifikovaný realitní makléř

Prověřený realitní specialista

pro prodej Vaší nemovitosti 
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23. 6. 2022 Zahradní slavnost (ZŠ Újezd u Brna)

23. 6. 2022 Zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků (MŠ Újezd u Brna)

25.–26. 6. 2022 Petropavelské hody, Újezdská chasa (hřiště za sokolovnou)

10. 7. 2022 1. koncert Újezdského kulturního léta - Voxel & spol. 
  (park u penzionu)

24. 7. 2022 2. koncert Újezdského kulturního léta - folková skupina Poutníci
  (park u penzionu)

7. 8. 2022 3. koncert Újezdského kulturního léta - dechová hudba Lácaranka
  (park u penzionu)

15.–19. 8. 2022 Letní filmový festival (hřiště za sokolovnou)

20. 8. 2022 Letní posezení u cimbálu (Vinařská stodola)

21. 8. 2022 4. koncert Újezdského kulturního léta - Roman Dragoun 
  (park u penzionu)


