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Vážení spoluobčané,

žijeme ve zcela zvláštní době. Na jedné straně nám 
naše doba přináší obrovské zvýšení životní úrovně, 
nebývalý technický pokrok, dříve zcela netušené 
možnosti v oblasti informatiky, avšak na stra-
ně druhé koronavirus, v loňském roce tornádo 
na jižní Moravě, výrazné zdražování a nyní navíc 
válku na Ukrajině. Všechny posledně jmenované 
negativní záležitosti rozdělují naši společnost, jsou 
spojeny se strachem, kterému velká většina naší 
společnosti podléhá, ale také nám dávají poznat 
obrovskou míru solidarity, ochoty pomáhat lidem 
v nebezpečí a v nouzi. Nyní naši mysl zaměstnává 
především válka na Ukrajině, které se média věnují 
24 hodin denně. Je sice dobré být informován, ale 
neustálé sledování věcí negativních nás vede 
do skepse a k negativnímu myšlení, které je 
v dnešním světě velmi rozšířenou formou „ne-
moci“. A tak tímto neustálým sledováním věcí 
negativních podléháme vlně nepříjemných emocí 
– špatné náladě, nespokojenosti, úzkosti a dokonce 
výbuchům hněvu. Tyto myšlenky jsou schopny nás 
zcela zajmout a ovládnout a narušují nám jakékoliv 
radostné okamžiky našeho života. Proto bychom se 
měli více soustředit na věci pozitivní. Vždyť již 
Sokrates a Hippokrates zastávali názor, že emocio-
nální a psychické faktory mohou negativně přispí-
vat k fyzickému neduhu našeho organismu. Pokud 
necháme zasáhnout do našeho života jen negativní 
myšlenky, může se stát, že budeme hodnotit život 
jako jednu velkou katastrofu. Již minule jsem 
uváděla příklad mých prarodičů, kteří žili svůj život 
velmi skromně až chudě, ale přitom s velkou 
pokorou a šťastně. Snažme se tedy i my hle-
dat na našem životě věci pozitivní a radostné. 
Soustřeďme se na pomoc bližním, ale nepodléhej-
me negativním emocím.

Všem, kteří jste stále ochotni pomáhat a dělit se 
s lidmi, kteří pomoc potřebují, velmi děkuji! Vaší 
pomoci si nesmírně vážím!

„Radost je ve všem, je však třeba umět ji najít.“ 
(Confucius)

Vážení spoluobčané, přeji Vám radostné Velikono-
ce prozářené nadějí a optimismem.

Marie Kozáková, starostka



Dobrý den, pane René, 
na začátek rozhovoru Vás poprosím o malé 
představení se našim čtenářům.
Pocházím ze slezské obce Bystřice. Vystudoval 
jsem Ochranu a tvorbu životního prostředí na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci. Do Brna mě přived-
la práce. Naskytla se mi zajímavá pracovní příleži-
tost. Kdo by nechtěl pracovat např. s krokodýly! 
V Újezdě už bydlíme 11. rokem, po několika letech 
bydlení v centru Brna na ul. Hybešova jsme konsta-
tovali, že potřebujeme vzduch a klid. 

Jaká je Vaše profese, můžete nám ji přiblížit?
Pracuji jako pedagog volného času na Přírodo-
vědné stanici Kamenačky v Brně, což je jedno 
z pracovišť DDM Helceletka. Přírodovědná stanice 
je specifické zařízení, které poskytuje vzdělávání 
v oblasti přírodovědy, chovatelství, ekologie a pří-
rodních zahrad. Pracujeme se všemi věkovými 
kategoriemi, od předškoláků až po seniory v nej-
různějších formách činnosti od výukových pro-
gramů, přes přírodovědné kroužky a tábory až 
po osvětové akce. Mimoto se staráme o 90 druhů 
zvířat.

Jste předsedou Komise životního prostředí. 
Čím se komise zaobírá? 
Komise životního prostředí je poradním orgánem 
rady města v oblasti životního prostředí, tzn. že se 
vyjadřujeme k požadavkům rady nebo předkládá-
me vlastní návrhy. Návrhy komisí jsou vždy pouze 
doporučující. Snažíme se být nápomocni radou i 
pracovníkům úřadu, nejvíce se řeší problematika 
stavu stromů a jejich případného kácení. 

Co se Vám podařilo a co ještě chystáte 
pro obec v rámci Vaší komise vytvořit?
Navrhli jsme a pořádáme soutěž o nejrozkvetlejší 
předzahrádku. Snažíme se podpořit a ocenit 
snahu všech, kteří dělají něco pro biodiverzitu, 

s předsedou 
Komise životního prostředí 
Mgr. Reném Mitrengou, DiS.

opylovače a hezčí město. Ve městě se nám invazně 
šíří mrtvolné oblázkové pouště a kdysi všudypří-
tomné babiččiny předzahrádky jsou druhem 
zahrad ohrožených vyhubením.

Podařilo se zorganizovat dvě výsadby nových 
stromů, na druhou výsadbu se podařilo získat 
dokonce dotaci ze SFŽP. 

Navrhli jsme revitalizaci parku na starém hřbitově 
s cílem vylepšení této velmi cenné klidové zóny 
města, která by mohla vypadat ještě lépe.

Podařilo se i uskutečnit změny v odpadovém 
hospodářství, které nedávno i ve zpravodaji dobře 
vysvětlil Peter Sedlačko.

Představíte nám i ostatní členy komise? 
Samozřejmě. Jsou jimi Pavel Blažek, Peter Sedlačko 
a Zbyněk Píza. Všichni mají značný odborný 
přehled, každý v jiném oboru životního prostředí,
a jejich práce pro komisi si nesmírně vážím 
a oceňuji ji. Dokonce se neváhali zapojit i fyzicky, 
což není ani náplní, ani povinností členů komise.

Jakým způsobem dobíjíte svoje baterky 
ve volném čase?
Dobíjím se doma u zvířat, při hraní si na zahradní-
ka, při cestováni, ale nejraději se válím na gauči 
s kočkami.

Děkuji za rozhovor.

 Rozhovor vedla 
Pavlína Kroupová



Tento římský citát by mohl být parafrází naše-
ho „v nouzi poznáš přítele“. Obecně pak platí, že 
charakter každého z nás se pozná ve zlomových, 
krizových situacích. A jsem moc ráda, že vidím 
v našem městě lidi přátelské a připravené pomá-
hat. 

Již jsou to dva roky, co jsem na facebooku založila 
iniciativu „Pomáháme si (nejen) v Újezdě u Brna“. 
Tehdy jsme na začátku koronavirové pandemie 
spojili síly a šili a rozváželi roušky všem, kteří o ně 
požádali, zajišťovali nákupy potravin, léků 
a spoustu dalšího, co bylo třeba. Dnes už si řada 
z nás neumí ani představit, že byla doba, kdy byl 
roušek nedostatek a vnímali jsme je jako něco, 
co se nás netýká.

Stejně tak si nikdo z nás neuměl představit, 
že bychom se ve 21. století ocitli tak blízko válce. 
A přece se tak stalo. Proudí k nám obrovské 
množství uprchlíků a řada z nás má i další obavy 

s tím související. V minulých dnech jsme i my byli 
a stále jsme konfrontováni s následky války 
na Ukrajině. Od 1. do 3. 3. 2022 tak probíhala 
za velkého zájmu občanů sbírka, jejíž výtěžek byl 
z části prostřednictvím MAS Slavkovské bojiště 
odvezen přímo do postižených oblastí na Ukrajině 
a další část kamionem Brněnské filharmonie 
do Brna, kde je distribuován potřebným a pomůže 
uprchlíkům především zde na Moravě. Od 22. 
do 24. 3 2022 pak proběhla ve spolupráci s újezd-
skými Skauty sbírka pro spolek Vesna, která 
pomůže nejen lidem z Ukrajiny, ale i například 
samoživitelkám a lidem v nouzi u nás. 

Chci ze srdce poděkovat všem, kteří do těchto 
sbírek přispěli, ale i těm, kteří je pomáhali zorgani-
zovat jak z řad zaměstnanců města, Skautů, tak 
široké veřejnosti. Zejména v první sbírce se 
podařilo vybrat tak velké množství potřebných 
věcí, že bylo nejenom náročné je roztřídit, ale 
i zabalit a odvézt. Vždyť například jen ze slatinské-
ho Kauflandu jsme za pomoci hasičů a dobrovolní-
ků dovezli 230 beden od banánů, do kterých jsme 
následně darované předměty uložili. Moc děkuje-
me řediteli Kauflandu Brno-Slatina, že nám tak 
ochotně bedny schovávali.

V současné době jsou i v Újezdě ubytováni uprchlí-
ci z Ukrajiny. Je zcela přirozené, že řada z nás si 
klade zneklidňující otázky: Jsou očkovaní proti 



• Probíhá zpracování strategického plánu města – 
Program rozvoje města. Druhé diskuzní setkání 
pracovní skupiny se uskutečnilo v pondělí 
21. března 2022 v 17 hodin. Setkání se věnovalo 
diskuzi a úpravám návrhové části.

• Máme vydané stavební povolení na Cyklostezku 
Újezd u Brna – Otnice.

• Rozhodnutí o dotaci pro Multifunkční sportovní 
halu zatím nebylo vydáno z důvodu do března 
trvajícího rozpočtového provizoria. 

• Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci ZŠ. 
Je vydáno stavební povolení na úpravy vyvolané 
PBŘS a čekáme na stavební povolení rekonstruk-
ce elektroinstalace.

• Je zpracována projektová dokumentace pro re-
konstrukci vzduchotechniky v kuchyni ZŠ, která 
se připravuje v rámci rozsáhlé rekonstrukce 
ZŠ.

• V únoru byla výměnou velkého čelního okna do-
končena akce „Výměna oken a dveří na Penzionu 
pro seniory, Štefanikova č. p. 960“ a současně 
proběhla oprava stropu v bytě vybudovaném 
z bývalé jídelny z důvodu nedostatečného za-
teplení a stálého promrzání bytu. 

• Od 22. 2. 2022 byla dočasně na dobu jednoho 
roku zjednosměrněna ulice Revoluční. Přibližně 
po půl roce jednosměrného provozu by mělo 
proběhnout zhodnocení výsledného efektu 
a rozhodnout o dalším postupu.

Covidu či jiným nemocem, neseberou lidem práci 
nebo místa ve školách? Co bude s našimi lidmi, 
kteří jsou v nouzi? Jako místostarostka obce jsem 
v kontaktu s řadou orgánů státní správy i samo-
správy a sama si tyto otázky pokládám. Odpověď 
na ně nám přinesou až další měsíce, přesto věřím, 
že se podaří vše zvládnout. Čeká nás ale ještě 
dlouhá a náročná cesta. Z rozhovorů s lidmi, které 

válka vyhnala a kteří našli dočasné útočiště u nás 
v Újezdě vím, jak jsou za pomoc vděční. I já jsem 
ráda, že jsem se zase ujistila, že občané Újezda jsou 
přátelští a vždy připraveni pomoci. 

Děkuji.

Mgr. Bc. Petra Kocúrová
místostarostka



• V únoru byla dokončena PD pro intenzifikaci 
ČOV, zajišťují se stanoviska DOSS a SIS.

• Dále byla dokončena projektová dokumentace 
dešťové kanalizace na ul. Štefánikova a probíhá 
vyřizování stavebního povolení.

• V březnu byly na PČR projednány zpomalovací 
prvky na vybraných komunikacích města a při-
pravuje se jejich realizace.

• Proběhlo vyhlášení veřejné zakázky malého 
rozsahu na zpracování PD rekonstrukce Rychty. 
Byly podány dvě nabídky a jejich schválení se 
připravuje na zasedání zastupitelstva města.

• Zpracovává se statické posouzení budovy ZŠ 
z důvodu možnosti zbudování učeben v půd-
ních prostorách.

• Dokončují se jednání ohledně lokality Za Tratí.

• Byl zveřejněn záměr prodeje ARMY Parku a byly 
podány dvě nabídky. Jejich posouzení a schvá-
lení se připravuje na zasedání zastupitelstva 
města.

• Bylo požádáno o stavební povolení na komuni-
kaci k MŠ. Jeho vydání je ale stále blokováno 
ze strany jedné sousedky/zastupitelky.

• Od ledna probíhá postupná renovace laviček. 
Celkem již bylo zrekonstruováno 34 laviček 
a 5 odpadkových košů.

• O jarních prázdninách proběhla úprava přípoj-
ky vody do MŠ z důvodu nedostatečného tlaku.

• Byl vybrán technický dozor investora pro stav-
bu multifunkční haly se zázemím – spol. 
INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 
303/5, 602 00 Brno, IČO: 60742470. 

• Aktuálně probíhá příprava stavby multifunkční 

haly se zázemím se zhotovitelem PROSTAVBY 
a.s., Otnice, IČO: 27713130.

• Připravuje se vyhlášení veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Rekonstrukce areálové 
kanalizace u MŠ“ na zhotovitele rekonstrukce 
kanalizace dešťové a splaškové v areálu MŠ 
v Újezdě u Brna.

• Byly podány tři žádosti o dotaci z rozpočtu JMK: 
dovybavení JSDH, aktivity v mezigeneračním 
centru, prevence kriminality.

• Proběhlo první soudní jednání ve sporu se spol. 
icecool.cz (zhotovitel kluziště v areálu ZŠ) 
u Městského soudu v Brně.

• V rámci projednávání Změny územního plánu 
č. 1 proběhlo další jednání s orgánem ZPF. 
Probíhá úprava odůvodnění návrhu z hlediska 
ZPF (od listopadu 2020 je to již čtvrtá).

• Dne 21. 12. 2021 proběhlo druhé soudní stání 
ve věci AD Plan & Design s. r. o. Dne 10. 1. 2022 
jsme obdrželi rozsudek a dne 24. 1. 2022 
se žalovaný odvolal. 

Ing. Karel Vévar
místostarosta

Oprava stropu v bytě na Penzionu

Renovované lavičky v parku před radniciRenovace laviček









1)  Lidé bez soudnosti a černé skládky 

Na základě upozornění od občanů a také v rámci 
obchůzkové činnosti naší městské policie bylo 
zjištěno několik černých skládek, a to na více 
místech v katastru našeho města. Několik skládek 
bylo zjištěno v lokalitě studní „šaratice“, které 
založil neznámý pachatel. Je s podivem, že někdo 
dokáže vyvinout takové úsilí na odvoz komunální-
ho odpadu do odlehlé přírody, kde toto přímo 
ohrožuje zvěř (nemluvě o estetice), když může 
některý odpad (např. dřevěné zárubně a dveře) 
vyvézt zdarma na náš sběrný dvůr. Po pachateli 
této nekalé činnosti naše městská policie pátrá 
a v případě jeho zjištění mu bude uložena vysoká 
pokuta. 

Obec Újezd u Brna

Počet obyvatel 3371

Počet zaměstnanců  MP celkem 3

Z toho počet strážníků s osvědčením 3

Z toho počet čekatelů (bez osvědčení) 0

Z toho odhad kolik strážníků 
se podílí na výslednosti MP 3

Počet přestupků vyřešených v dopravě  585

Z toho řešeno příkazem na místě pokutou 97

Z toho postoupeno správnímu orgánu 1

Z toho řešeno domluvou 487

Celková výše pokut uložených 
příkazem na místě (v Kč) 20 000

Počet přestupků - ostatní 137

Z toho řešeno příkazem na místě pokutou 15

Z toho postoupeno správnímu orgánu 11

Z toho řešeno domluvou 111

Celková výše pokut uložených 
příkazem na místě (v Kč) 3 800

Počet řešených přestupků v dopravě 
zařazených do bodového systému 
(bez měření rychlosti) 0

Počet řešených přestupků v dopravě 
zařazených do bodového systému - 
překročení max. povolené rychlosti 0

Počet řešených přestupků v dopravě 
zadržených řidičů motorového vozidla 
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 3

Celkem řešeno přestupků 722

Celkem uloženo blokových 
pokut (v Kč) 23 800

Počet důvodných podezření 
o spáchání trestného činu 
oznámených Policii České republiky 26

Počet případů použití 
služební zbraně strážníky 0

Počet útoků na strážníky 1

Zadrženo hledaných osob 1

Nalezeno vozidel v pátrání 1

Předvedeno osob dle § 11 odst. 9) 
zákona o OP  0

Předvedeno osob dle § 13 zákona o OP 3

Odchyceno zvířat 21

Provedené odtahy/kontrola vozidel 0/524

Statistika MP Újezd u Brna za rok 2021:



2)  Blokové čištění

Od konce března začala pracovní skupina města 
s blokovým čištěním komunikací, přilehlých 
parkovacích ploch a chodníků. Na jednotlivé ulice 
bylo vždy 7 dní dopředu umístěno příslušné 
dopravní značení, jak požaduje zákon. I do bu-
doucna prosíme v případě blokového čištění 
všechny občany o sledování dopravního značení 
v jejich ulici, shovívavost a aby v daný den nepone-
chávali na komunikaci nic, co by znemožnilo 
či ztěžovalo pracovníkům jejich práci, a to až 

do odstranění dopravního značení (jednu trasu 
mohou projíždět vícekrát). 

Zároveň vyzýváme občany, kteří mají 
na svém vozidle propadlou STK šest a více 
měsíců, že nemohou vozidlo ponechávat 
zaparkované na veřejné komunikaci a par-
kovacích stáních. Jedná se o přestupek 
a vozidlo může být kdykoliv odtaženo 
na náklady majitele. 

Petr Macák 
velitel MP Újezd u Brna

Malá technická univerzita v ZŠ

V únoru se děti z přípravné třídy a ze třídy 1. A 
zúčastnily programu malé technické univerzity 

Družina

Ve školním roce 2021/2022 má školní družina 
opět tři oddělení, která navštěvuje celkem 72 žá-
ků. Činnost v družině byla ovlivněna epidemiolo-
gickou situací. Abychom dodrželi všechna opatře-
ní, byli žáci rozděleni do oddělení po ročnících. 

I přes nepříznivou situaci si děti odpolední čas 
v družině užívaly při společenských a pohybových 
hrách, kreslení a malování obrázků, tvoření 
a při spoustě dalších činností podle jejich vlastní 
volby. Při pěkném počasí navštěvovaly místní 
dětská hřiště, pobývaly na školním hřišti a v parku. 
Za špatného počasí děti sportovaly v tělocvičně.

V září se konal 1. ročník „Dýňování“, kde si děti 
s rodiči vytvořily z dýně svoje strašidýlko. Tyto 
výtvory poté zdobily vchod do školy. V říjnu 
a listopadu chodily děti pouštět draky a v prosinci 
si v družině užily nejen Mikuláše s čertem 
a Vánoce, ale i první sníh. Krásný sněhulák zdobil 
vchod u školy i školní dvůr. V únoru děti oslavily 

s názvem „Stavitel mostů“. Nenásilnou formou 
v duchu Komenského myšlenky „škola hrou“ jsme 
u  dětí  podpořili jejich technické a logické doved-
nosti, schopnosti spolupráce na vzájemném 
projektu, jemnou motoriku i prostorovou orien-
taci. Děti se dozvěděly, kdo byl Karel IV., jaké 
významné stavby postavil. Zkusily si vlastníma 
rukama udělat most a nezapomněly ani na vajíčka, 
která se údajně dávala do malty při stavbě Karlova 
mostu v Praze. Seznámily se s pojmem pilíř a jak jej 
postavit podle návodu. Děti postavily Karlův most 
a následně si vyzkoušely jeho stabilitu. Každý 
stavitel si domů odnesl kromě zážitku také osvěd-
čení „Stavitel mostů.“

Silvie Drahošová 

„masopust“ při tvorbě maškarních masek a násled-
ného družinového masopustního průvodu.

Už teď se těšíme s dětmi na krásné jaro a další 
pěkné zážitky v družině.

Za kolektiv školní družiny 
Bc. Gabriela Odehnalová



Na začátku II. pololetí, přesněji 13.–19. února 
2022, se pro žáky osmých a devátých tříd naší 
základní školy uspořádal ve Starém Městě pod 
Sněžníkem lyžařský výcvikový kurz. A to navzdory 
tomu, že od začátku školního roku nebylo jasné, 
zda se vzhledem k pandemii Covid-19 a neustále se 
měnícím vládním opatřením podaří lyžák vůbec 
uskutečnit. Vše ale nakonec dopadlo dobře. Když 
navíc všichni účastníci kurzu prošli testováním 
před nedělním odjezdem, nic nebránilo tomu, 
abychom se vydali dvěma autobusy na tolik 
očekávaný lyžák. 

Kurzu se zúčastnilo celkem 29 osmáků a 26 devá-
ťáků, pro které se stalo dočasným domovem re-
kreační středisko Uničovka. Samotná výuka 
lyžování probíhala v nedalekém SKI areálu 
Kunčice. Pod vedením instruktorů G. Klocové, 
V. Kupsy, H. Pešákové, L. Pohludkové, M. Životské-
ho a za dohledu lékaře J. Navrátila strávili žáci 
na sjezdovkách celkem čtyři dny. Letošní novin-
kou bylo družstvo snowboarďáků. Lyžaři byli 
podle svých lyžařských schopností rozděleni 
do čtyř družstev, z nichž jedno bylo družstvo 
úplných začátečníků. Počasí nám, oproti minulým 
rokům, moc nepřálo. Teploty se přes den vy-
houply nad nulu, střídalo se sluníčko s mraky, 
čtvrtý den dokonce pršelo a foukal silný vítr, jehož 
vlivem docházelo k opakovaným dlouhodobým 
výpadkům elektrického proudu v celé oblasti. 
Rázem jsme všichni zůstali off-line. Tento den jsme 
tak operativně byli nuceni změnit na odpočinko-
vý. Po relaxačním a úklidovém dopoledni jsme 
odpoledne využili k procházce do centra Starého 
Města, které jsme si prohlédli, navštívili cukrárnu 
a doplnili si zásoby pamlsků. 

Přes výkyvy počasí a naše obavy bylo sněhu 
po celou dobu na sjezdovkách dostatek, ale jeho 
kvalita se měnila s přibývající teplotou a časem. 
Přesto byly sjezdovky každé ráno upravené, 
podmínky pro lyžování dopoledne dobré, odpo-
ledne trochu náročnější. I když začátky byly 
pro někoho těžší, všichni nakonec základy lyžová-
ní zvládli. Cíl výcviku byl splněn, z původních 
třinácti „nelyžařů“ se postupně stali lyžaři, a také 
ostatní své lyžařské nebo snowboardové doved-
nosti zdokonalili. 

Po celodenním výcviku na sjezdovce se nezahálelo 
ani v rámci večerního programu. První večer se 
žáci seznámili s všeobecnou bezpečností LVK 
a s 10 pravidly FIS chování na sjezdovkách. Další 

večery se dozvěděli, jaká nebezpečí hrozí na ho-
rách a jak se tedy v horách bezpečně chovat, něco 
málo o údržbě lyží, ale i o historii lyžování, 
a zopakovali si základy první pomoci. Před-
poslední večer proběhl sportovní kvíz mezi 
třídami, kterého se mimo soutěž zúčastnilo 
i družstvo dospěláků. Otázky se týkaly nejen 
lyžování, ale i právě probíhajících olympijských 
her. I když vítěz byl jen jeden – 9. B, v duchu 
olympijské myšlenky „není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se“ byly všechny týmy za své znalosti 
odměněny sladkostmi. Poslední večer proběhlo 
závěrečné hodnocení kurzu a následně jsme 
zhlédli videa z našeho lyžování. Nutno po-
dotknout, že jsme se u některých záběrů hodně 
nasmáli. 

Celý lyžařský kurz byl veden v přátelské atmosféře 
napříč třídami. Žáci během výcviku zodpovědně 
spolupracovali a většinou respektovali naše 
pokyny a doporučení. Ve volném čase se chovali 
slušně a adekvátně ke svému věku, v jednom 
případě však došlo k porušení školního řádu. Jídlo 
bylo tradičně výborné, personál vstřícný a příjem-
ný. Pozitivní je, že v celém průběhu kurzu nedošlo 
k žádnému úrazu a ostatní případné zdravotní 
problémy byly jen drobnosti. 

Pobyt lze tedy celkově hodnotit jako úspěšný 
a věřím, že si ho žáci po dvou letech covidových 
zákazů užili. Všem, kteří se kurzu zúčastnili, patří 
poděkování. Zvláštní poděkování pak náleží panu 
řediteli, který i přes spoustu překážek, nejasností, 
otazníků a černých scénářů, které jsme spolu 
v průběhu organizace kurzu museli řešit, svým 
finálním rozhodnutím podpořil konání letošního 
lyžáku. A to na rozdíl od mnoha jiných škol, které 
pořádání LVK, vzhledem ke zmíněným těžkostem, 
hned na začátku vzdaly. Jsem ráda, že my jsme vše 
společně zvládli.

Hana Pešáková
vedoucí LVK

Naše Základní škola Újezd u Brna se během po-
sledních dvou měsíců zapojila do programu 
„Batůžkový projekt do škol“, který zaštiťuje 
mezinárodní charitativní organizace Mary’s 
Meals. Tato organizace zavádí programy školního 
stravování v nejchudších zemích světa, kde hlad 
a chudoba brání dětem získat vzdělání. Jedná se 
přibližně o 60 milionů dětí, které hladoví a necho-
dí do školy. Mary’s Meals si klade za cíl poskytnout 
alespoň jedno vydatné jídlo denně každému dítěti 
v místě jeho vzdělávání a přivést je tak do školy.  



Většina dětí zapojených do tohoto programu v roz-
vojových zemích nemá základní učební pomůcky 
jako sešity a tužky. Proto se naše škola rozhodla 
zapojit do Batůžkového projektu, jehož posláním 
je nabídnout věci, své nebo zakoupené, vybavit 
jimi batůžek a podělit se s těmi, kterým chybí i to 
nejzákladnější. Pro většinu podporovaných dětí 
Mary’s Meals to bude jediný dárek, který kdy 
dostanou.

S projektem seznámila naše žáky dobrovolná 
pracovnice organizace Mary’s Meals paní Lenka 
Jašková. Seznámení probíhalo většinou formou 
prezentace a také zhlédnutím krátkých filmů 
o životě dětí v nejchudších oblastech. Následnou 
diskusí a kladením otázek se dostaly žákům 
všechny potřebné informace. Poté byla zahájena 
sbírka věcí. Třídy se mohly zapojit celé a domluvit 
se na naplnění jednoho nebo několika batůžků. 
Připojit se a přispět podle svého uvážení a mož-
ností ale mohli i jednotlivci. 

Zapojení do této aktivity bylo a je zcela dobrovol-
né.

Během prvních dvou měsíců jsme nastřádali 
60 batůžků. A stále se ještě v některých třídách 
batůžky kompletují.

Díky této charitativní aktivitě měli naši žáci 
možnost vžít se do životní situace svých vrstevní-

ků v zemích třetího světa. Mnohé to motivovalo 
rozdělit se a dát něco ze svého. Měli možnost 
rozvinout své sociální cítění a pomoci potřebným 
lidem.

Za školu 
Mgr. Markéta Muselíková

V naší mateřince jsme společně s dětmi přivítali 
první jarní dny vynášením Moreny. Na teplejší 
a slunné dny se už všichni těšíme. 

Společně s dětmi a rodiči jsme v rámci jarní brigády 
v mateřské škole připravili na jaro i naši krásnou 
zahradu. Díky tomuto krásnému dni a spojením 
společných sil máme na zahradě tři nově vystavěné 
vyvýšené záhony, které jsme připravili pro sázení 
jarních květin a bylinek. Šikovní tatínci nelenili 
a bez váhání se pustili do stavby zahradního 
domečku, který byl pořízen minulý rok za finanční 
podpory rodičů a příznivců mateřské školy. Byl to 
krásný den a všem rodičům, kteří se zúčastnili 
a přispěli svou pomocí moc děkujeme. 

I přes to, že jaro nám teprve začíná, jsme ve školce 
nenechaly nic náhodě a pěkně si užívaly zimní 
měsíce. Stále se postupně zabydlujeme po nastěho-
vání zpět do školky. Naši školičku se snažíme dělat 
veselejší, a proto jsme prostory chodby a schodiště 
vyzdobily malbami na zeď. Někteří zaměstnanci 
mateřské školy nezahálí ani o víkendu a díky 
organizaci První pomoc nanečisto a dvěma skvě-
lým lektorkám jsme se mohly dále rozvíjet a rozši-



řovat své znalosti v první pomoci. Toto školení nám 
bylo velkým přínosem. 

Od druhého pololetí byly odstartovány kroužky 
v mateřské škole – jóga, angličtina, tanečky 
a povídálek. Zároveň se nám podařilo zdárně 
dokončit edukativně stimulační skupinky, které 
ve spolupráci s rodiči a základní školou připravují 
děti k zápisu a ke vstupu do první třídy. 

V únoru nás poctili svou návštěvou tři králové, 
společně jsme šli shlédnout betlém v místním 
kostele a oslavili jsme masopustní týden rejem 
masek v podobě karnevalu, který pro celou školku 
připravila paní učitelka Eliška a který byl plný 
zábavy, hudby a her. V dalších dnech nás 
v rámci environmentální osvěty čekal den vody 
a meteorologie, který jsme oslavili společně na naší 
zahradě. Už se také nemůžeme dočkat, až svým 
vystoupením vykouzlíme úsměv na rtech našim 
maminkám při vystoupení ke svátku matek 
8. května.

Díky zapojení se do projektu „Hláskování s Lipán-
kem“ se nám podařilo získat finanční příspěvek 
na logopedické pomůcky. Je to skvělá příležitost, 
protože i do budoucna plánujeme více rozšířit 
logopedickou prevenci pro děti z mateřské školy. 

Začátkem dubna proběhl v mateřské školce den 
otevřených dveří a také jarní dílničky pro rodiče 
s dětmi. Určitě v dubnu nevynecháme ani pá-
lení čarodějnic. O těchto akcích Vám napíšeme 
v příštím zpravodaji. Ve dnech 5. a 6. května pro-
běhne zápis do mateřské školy. Všechny informace 
budou postupně aktualizovány na webu mateřské 
školy – www.msujezdubrna.cz.

Těším se na další krásné jarní dny a společná 
setkávání s Vámi. 

Za kolektiv mateřské školy 
Bc. Lenka Vaculíková, ředitelka



ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT V ČASE

V ŘEDITELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

TĚŠÍME SE NA VÁS.
Bližší informace budou aktualizovány na webových stránkách mateřské školy

www.msujezdubrna.cz.

proběhne ve dnech 5. a 6. 5. 2022.

8.30–12.00 hod. a 13.00–16.00 hod.

„ČUS“ - oblíbený pozdrav a také zkratka nově 
vzniklého spolku s názvem Čilý újezdský senior. 
Spolek vznikl „zdola“ iniciativou aktivních újezd-
ských občanů, kteří jsou v pokročilejším věku 
a kteří sice po odchodu z aktivního pracovního 
zápřahu nemají vůbec čas, ale přesto chtějí něco 
společně podnikat. Nestačí jim občasné aktivity 
jako např. tzv. papučáky či autobusové výlety 
organizované Sociálně-zdravotní komisí města, 
zvláště když tyto akce byly v posledních dvou 
letech zásluhou covidové pandemie sporadické. 

Procházky v přírodě se dají dělat za každé situace - 
z toho zakladatelé vycházeli. Společné procházky 
po okolí či nenáročné výlety vlakem nebo autobu-
sem na zajímavá místa, která jsou nedaleko, se 
zřejmě stanou nedílnou součástí aktivit nového 
spolku. Vždyť se mohou konat i v případě zpřísně-
ného pandemického režimu.

Spolek plánuje pořádat společná setkání při ne-
náročných sportech – každý podle svého uvážení 
a schopností. Zamýšlí věnovat se spolupráci 
s ostatními újezdskými spolky, pořádat, spolupo-
řádat, či prostřednictvím svých členů se účastnit 
akcí kulturních, vzdělávacích, sportovních 
i humanitárních. 

Díky vstřícnému postoji Sokola má zázemí 
v sokolovně, kde se budou mj. konat pravidelná 
setkávání členů každé první středeční dopoledne 
v měsíci, a to od 10 hodin. Také město Újezd u Brna 
vznik spolku ocenilo a aktivity podpořilo formou 
finančního příspěvku. 

Přihlášku do spolku si může podat každý občan 
seniorského věku. Přihlášky lze vyzvednout 
a vyplněné odevzdat v městské knihovně či 
mezigeneračním centru.

Informace o aktuálním dění najdete na vývěsce 
u autobusové zastávky v centru městečka. Je sdí-
lená s diabetiky. Na Facebooku najdete stránku 
ČUS - Čilý újezdský senior či soukromou skupinu 
ČUS. 

Kontaktní osoby: Ivo Roblík, Alena Stará, Rosti-
slava Paarová

Rostislava Paarová



Vážená redakce,

dovolte mi, abych reagoval na tvrzení paní před-
sedkyně komise pro rozvoj města paní Mgr. Jany 
Pízové, Dis., uveřejněné v městském zpravodaji 
v únoru 2022, a to: „Také se opravuje mnoho věcí, 
které nejsou na první pohled vidět, protože roky se 
do nich neinvestovalo, jako mateřská školka, či 
základní škola“. Shoduji se v tom, že mnoho oprav 
a rekonstrukcí není vidět a většina obyvatel našeho 
města o nich ani neví.

Protože jsme s manželkou dělali dozory akcí, 
z nichž některé nebyly jenom za pár set tisíc, 
předkládám stručný přehled akcí, které byly 
provedeny jak ve škole, tak v mateřské školce 
v minulých letech. Od všech uvedených akcí mám 
fotodokumentaci, kterou mohu kdykoliv doložit.

2004: Rekonstrukce a oprava ZŠ (oprava shnilých 
podlah, stěn, obložení, atd.)

2005:  Rekonstrukce kanalizace v ZŠ

2006:  Rekonstrukce budovy ve školním dvoře

2007:  Oprava spojovacího krčku v MŠ, (výměna 
rozbitých copylitových panelů za okna), 
oprava střechy krčku
Úprava školního dvora, nová kanalizace, 
oprava lapolu, vydláždění dvora
Rekonstrukce učebny chemie v ZŠ
Oprava stropu tělocvičny v ZŠ

2008:  Výměna oken v celé MŠ
Obnovení nátěrů v tělocvičně ZŠ

K uveřejněnému článku pana Šembery, který 
neuvedl pouze opravy a rekonstrukce provedené 
v ZŠ a MŠ, připravujeme detailní rozbor jím zmiňo-
vaných stavebních úprav v základní a mateřské 
škole. Již dříve jsme uvedli, že v základní škole 
chybělo požárně bezpečnostní řešení celé budovy. 
Požárně bezpečnostní řešení výtahu nebylo řešeno 
komplexně, a proto je třeba v současné době 
provést úpravy, které jsou zahrnuty do připravova-
né rekonstrukce základní školy. Dalším příkladem 
řešení takzvaně pohledového, aby se zakryly 
problémy, je budova zdravotního střediska a pošty. 
Zde bylo sice provedeno opláštění a fasáda, ale obě 
budovy jsou podmáčené, je zde stálý problém 
s plísní a do budoucna bude třeba připravit kom-
pletní rekonstrukci. Toto je také jeden z hlavních 
důvodů, proč odmítli zubní lékaři působit v našem 
městě a vybrali si v okolí prostory pro zubní ordina-
ci vhodnější. Jak jistě všichni víte, v loňském roce 

2009: Rekonstrukce a oprava jídelny 
+ kuchyně v ZŠ 

2010: Oprava a rekonstrukce koupelen, WC v ZŠ

2011:  Vybudování zastřešeného pískoviště v MŠ

2012: Přístavba nové třídy včetně šaten 
a soc. zařízení v MŠ

 Oprava a rekonstrukce učebny fyziky v ZŠ

2013: Vybudování autobusové zastávky u školy

2014: Provedení zateplení tělocvičny v ZŠ
Zateplení ZŠ + výměna všech oken
Výměna krytiny střechy ZŠ

2015: Oprava a rekonstrukce kotelny vč. hlavních 
rozvodů MŠ, výměna kotlů

2016: Rekonstrukce kotelny v ZŠ, výměna kotle
Oprava a rekonstrukce umýváren, WC 
v celé MŠ

2017: Vybudování výtahu v ZŠ
Oprava rozvodů vody v ZŠ

2018: Oprava a provedení nového osvětlení 
tělocvičny ZŠ

2019:  Oprava podlah a vodoinstalace ve škole 
vč. kuchyně (dohodnuté akce bývalého 
vedení)

28. 2. 2022    Mirek Šembera

PS:  
Pokud jsem si na některé akce nevzpomněl, tak se 
omlouvám.

proběhla rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy. 
Zde bylo nutné řešit nejenom životu nebezpečnou 
elektroinstalaci, ale i kompletní výměnu rozvodů 
vody a kanalizace. Jen na okraj je dobré uvést, že ani 
u ostatních budov v majetku města nebyly řešeny 
revize elektro ani požárně bezpečnostního řešení 
budov. 

Nebereme nikomu iluze o stavu nemovitostí, 
nekomplexnost v prováděných opravách a často 
z důvodu úspor nekvalitně provedené opravy teď 
však způsobují velké problémy.

U vybraných stavebních akcí již dnes řešíme 
nedostatky v přípravě i v jejich realizaci. Bližší 
popis a informace uvedeme v některém z dalších 
připravovaných vydání městského zpravodaje.

Za vedení města Ing. Marie Kozáková,
starostka



Znáte tzv. mikrotečky – unikátní systém IDCZ pro-
ti zlodějům?

Mikrotečky jsou miniaturní kovové částice, nesou-
cí unikátní kód, který se vztahuje jen k Vašemu 
majetku. Můžete si tímto způsobem označit nejen 
svoje kolo, elektrokolo, motorku, auto, ale i elektro-
niku, cenné předměty a starožitnosti. Všechno, co 
má pro vás hodnotu.

Například kolo je nejrizikovější z hlediska možné-
ho 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 městský-
mi policiemi v ČR.

Mikrotečky v bezbarvém laku s UV činidlem se 
nanáší na skrytá i viditelná místa chráněných 
předmětů, často až na desítky pozic štětečkem 
nebo sprejem. Zloděj nikdy neodstraní všechny 
mikrotečky, a proto je neustále zajištěna ochrana 
označených předmětů.

Unikátní kódy umístěné na jednotlivých mikroteč-
kách může přečíst uživatel, prodejce i policie 
pomocí mobilního telefonu s aplikací mega zoom 
nebo s přídavným mikroskopem.

Označené předměty si zaregistrujete v centrálním 
registru . Instalace s následnou www.idcz.eu
registrací do systému trvá asi čtvrt hodiny a z po-
čátku stačí, když si založíte účet, uvedete Váš e-mail, 
předměty pojmenujete, popíšete a přidáte fotogra-
fii, pokud chcete. V případě odcizení předmětů 
označí majitel tyto předměty jako odcizené 
na svém účtu. Při jakékoliv kontrole jsou tyto 
předměty hlášeny jako odcizené a jejich držitelé 
jsou v ohrožení. Registrace a využívání registru je 
bezplatné po celou dobu jeho užívání. Majitelé 
označených cenností mají tak daleko větší naději, 
že se jim odcizený majetek zase vrátí. Jako bonus je 
možné zaregistrovat dalších 5 předmětů v domác-
nosti nebo v kanceláři.

Jedná se o cenově dostupnou aplikaci. Systém 
mikroteček si můžete zakoupit např. i na pokladně 
městského úřadu za zvýhodněnou cenu pro obce 
115 Kč/kus v rámci prevence kriminality a ochrany 
majetku v našem městě. Samotné označení před-
mětů není složité a zvládnete ho i sami. Kdo by si 
ovšem nevěděl rady s použitím, rádi Vám pomo-
hou strážníci naší městské policie.

Více informací o systému IDCZ se můžete dočíst 
např. zde: .www.idcz.cz

Magdalena Pízová



Vážení spoluobčané,

současná situace spojená s válkou na Ukrajině 
vyvolává u mnohých z Vás obavy až strach z případ-
ného nebezpečí při rozšíření válečného konfliktu 
směrem k naší republice. Přinášíme Vám proto 
níže základní informace, co v případě ohrožení 
dělat. Pokud budete mít další dotazy, neváhejte 
kohokoliv z vedení města kontaktovat. V každé 
životní situaci je především třeba zachovat klid. 
O bezpečí v našem městě se stará nepřetržitá 
služba městské policie, tel.: 602 500 584.

Vyhlášení varovného signálu 
„Všeobecná výstraha”

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku 
mimořádné události varováno varovným signálem 
„Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašo-
ván kolísavým tónem sirény po dobu 140 
vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminu-
tových intervalech. Obyvatelstvo je následně 
informováno, např. rozhlasem, televizí, místním 
rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek 
integrovaného záchranného systému nebo jiným 
způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém 
případě dělat.

V této souvislosti je třeba vědět, že kromě varovné-
ho signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České 
republice také signál „Požární poplach“. Tento 
signál je vyhlašován přerušovaným tónem 
sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý 
tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý 
tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek 
požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhla-
šovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas 
trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“ - po dobu 
jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování 
a vyrozumění se provádí zpravidla každou první 
středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou 
koncových prvků varování zkušebním tónem 
(nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). 
O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni 
hromadnými informačními prostředky.

Každý občan v případě hrozby nebo mimořádné 
události jedná dle vlastních schopností, znalostí, 

dovedností a pokynů vydávaných příslušnými 
státními orgány a orgány územních samospráv-
ných celků.

Po zaznění varovného signálu „Všeobecná výstra-
ha“ (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin):

• Okamžitě se ukryjte. Vyhledejte úkryt v nejbliž-
ší budově (úkrytem může být výrobní závod, 
úřad, kancelář, obchod, veřejná budova 
i soukromý dům, byt). Jestliže cestujete auto-
mobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte 
automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budo-
vě.

• Zavřete dveře a okna. Dveře a okna se zavírají 
proto, že siréna může s velkou pravděpodob-
ností signalizovat únik toxických látek, plynů, 
jedů nebo radioaktivních látek. Uzavřením 
prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního 
poškození zdraví.

• Zapněte rádio nebo televizi. Zde se dozvíte 
informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna 
siréna a varováno obyvatelstvo a co máte dělat. 
Tyto informace mohou být sděleny i obecním 
rozhlasem, popř. elektronickými (tzv. „mluvící-
mi“) sirénami.

Úkryt opusťte až tehdy, když pominou důvody 
k ukrývání. O tom se dozvíte opět z rádia, televize 
nebo místního rozhlasu.

Občan získá informace o charakteru možného 
ohrožení, o připravených záchranných a likvidač-
ních pracích a ochraně obyvatelstva v případě 
vzniku mimořádné události na příslušném obec-
ním úřadě (obecním úřadě obce s rozšířenou 
působností).

Zaměstnanec získá informace o charakteru 
možného ohrožení, o připravených záchranných 
a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva 
v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnava-
tele (příslušné právnické osoby nebo podnikající 
fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba 
získá informace o charakteru možného ohrožení, 
o připravených krizových opatřeních a způso-
bech jejich provedení u příslušného obecního 
úřadu.

Výše uvedené informace můžete získat také u jed-
notek Hasičského záchranného sboru ČR. 

Zaměstnavatelé poskytují informace svým zaměst-
nancům.



Do Městské knihovny na konci března již po ně-
kolikáté zavítali manželé Jana a Vladimír Poulíkovi 
z nedalekých Hostěrádek, aby nám přiblížili své 
nejčerstvější cestovatelské zážitky. Tentokrát se 
vydali na měsíční cestu do Albánie a z jejich 
vyprávění bylo cítit, že si k této zemi vybudovali 
krásný vztah. Popsali nám přírodní krásy této 
země, její historii, tradice, ale i život obyčejných 
lidí, se kterými jsou na svých cestách zvyklí nava-
zovat přátelství. 

Nás, kteří již tuto dvojici známe, nepřekvapilo 
perfektní zpracování přednášky, krásné fotky 
a videa. A na konci nechybělo ani sdílení zkušenos-
tí, tipů a zážitků s některými účastníky besedy. 

Mnohé z nás přesvědčili, že do Albánie stojí za to 
se vydat.

Budeme se těšit na další cestování s Poulíkovými 
v říjnu 2022!

Věra Lísková a Daria Matoušková
knihovnice

Po dlouhých dvou letech, kdy se pořádání kultur-
ních akcí omezovalo téměř bez výjimky pouze 
na letní období, se začíná opět blýskat na lepší 
časy.  Jakmile se epidemická opatření rozvolnila, 
ve středu 2. 3. 2022 uspořádalo město ve spoluprá-
ci s KŠK zájezd do Městského divadla v Brně 

na muzikál Pretty Woman. Zájem byl velký a všech 
padesát lístků, které byly k dispozici, bylo brzy 
rozebráno, takže na představení vyrazil z Újezda 
plný autobus diváků. I přesto, že představení 
trvalo přes tři hodiny, myslím, že si ho všichni užili 
až do posledních tónů. Doufám, že se brzy potká-
me na další podobné akci.

Za Kulturně školskou komisi
Ing. Leona Tálská

Informace týkající se ochrany obyvatelstva v pří-
padě mimořádných událostí a krizových situací 
jsou publikovány na internetových stránkách 
Hasičského záchranného sboru ČR.

Každý hasičský záchranný sbor kraje má také svou 
internetovou stránku s příslušnými informacemi. 

Na těchto stránkách jsou zveřejněny i e-mailové 
adresy, na které můžete zaslat dotaz a požádat 
o odpověď.

Za vedení města Ing. Marie Kozáková, 
starostka



ANO, tak jsme se konečně všichni dočkali. 
Po všech zákazech, příkazech, nařízeních a opatře-
ních se opět můžeme družit a bavit. A tak jsme se 
mohli pustit do příprav všelijakých masek 
a maškar na naše ÚJEZDSKÉ OSTATKY 2022. 
Posledním laděním bylo v pátek nazdobení 
kočárového vozu pana Dobrovolného a instalace 
hudební aparatury. 

Je sobota 26. 2. a pomalu se aktéři maškarního 
rejdění scházejí na Rychtě, odkud v 9.00 hod. 
vyrážíme na dlouhou procházku naším městeč-
kem se snahou rozveselit pochmurný zimní čas 
a všem tak trochu připomenout, o čem vlastně 
ten masopust je. Účast byla opravdu velká – téměř 
4 desítky úžasných masek různých zvířátek, 
profesí, ovoce, politiků, … jen ten COVID tu 
chyběl. A možná ani ne, vždyť za ty dva roky už ho 
máme všichni plné zuby. A tady je také na místě 
potřeba poděkovat rodičům, kteří se vypravili se 
svými nejmenšími. Přesto, že se mohly děti občas 
svést na kočáře a také jsme pro ně měli připravený 
teplý čaj na zahřátí, byla to pro některé náročná 
cesta, proto se nemůžeme divit, že ty nejmenší 
masky do cíle nedošly. A jak bylo slíbeno na pla-
kátu, každá dětská maska, která dorazila do cíle, 
byla odměněna drobnou pozorností a sladkou 

medailí. Cesta byla náročná i z pohledu počasí – 
sice svítilo sluníčko, ale mrzlo, foukal vítr a sem 
tam došlo i na nějakou tu sněhovou přeháňku. Ale 
jak já říkám: „Hlavně, že neprší“. Vždyť je únor 
a takové rozmary přírody do tohoto období patří – 
alespoň něco je na tom světě v pořádku. 

Poděkování patří hlavně našim spoluobčanům, 
kteří si nás pustili k sobě, abychom se vzájemně 
potěšili z naší přítomnosti, prohodili spolu pár 
milých slov, a třeba si i skočili do kola. S některými 
se skutečně potkáme jen při této příležitosti a jiné 
třeba v průběhu roku i potkáváme a zdravíme je, 
ale oni jsou zachmuření a mlčí. A teď najednou, 
asi to bude tou maškarou, se na Vás usmívají. 



Za drobné občerstvení v podobě koblížku, boží 
milosti nebo kousku klobásy jsme vděční, protože 
na takovém masopustním marši opravdu vyhlád-
ne. A za všechny ostatní dary také děkujeme.

Některé zvyky a tradice pomalu a jistě zanikají 
a upadají v zapomnění. Je to ale hlavně o lidech, 
jestli se tím nebo oním chtějí zabývat a „ztrácet“ 
tak svůj čas pro zábavu a potěšení jiných. Je dobře, 
že mezi námi hasiči stále ještě máme chuť a hlavně 
chceme a umíme tuhle masopustní tradici udržet 
při životě. Tak nám na tomto místě dovolte, aby-
chom si vzájemně poděkovali.

Poděkování patří členům SDH a jejich rodinám, 
kteří přispěli jakoukoliv činností k újezdským 
ostatkům, a to ať už v přípravných fázích, nebo 
přímo v sobotu svojí účastí v uniformě, maskách 
nebo zajišťováním zázemí především teplým 
občerstvením. V neposlední řadě patří poděková-
ní panu Dobrovolnému.

A co na úplný závěr? No přece, že se těšíme 
na ÚJEZDSKÉ OSTATKY 2023! A Vy si zase udě-
lejte volno a pojďte s námi zvonit u dveří a hned 
od nich utíkat pryč. Touhle dětskou zábavou snad 
prošel každý z nás, tak proč si ji každý rok nezopa-
kovat a ještě se u toho skvěle pobavit a prohléd-
nout si město, co se kde za ten rok změnilo.

Za SDH Újezd u Brna 
Vlasta Pakesová a Lucie Komosná

Mezigenerační centrum si v měsíci březnu při-
pravilo pro děti stezku „Masopustní putování“ 
po Újezdě. Stezka byla možná více zaměřená 
na větší děti, ale s pomocí rodičů ji zvládly i děti 
mladší věkem. Na všechny čekalo 10 zastavení 
s povídáním o masopustě, ale hlavně o jednotli-
vých maškarách, které by neměly chybět v žádném 
masopustním průvodu. Děti se tak setkaly 
s medvědem, kominíkem, smrtkou, slaměnými 

a jinými maškarami v kreslené podobě. Tentokrát 
byla stezka i trochu pohybová, děti na každé 
zastávce měly pohybový úkol, který mohly plnit 
společně s rodiči. Kdo chtěl, přišel si s vyluštěnou 
tajenkou pro odměnu do centra. Všem účastní-
kům děkujeme.

Pavlína Kroupová



Ludvík Ocásek (roč. 1936) je rodák z Újezda. Jeho 
celoživotní radostí kromě rodiny je víno a dřevo.  
V loňském roce oslavil půlkulaté narozeniny 
a stále se cítí ve formě. Poprosili jsme tedy o malý 
rozhovor.

Povíte nám něco o svém životě, 
jaké bylo Vaše dětství? 

Dětství jsem měl krásné, bydleli jsme v domku 
naproti lékárně. Tatínek byl obuvník a maminka 
byla v domácnosti a starala se o nás. Byli jsme tři 
kluci a jedno děvče. Maminka pocházela z 8 dětí.

Jakým povoláním jste se živil 
po skončení školy? 

Vyučil jsem se stolařem. Už od mládí jsem pomáhal 
kamarádům stavět baráky jako stolař, chodil 
na brigády, na místním koupališti jsem vytvářel 
dřevěné bednění betonového bazénu, v kostele 
jsme, kromě jiného, dělali zábradlí na kůru 
s Vladimírem Hrozkem.  Byl jsem vždycky „takovej 
přemluvenej“, abych šel udělat to nebo ono, a já 
šel. Po vyučení až do důchodu jsem pracoval 
v podniku Dyha Brno. Byl jsem tam kronikářem, 
zapisoval jsem všechny výlety a zájezdy, na které 
jsme s podnikem vyrazili. Všechno jsem fotil 
a zdokumentoval. Byl jsem také v představenstvu 
podniku. 

Povíte nám něco o Vaší rodině?

S manželkou jsme se brali v roce 1960, měli jsme 
spolu 2 děti, dcery Ludmilu a Janu. Už mám 
5 vnoučat a 3 pravnoučata. Manželka zemřela 
v roce 2007, teď žiju v domě sám.

Co anebo kdo Vás přivedl k vínu? 

K vínu mě přivedl tatínek, který měl rád práci 
ve vinohradu a já tuto zálibu po něm podědil. Když 
zemřel, tak jsem se začal o vinohrad starat sám. Měl 
jsem vinohrad na Staré hoře, ale ten už jsem dal 
pryč, a mám asi 90 hlav v zahradě u domu, a to mi 
stačí. Udělám pár litrů od každé odrůdy, mám tam 
8 odrůd. Vždycky mě bavilo starat se o vinohrad, 
vždyť členem vinařů jsem od roku 1975. Od roku 
1971 z každé výstavy, co byla tady v Újezdě, mám 
schovanou výstavní skleničku a katalog. Vyrobil 
jsem si takové vitrínky a tam to mám všechno 

uloženo. Z odrůd vína mám nejraději Neuburg, ten 
budu zkoušet dávat letos na výstavu vín tady 
v Újezdě a potom odrůdu Charvat, za tuto odrůdu 
i jiné jsem několikrát získal i diplomy z výstav. 

Co děláte rád ve volném čase?

Dokud to šlo, pořád jsem pracoval se dřevem. Rád 
jsem jezdil na zájezdy a výlety s Dyhou Brno, se 
spolkem vinařů a taky s diabetiky. Všechno jsem 
fotil a dával do alb. Mám jich neskutečné množství. 
Ještě vloni jsem jezdil na Starou horu, na kolo 
přivázal křovinořez a jel sekat trávu do vinohradu. 
Dříve jsem organizoval setkávání se spolužáky, 
to mě bavilo. Spousty mých spolužáků už bohužel 
nejsou mezi námi. Občas si přečtu nějakou knihu 
a vyluštím křížovku. A to je tak všechno, co bych 
Vám řekl. 

Pane Ocásku, děkuji Vám za to, že jsem s Vámi 
mohla udělat tento rozhovor, a do dalších let přeji 
hlavně hodně zdraví. 

Rozhovor vedla Pavlína Kroupová



Pro jihozápadní Moravu bylo důležité rozhodnutí 
o vybudování elektrárny v Oslavanech. Byla tu 
možnost spalování horšího uhlí v revíru a poměr-
ně blízko Brno s rychle se rozvíjejícím průmyslem. 
Blízko byla i voda a železnice.

Po vytvoření akciové společnosti se začalo na pod-
zim r. 1911 s výstavbou elektrárny, kterou provádě-
la rakouská pobočka firmy AGG v Berlíně. 
Elektrárna byla postavena za jeden a půl roku. 
Těžká zařízení se dovážela z nádraží v Dolních 
Kounicích. Počátkem roku 1913 mohlo už Brno 

V Sokolovně elektrika je velká vymoženost -
první v městysi Újezdě – ale stále práce dost.

   Ve sklepě jsme udělali elektrickou centrálu,
   odtud natáhli jsme dráty do kina i do sálu.

Co však všechno předcházelo, nežli přišlo k montáži,
chci vám ihned pověděti, doufám, že to dokáži.

   Hlavní podíl jako vždycky, to měl bratr Pilný,
   obstarat někde dynamo na proud hodně silný.

Najezdil se, což je o to, ponejvíce nadarmo,
protože, jak už ho znáte, chtěl to dostat zadarmo.

   Přece však ke konci sehnal jeden pěkný exemplář,
   dynamo, dráty, žárovky a s tím celý inventář.

Nakládali to do chodby a hned se psal oběžník:
Dnes v programu „elektrika“, přijdi, kdo jsi odborník!

   Na schůzi se debatilo jako vždycky hlučně,
   bratr Žák to však rozhodl věru velmi stručně:

„Pod dynamo dejte špalek ze starého agátu,
na něj „blázna“ přišroubujte, natahejte špagátu.“

   Věc se takto rozšířila, vykonána byla,
   ale scházela nám k tomu vlastní hybná síla.

„Snad si z této bídy zase nějak znovu pomůžem,
přece motor benzinový koupiti si nemůžem?“

   „Kdo nám půjčí motor na čas?“ - otázka se nesla -
   – „Zeptejte se někdo známý pana Franty Pecla!“

Ten nám jej ochotně půjčil, nabídnul i obsluhu
a má vskutku o celou věc snad největší zásluhu.

   A také vždy drží dohled na tu svoji „mašinu“,
   mastí, chladí, nosí vodu a nalévá benzínu.

Spokojeně chodí kolem, „tahá“ svoji dýmčičku,
potmě nenechá nás nikdy – jen to zhasne chvilčičku.

odebírat elektřinu. I přes I. světovou válku se vý-
roba čtyřnásobně zvýšila.

Elektrifikace Újezda byla provedena v roce 1922. 
Zavedení elektrické sítě pro obec stálo 318 000 Kč, 
přivedení z oslavanské centrály 250 000 Kč a obec 
se musela stát členem Západomoravských elektrá-
ren zakoupením akcií v obnosu 78 000 Kč. Aby se 
obnos umořil, platilo se za kWh při osvětlení 
3,40 Kč, na síť 1 Kč, u motorů za kWh 2,20 Kč. 
Pro mnohé byla elektřina drahá a celá domácnost 
vystačila s jedinou levnou žárovkou.

Pro Zpravodaj z dostupných historických materiálů 
vybrala a zapsala Rostislava Paarová.

Problém elektřiny viděný očima básníka:

Naše elektrika – Vláďa Máca



Hurá! Už se zase po koronavirové pauze scházíme! 
Děti běhající po herně, smích ozývající se z každé-
ho koutu, mnoho hraček, které dlouho neleží bez 
povšimnutí, jednoduché vyrábění, zpěv, říkanky 
a tanečky v podání maminek s dětmi. Je patrné, že 
dětem během covidového lockdownu chyběl 
sociální kontakt s vrstevníky, velký prostor naší 
herny a nabídka spousty nových hraček. Také 
maminky uvítaly možnost setkávat se navzájem 
a sdílet své zkušenosti, radit si nebo si jen povídat.

Jsme mateřský klub Ovečka, který už několik let 
funguje v Komunitním centru Dona Boska na ora-
toři. Mateřský klub nabízí rodičům další alternati-
vu, jak aktivně strávit čas s dětmi. Rodiče v klubu 
mohou získávat odborné informace, a to nejen 
v rámci kurzů pořádaných mateřským klubem, 
mohou navazovat nová přátelství s ostatními 
rodiči a s nimi potom sdílet běžné radosti a starosti 
každodenního života, které jsou spojeny s péčí o je-
jich děti. Klub může být bezpečným místem, kde 
se nově přistěhovalé maminky mohou seznámit, 
zvlášť když ve městě nikoho neznají. Děti zde 
poznají nové kamarády, učí se hrát si a spolupraco-
vat v kolektivu, rozvíjí dovednosti motorické, 
sociální, výtvarné, hudební či taneční. Všechny 
tyto činnosti probíhají v klubu ve spolupráci 
rodiče s dítětem. Díky tomu se dítě cítí bezpečně 

a přirozeně poznává nové prostředí bez úzkosti 
z odloučení.

Mateřský klub probíhá dvakrát týdně v čase 
10.00–11.30. V úterý je určen dětem do 2 let, 
ve čtvrtek je zaměřen na děti od 2 do 4 let.

Pokud máte malé děti, něco Vás zaujalo nebo jste 
jen zvědaví, nebojte se a přijďte se za námi podívat. 
Těšíme se na nové tváře.

Za MK Ovečka napsala 
Hana Blažková



Římskokatolická farnost Újezd u Brna pořádala 
ve dnech 8.–15. 3. 2022 pouť do Svaté země (Izrae-
le), která se více než dva roky odkládala, jak asi 
všichni víme, kvůli pandemii covidu.

Ale kdo si počká, ten se dočká. A děkuji Bohu, že se 
ji bez větších komplikací konečně podařilo 
uskutečnit. 

Na pouť se vydali farníci z farností Újezd u Brna, 
Žatčany, Sokolnice a Pavlice u Znojma. Věřím, že 
všichni byli nadmíru spokojení, včetně úžasného 
a naprosto profesionálního a odborného výkladu 
P. Michala Pitoniaka, našeho průvodce. Osobně se 
ztotožňuji se slovy otce Michala, že navštívit 
Svatou zemi je milost a každý, komu je to umožně-
no, by si toto měl uvědomit a být za to nesmírně 
vděčný. 

Kromě známých a krásných míst jako Betlém, 
Jeruzalém, Nazaret, Ain Karem, Jericho (nejstarší-
ho města na světě) jsme také navštívili Horu 
pokušení, kde se Pán Ježíš čtyřicet dní postil a byl 
ďáblem pokoušen. Dále nechybělo koupání 
v Mrtvém moři a neméně zajímavá byla návštěva 

vinařství na Golanských výšinách spojená 
s ochutnávkou místního vína. Za zmínku jistě stojí 
plavba po Genezaretském jezeře, a protože jsme 
měli štěstí a foukal dost silný vítr, tak jsme se mohli 
alespoň částečně vžít do role apoštolů, kteří 
společně s Kristem zakusili utišení bouře. Oběd 
v podobě tzv. ryby sv. Petra byl úžasný a neopako-
vatelný. Je to ten stejný druh ryby, který lovili 
apoštolové v Genezaretském jezeře a který tam 
dodnes žije. Je toho bezesporu mnoho dalšího, co 
by se dalo o této pouti napsat. Ale to bych popisem 
musel zabrat převážnou část zpravodaje. Nicméně 
je to nejbezpečnější země na světě a opravdu je 
zde cítit milost Boží. A to člověk nemusí být 
praktikující katolík, aby pocítil onen dotek Boha 
ve svém životě. 

Pro velký zájem se v termínu 27. 4.–4. 5. 2022 
uskuteční ještě druhé kolo poutě, ve které zbývá 
několik málo posledních míst. Pokud budete mít 
zájem se této pouti zúčastnit, budeme moc rádi. 
Podrobnosti najdete na farních stránkách 
https://www.farnostujezdubrna.cz. 

P. Petr Hošek



V první řadě chci poděkovat občanům obcí, které 
se zapojily do sbírky pro Ukrajinu. V pátek 4. 3. 
odjely od hasičské zbrojnice v Hruškách tři dodáv-
ky a nákladní automobil plný potřebných věcí. 
Z Bošovic, Bučovic, Hostěrádek-Rešova, Hrušek, 
Jiříkovic, Kobylnic, Kovalovic, Křenovic, Le-
tonic, Mokré-Horákov, Moutnic, Otmarova, 
Podolí, Šaratic, Nížkovic, Slavkova, Sokolnic, 
Újezda u Brna a Zbýšova byly dodány pleny, 
výživa, hygienické potřeby, deky, přikrývky a další 
potřebné věci. Po dohodě s ukrajinským konzulá-
tem v Brně byly věci odvezeny do jejich skladu 
v Brně-Horních Heršpicích. Zde se dále třídí 
a chystají pro přímý odvoz do Lvova nebo pro ukra-
jinské rodiny, které postupně přicházejí do České 
republiky. Část z vybraných věcí, zejména dětské 
výživy, sunary, pleny, byly také rovnou dodány 
na brněnské výstaviště jako akutní přímá pomoc 
ukrajinským maminkám.

Od letošního dubna se pro obce a spolky na území 
MAS Slavkovské bojiště otevírá možnost podat 
žádost o dotaci na podporu svojí činnosti. Spolky 
mohou žádat na rekonstrukci nebo vybavení 
svého zázemí, pro obce je dotace určena na úpra-
vu veřejného prostranství nebo na investice 
do základních a mateřských škol, včetně knihoven. 
Žádat také mohou svazky obcí, školská zařízení, 
církevní organizace nebo nadace. Příjem žádostí 

bude probíhat od dubna do konce června 2022. 
Maximální výše dotace bude 500 tis. Kč. Výše 
dotace je 80 %.

Všechny informace jsou k dispozici na
https://slavkovskebojiste.cz/2021/12/09/vyzva-z-programu-rozvoje-venkova-pro-obce/

Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Každý divadelník 
Vám poví, že nejdůle-
žitější  na divadle 
je dobrá nápověda. 
Kolik ta musí během 
představení zachytit 
úpěnlivých pohledů, 
tichých proseb a zou-
falých tiků směrem 

k budce! Prostě nápověda je pevný sloup celého 
představení. A takovým pevným a stálým bodem 
byla paní Jarmila Vašulínová, se kterou jsme se 
rozloučili v sobotu 5. února 2022. Jarka začínala 
v ochotnickém divadle jako mladá dívka 

v komparsu. Postupně se zabydlela v „nápovědní 
budce“ a tam setrvala až do svého posledního 
představení Akt s houslemi na podzim loňského 
roku. Byla společenská, veselá, nikdy nezkazila 
žádnou legraci, vždy ochotná pomoci. Ve hře 
Zvonokosy se zapojila i do zpěvu na jevišti. Už 
nikdy k ní nepůjdeme před představením s úpěnli-
vou prosbou: „Prosím tě, napovídej! A hodně 
nahlas!“

Jari, za všechno Ti moc děkujeme. Na shledanou 
v hereckém nebi.

Za soubor Tylova divadla Vladimíra Sedláčková



Mladší a starší žáci:

Začátek roku začal pro házenou v Újezdě výborně. 
Nikdo neskončil a na prvním tréninku se sešli 
všichni mladší i starší žáci. Ba naopak, k mladším 
s přibývajícími týdny přibylo i několik nováčků. 
Navíc po podzimní části oba celky vybojovaly 
v novém herním modelu umístění, která jim 
zaručila play off a tím pádem i jarní boje o medaile. 
Zimní turnaje nabídly oběma kategoriím, trénují-
cím v malé sokolovně, srovnání, jak na tom herně 
i fyzicky jsou a jak obstojí proti celkům disponují-
cím halou. Turnaje jsme přihlásili celkem čtyři, 
dva a dva pro každou kategorii. Mladší žáci se 
na turnajích ve Velkém Meziříčí a v Novém Veselí 
umístili shodně na třetích místech. Jejich star-
ší kolegové v přátelském turnaji v Juliánově 
i na velmi dobře obsazeném turnaji ve Velké 
Bystřici obsadili první místa.

Mladší dorost:

Jak už bylo v minulém článku předesláno, kluci 
ovládli základní skupinu a první místo jim náram-
ně sluší. Nyní je čeká nadstavbová část, ve které se 
poperou o postup do I. ligy. Jejich soupeři budou 
v dvoukolovém systému Litovel, Klimkovice, 
Zubří B a Polanka nad Odrou. Kluci odehráli 
přípravný turnaj v Praze Hostivicích za účasti 
mužstev Chodova, Hostivic, Třeboně a Liberce, 
který vyhráli a potvrdili tak, že mají stále formu 
jako hrom.

Muži:

Naši muži začali jarní část sezóny ve velkém stylu. 
Do sestavy se vrátili někteří veteráni (Lattenberg, 
Mikojan, Maštalíř), kteří už házenou pověsili 
na hřebík, avšak ruce je svrběly natolik, že neodo-
lali prodloužit si hráčskou kariéru. Na druhou 
stranu jsme přišli do konce sezóny o Ondru 
Krošíka, který se rozhodl okusit naši nejvyšší 
soutěž v brněnských Maloměřicích – ať se daří, 
Ondro! Z prvních 5 zápasů jsme získali skalpy 
Olomouce, Juliánova, Prostějova a podlehli jsme 
Holešovu a Maloměřicím B. V mužstvu panuje 
výborná atmosféra, avšak stále se potýkáme 
s faktem, že k zápasům z různých důvodů (zranění, 
pracovní vytíženost) nastupujeme s nízkým 
počtem hráčů, takže nedokážeme prodat vše, 
čeho bychom v plné sestavě byli schopni. Od příští 
sezóny se však situace výrazně změní k lepšímu, 
neboť tým mužů doplní dnešní mladší (příští 
sezónu už starší) dorostenci. Tímto doplněním 
odstartuje velké omlazení a restrukturalizace 
družstva, a tak v nejbližších letech můžeme 
očekávat útok na čelní příčky ve II. lize, a budou-li 
nám hvězdy nakloněny, tak možná i na postup 
do I. ligy.

Pavel Víška

Mladší žáci

Starší žáci Muži
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Duben je jedním z jarních měsíců a tak si Vás vyzkoušíme ze znalostí jarních květin. Názvy jednotlivých 
rostlin podle čísel zapište do tajenky. Hodně štěstí při luštění.

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





e-mail: kancelar@pohrebnictvicharvat.cz www.pohrebnictvicharvat.cz

Tel.: 519 419 177
608 418 105

Radim Charvát
Masarykova 906/14A
691 72 KLOBOUKY U BRNA

Charvát
POHREBNICTVÍ



PROČ SI VYBRAT HALBOS?

OTEVÍRÁME PRO VÁS NOVOU EXPOZICI NA ADRESE:
NÁM. SVOBODY 80, 664 42 MODŘICE, TEL.: +420 725 691 212

VYROBÍME PRO VÁS:
•  VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
•  DĚTSKÉ POKOJE 
•  LOŽNICOVÉ SESTAVY 
•  KUCHYNĚ 
•  OBÝVACÍ STĚNY 

WWW.HALBOS.CZ

OD VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ PO REALIZACI CELÉHO INTERIÉRU.
VLASTNÍ VÝROBA V ČESKÉ REPUBLICE.

KOMPLETNÍ DODÁVKA OD KONZULTACE, 3D NÁVRHU, PO REALIZACI A POZÁRUČNÍ SERVIS.

NA TRHU JIŽ OD ROKU 1993 PRODEJNY PO CELÉ ČR

Protože se o Vás dobře postaráme! Nemusíte být architektem, zastavte se u nás na prodejně, řekněte
nám svá přání a požadavky a my Vám vyrobíme nábytek přesně podle Vašich představ a na míru Vašim potřebám.

Už 25 let vyrábíme nábytek z kvalitních materiálů, dlouhou životností a designem, který Vás osloví.

25
LET

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ!
Proto spolupracujeme pouze s renomovanými dodavateli materiálu pro naši výrobu nábytku.

Halbos s.r.o. Kvíc 11, 274 01 Slaný +420 312 522 045 +420 603 557 714 info@halbos.cz  
Expozice Brno  –     nám. Svobody 80, 664 42 Modřice  +420 725 691 212 brno@halbos.cz



j.slezingr@patreal.cz

608 764 166

Jaroslav Šlezingr

certifikovaný realitní makléř

Prověřený realitní specialista

pro prodej Vaší nemovitosti 
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24. 4. 2022 Pohádkové divadlo Sandry Riedlové o cestě do Asie (Kulturní dům Na Rychtě)

30. 4. 2022 Koncert Barbora Tolarová (Smuteční síň u hřbitova)

30. 4. 2022 12. ročník houslové soutěže Újezdská notička (Kulturní dům Na Rychtě)

8. 5. 2022 Oslava Dne matek 
  se známou stand-up komičkou a moderátorkou Adélou Elbel (sokolovna)

13. 5. 2022 Májová veselice – náhrada plesu z ledna (Kulturní dům Na Rychtě)

19. 5. 2022 Přednáška A. Svobody – Brněnské podzemí (Městská knihovna)

5. 6. 2022 Farní den (KC Dona Bosca)

12. 6. 2022 Koncert dětské kapely Čiperkové (park u Penzionu, v případě nepříznivého
  počasí Kulturní dům Na Rychtě)


