


Vážení spoluobčané,
nadešlo období léta a s ním spojených dovolených. 
Letos, po téměř třech letech, bez větších cestovatel-
ských omezení. Proto i za Vás doufám, že si léta 
plnými doušky užíváte se svými rodinami, dětmi 
a přáteli tak, jak si jen přejete.
Tento zpravodaj je posledním zpravodajem před 
zářijovými komunálními volbami, a tak mi dovolte 
trochu bilancování.
V říjnu tomu budou čtyři roky, co jsme jako koaliční 
partneři dostali příležitost převzít radnici a pokusit 
se zlepšit celkově život v našem městě. Pro všechny 
z nás tří (Marii Kozákovou, Petru Kocúrovou i Karla 
Vévara) to byly posty nové a spoustu věcí jsme se 
museli učit. Některé jsme se naučili lehce, některé 
věci byly složitější a některé jsme prozatím nezvládli 
vůbec, ale vždy jsme se snažili dělat maximum pro 
to, abychom Vám vycházeli co nejvíce vstříc a aby se 
nám všem v Újezdě dobře společně žilo. Naším 
hlavním hnacím motorem jste byli vždy Vy, naši 
spoluobčané.
Jsou věci, které se nám povedly, ale i ty, které se 
nepovedly nebo nevyšly tak, jak bychom chtěli. Ráda 
bych zde připomněla pár věcí, které jsou jednoznač-
ným přínosem a už je mnohdy bereme za samozřej-
mou součást našich životů.
Předtím však, než si připomeneme, co se podařilo, 
bych chtěla velmi poděkovat všem koaličním 
partnerům v radě města i zastupitelstvu za jejich 
práci. Velké poděkování patří zejména oběma 
místostarostům, tedy Petře Kocúrové a Karlu 
Vévarovi, kteří přistupovali stejně jako já ke své práci 
a službě pro naše město zodpovědně a jejichž práce 
pro město byla opravdu nepostradatelná.
A nyní se tedy pojďme podívat na to, co se povedlo. 
V poslední době je středem pozornosti výstavba 
Multifunkční sportovní haly. Její realizace je jedno-
značně velkým dílem a věřím, že toto dílo se podaří 
za rok dokončit a konečně budou mít naši sportovci 
i místní občané možnost kvalitního sportovního 
vyžití.
Pro Vás, občany, je bez pochyby důležité, že o všem, 
co se u nás ve městě děje, pravidelně informujeme 
na webu, facebooku, ale také na zastupitelstvu města 
v bloku Informace starostky a místostarostů. Jsem 
moc ráda, že se podařilo zajistit přenos zastupitel-
stva přes kanál YouTube a infokanál města. Toto je 
zejména dílem pana místostarosty.
Zásluhou paní místostarostky zase máme dvě nová 
hřiště, na kterých si hrají nejenom děti se svými 
rodiči a prarodiči, ale která využívají i děti z naší 
mateřské školy a dětské skupiny Veselá školička 
Zuzanka, kterou se nám do našeho města podařilo 
přivést, za což jsme rovněž rádi. 
Zcela jednoznačně se výborně podařilo vybrat nové 
ředitele mateřské a základní školy. Oba mají zájem na 
tom, aby se naše školská zařízení dovybavovala 
z různých finančních zdrojů i sponzorských darů. 
V našich školách jsou nově pořádány zahradní 
slavnosti a další akce, které také umožňují, a věřím, 
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Dobrý den, na začátku rozhovoru Vás 
poprosím o krátké představení se našim 
čtenářům.
Dobrý den, jmenuji se Josef Spáčil, od narození 
bydlím zde v Újezdě. S manželkou vychovávám dvě 
dcery. Od roku 2005 jsem členem našeho sboru 
dobrovolných hasičů Újezd u Brna a v roce 2019 
jsem se stal velitelem výjezdové jednotky. 

Jaké je Vaše civilní profese?
Založil jsem společnost Alspa s.r.o., která se zabývá 
především elektroinstalacemi.

Proč jste se stal dobrovolným hasičem 
a co to pro Vás znamená?
Být hasičem je pro mě srdcová záležitost, věnuji se 
tomu od dětství a už to neberu jen jako koníček, ale 
jako druhé „zaměstnaní“, které mě baví a naplňuje.

Myslíte si, že jsou u dobrovolných hasičů 
důležité i ženy?
Ano, určitě. V našem sboru máme několik žen, 
které mají na starosti hlavně organizaci kulturních 
a zábavních akcí. Jednu ženu máme i ve výjezdové 
jednotce.

Jaké vlastnosti by měl podle Vás hasič mít?
Pokud se jedná o hasiče ve výjezdové jednotce - 
JSDH, měl by být odvážný, psychicky odolný, 
fyzicky zdatný a hlavně mít chuť pomáhat lidem. 

Ve sboru SDH může pracovat prakticky kdokoli, 
koho baví hasičina.

Přibližte našim čtenářům, co všechno obná-
ší činnost dobrovolných hasičů.
Kromě záchrany osob a majetku a pomoci obča-
nům v mimořádných situacích hasiči organizují 
i kulturní a zábavné akce jak pro dospělé, tak 
i pro děti. Dále je tu požární sport, naše jednotka 
má sportovní tým, který se pravidelně zúčastňuje 
soutěží. Dvakrát do roka organizujeme pro obyva-
tele sběr železného materiálu. I dobrovolní hasiči 
se běžně zúčastňují školení, aby svou činnost 
vykonávali co nejlépe. 

že do budoucna budou ještě více umožňovat, 
neformální setkávání rodičů a pedagogů. V základní 
škole se podařilo zřídit přípravnou třídu, která se 
setkala s velmi pozitivními ohlasy ze strany rodičů 
a je o ni velký zájem.
Mám velkou radost, že se podařilo přivést do našeho 
města terénní pečovatelskou službu. Společně 
plánujeme do budoucna zřízení lůžek odlehčovací 
služby, která by umožnila chvíli odpočinku obča-
nům pečujícím celodenně v domácím prostředí 
o osoby vyššího věku a handicapované. 
Velmi mě rovněž těší, že se podařilo upravit městský 
úřad, zmodernizovat síť včetně serveru, dovybavit 
jeho jednotlivé kanceláře a také stabilizovat činnosti 
na jednotlivých agendách. Je to něco očím veřejnos-
ti skrytého, ale je za tím velké množství práce.
Radost mám samozřejmě z připravovaných projektů 
cyklostezek, které tady tak citelně postrádáme.
Potěšením je pro mne sledovat množství pořáda-
ných společenských a kulturních akcí. Jsem opravdu 

ráda, že se podařilo přenést uskutečnění venkov-
ních akcí do parku u Penzionu. Je zde poskytnuto 
velmi příjemné prostředí včetně zázemí.    
Současně mám velkou radost z množství mladých 
rodin, které tady v Újezdě máme. Tyto rodiny je třeba 
velmi podporovat a pokusit se hledat různé formy 
podpory, které by jim pomohly.      
A snad největší radost v poslední době mám 
ze spolupráce se zubní lékařkou, která se už 
na svoji ordinaci v Újezdě velmi těší.
Když si opět vzpomenu na naše začátky na radnici 
spojené s neustálým napadáním, bojem a strachem 
z toho, abychom vše dělali správně podle zákona 
a ke spokojenosti místních lidí, jsem vděčná za to, co 
se povedlo zrealizovat. Nutno podotknout, že toto 
není dílem jednoho člověka, ale společným úsilím 
všech, kteří chtějí zlepšit život v našem městě.
Vážení spoluobčané, přeji vám nádherné letní dny 
prožité ve společnosti Vám milých lidí.

Marie Kozáková,
starostka



• Připravuje se podání žádosti o dotaci pro cyklo-
stezku Újezd u Brna – Otnice.

• Byl zpracován Program rozvoje města a schvá-
len zastupitelstvem města.

• Probíhá zpracování projektové dokumentace 
pro rekonstrukci KD Na Rychtě, byl proveden 
geologický a stavebně technický průzkum.

• Zastupitelstvo města neschválilo žádný další 
záměr ve věci prodeje nebo dlouhodobého 
pronájmu ARMY Parku.

• Byla podepsaná nájemní smlouva se zubní 
lékařkou a probíhá dílčí úprava a rekonstrukce 
prostor ordinace zubního lékaře a zázemí tak, 
aby lékařka mohla začít po prázdninách ordi-
novat.

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

• Probíhá prodej bytového domu č.p. 876 a 961 
na ul. 9. května.

• Probíhá realizace stavební akce s názvem „ZŠ 
Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané 
novým PBŘS“.

• Byla provedena aplikace bakteriální směsi PTP 
PLUS pro snížení organického bahna v rychma-
novském rybníce.

• Proběhla jednání se společností AMADET 
a S.O.K. real, a.s. a zastupitelstvem města, byly 
schváleny Smlouvy o rozvoji území.

• Byly doplněny označníky ulic.
• Je připravováno výběrové řízení na zhotovitele 

studie rozšíření hřbitova.
• Probíhá zpracování pasportu dopravního 

značení a pasportu místních komunikací.

• Probíhá stavba „Multifunkční hala se zázemím“ 
a připravuje se podání žádosti o dotaci z inves-
tičního dotačního programu Národní sportov-
ní agentury - REGIONY 2022.

• S p o l e č n o st í  VO D Á R E N S K Á  A KC I OVÁ 
SPOLEČNOST, a.s. byla provedena oprava 
havárie kanalizace v křižovatce ulic Nádražní, 
Komenského, Masarykova a z nám. sv.  Jana. 

Jak to vypadá na místě zásahu, kde se setkají 
dobrovolníci a profesionálové?
Na místo zásahu vždy dorazí dobrovolná jednotka 
jako první a velitel družstva rozhoduje o způsobu 
zásahu a zahájí záchrannou akci. Po příjezdu HZS 
si místo události přebírá jejich velitel a pokračuje 
se v dalších krocích společně. Z toho vyplývá, že 
na místě zásahu se funkce dobrovolných a pro-
fesionálních hasičů příliš neliší. 

Město by bylo rádo, kdyby byl v Újezdě 
kroužek pro mladé hasiče. 
Počítáte s jeho založením?  
Kroužek pro malé hasiče plánujeme založit v prů-
běhu příštího roku.

Je ještě něco, co byste chtěl říci? 
Občanům Újezda děkujeme za podporu, jsme tu 
vždy pro Vás. Pokud by se k nám chtěl přidat nový 
hasič či hasička, momentálně rozšiřujeme náš 

sbor o nové členy. V případě zájmu nás neváhejte 
kontaktovat na facebooku SDH Újezd u Brna nebo 
na sdhujezdubrna@seznam.cz.

Názvy Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) a Sboru dobrovolných hasičů (SDH) 
jsou téměř shodné, proto většina občanů 
nevidí rozdíl. Ale právě jedno písmeno a to 
písmeno „J“ před SDH, tedy JSDH, rozděluje 
tyto organizace, a to zásadně. Můžete nám 
objasnit, v čem je rozdíl?
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, tedy výjez-
dová jednotka je zřizována městem na požární 
ochranu osob a majetku, velitel řeší všechny 
organizační, finanční i kulturní záležitosti se 
zástupci města a členové musí splňovat odborné i 
zdravotní požadavky. Sbor dobrovolných hasičů je 
občanské sdružení a sdružuje dobrovolníky, kteří 
se neúčastní zásahů výjezdové jednotky.

Rozhovor vedla 
Pavlína Kroupová

• Proběhla jednání s KORDISem v rámci zacho-
vání autobusové linky 40, která byla od červen-
ce nahrazena linkou 74.

• Byl vybrán dodavatel v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Žací mulčovací 
sekačka včetně příslušenství“ a technika 
pracovní skupiny byla rozšířena o nový stroj 
John Deer Z545R Eztrak.

• V červenci byly provedeny bezpečnostní 
brzdné plochy před přechody u sokolovny 
a u radnice.

• 1. 8. 2022 byla zahájena rekonstrukce dešťové 
a splaškové kanalizace v areálu MŠ Újezd u Brna 
a je prováděna společností Rozvody tepla, spol. 
s r.o.

Karel Vévar, místostarosta



Vážení spoluobčané,

přinášíme Vám několik zásadních informací 
ke změně dopravní obslužnosti našeho města.

Náročná jednání čekala vedení města již v roce 
2020, kdy z důvodu plánovaných úspor uvažoval 
Dopravní podnik města Brna o zrušení dojezdu 
autobusové linky č. 40 až do našeho města. 
Autobusová linka měla končit v Sokolnicích. Je 
zcela zvláštní, že fámy o zrušení linky se šířily 
našim městem již v roce 2019. Bylo to v době, kdy 
nikdo – dokonce ani společnost KORDIS nic 
podobného neplánovala a o těchto záměrech 
nevěděla. Tedy v roce 2020 se nám podařilo téměř 
zázrakem autobusovou linku č. 40 zachovat. 

Bohužel však koronavirová krize a v letošním roce 
spuštění války na Ukrajině donutila všechny 
zainteresované hledat možné úspory. 

A proto, jak jsme Vás již informovali, bylo jed-
nostranně sděleno společností KORDIS, že 
v současné době výrazně vyšších nákladů, zejména 
nárůstu cen u pohonných hmot, jsou nuceni 
realizovat kroky pro zefektivnění provozu IDS 
JMK. Jedním z nich je optimalizace autobusů 
zajišťujících spojení z Brna do Sokolnic a Újezda 
u Brna, kdy již není ekonomicky udržitelné, aby 
byl 8,5 km za Brno veden kloubový autobus, jehož 
náklady jsou zhruba třikrát vyšší, než je tomu 
u klasického krátkého městského autobusu.

Sokolnice a Újezd u Brna již tedy od 1. července 
letošního roku neobsluhuje autobusová linka 
č. 40, ale nová autobusová linka č. 74. Četnost 
spojení a intervaly mezi spoji nové linky č. 74 
zůstaly na úrovni linky č. 40. Znamená to, že 
ve špičkách pracovních dní je zajištěn interval 

30 minut (ráno i 20 minut), mimo tuto dobu je 
interval v délce 60 minut. Večer a o víkendech je 
pak interval prodloužen na 120 minut.

Autobusová linka č. 40 je i nadále zachována, jezdí 
však pouze na území města Brna (z Tuřan 
k Univerzitnímu kampusu). Nová autobusová 
linka č. 74 je vedena do Brna na Ústřední autobuso-
vé nádraží (ÚAN) Zvonařka, kdy mezi Komárovem 
a ÚAN Zvonařkou projíždí ul. Plotní s možností 
těsného přestupu na tramvajovou linku 12. Vý-
hoda vedení linky č. 74 z ÚAN Zvonařka spočívá 
zejména ve směru z Brna v tom, že linka vyjíždí 
z výchozí zastávky včas a není tak zdržována jízdou 
po komunikacích s hustým provozem. U linky 
č. 40 docházelo často k situacím, že zejména 
v odpolední špičce při jízdě z Brna směr Sokolnice 
bývala  nezřídka opožděna i v řádu desítek minut. 

Linka č. 74 vyjíždí z ÚAN Zvonařka z odjezdového 
stanoviště č. 4.

Provoz linky č. 74 zajišťují nové nízkopodlažní 
klimatizované autobusy městského typu. Tato 
linka je pro město Újezd u Brna zajišťována 
bezúplatně.

Pokud jde o noční autobusové linky, ty jsou 
sjednány samostatnou smlouvou v rámci takzva-
ného nadstandardu dopravní obslužnosti 
a na rozdíl od linky č. 74 na tuto službu naše město 
přispívá. V roce 2022 činí částka příspěvku 
154 008,- Kč.

Na následném jednání v červnu 2022 se nuám 
podařilo se společností KORDIS dohodnout, 
že od roku 2023 budou upraveny víkendové 
spoje autobusové linky č. 74 v pravidelném 
hodinovém intervalu.

Marie Kozáková
starostka



















Dne 23. června letošního roku se na zahradě 
mateřské školy uskutečnila akce pro rodiče 
s dětmi. Jednalo se o zahradní slavnost s pasová-
ním předškoláků, kteří odchází do 1. třídy či 
nultého ročníku základní školy. 
Celá akce se uskutečnila za spolupráce Města 
Újezd u Brna, Městské policie a Sboru dobrovol-
ných hasičů Újezd u Brna a CM Šternovjan.
Na úvod byl připraven program od městské 
policie ve spolupráci s Policií ČR ze Židlochovic, 
kteří dětem předvedli ukázku zachycení pachate-
le. Následovalo již zmíněné pasování předškoláků. 
Celkem bylo pasováno 42 dětí. Po zdárném paso-
vání čekalo na rodiče s dětmi přichystané občer-
stvení a volná zábava. Zpříjemnit odpoledne nám 
přišla i cimbálová muzika Šternovjan. Hasičský 
sbor připravil dětem „pěnovou párty“, kterou si 
děti náramně užily. Policisté a hasiči také dali 
možnost dětem prozkoumat své vozy, které byly 
zaparkovány na zahradě mateřské školy.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na orga-
nizaci a realizaci této akce, i všem zúčastněným 
za příjemně strávené společné odpoledne.

Martina Šiftová, učitelka MŠ



V pondělí 30. 5. 2022 jsme se my, žáci 9. ročníku, 
zúčastnili exkurze do Osvětimi. Na tento výlet 
jsem se moc netěšila, protože jsem měla obavy, co 
tam uvidím a co mám očekávat. 

Cesta byla dlouhá, trvala asi čtyři hodiny. Vyrazili 
jsme v dobré náladě a čas si krátili posloucháním 
písniček. Po příjezdu do Osvětimi jsme obdrželi 
vstupenku a sluchátka, abychom dobře slyšeli, co 
průvodkyně říká. Začátek byl pro některé z nás 
velmi depresivní. Časem jsme si ale zvykli. 
Dozvěděli jsme se o tomto místě spoustu nových 
věcí, i když jsme z hodin dějepisu řadu informací 
věděli. Vidět toto místo bylo zajímavé. Nejvíce mi 
v hlavě utkvěly plynová komora, protézy, boty, 
které se zachovaly, a také fotky lidí pověšené 
na zdi. Byl to velmi silný zážitek. 

Zpáteční cesta trvala asi pět hodin a probíhala 
v uvolněné atmosféře. Návrat nám opět zpříjem-
ňovala oblíbená hudba nebo zpěv. Domů jsme 
dorazili v pořádku a plni zážitků. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kdo se 
podíleli na přípravě tohoto zajímavého výletu. 

Tereza Blažková, 9. A

Jednoho dne jsme si ve škole všimli plakátu ozna-
mujícího výtvarnou soutěž, kterou vyhlásila 
správa Památníku Mohyly míru. Jelikož nezbývalo 
moc času, pustili jsme se do práce. Začali jsme 
tiskem 3D modelů Mohyly míru prostřednictvím 
manuálního 3D tisku. Pokračovali jsme barvením 
a vystřihováním papírů potřebných pro stavbu 
zděné části modelu. Sestavili jsme improvizova-
nou lepenkovou konstrukci, na kterou jsme 
postupně lepili předem připravené kusy papíru. 
Celá stavba trvala cca pět hodin včetně tištění, 
lepení a stříhání jednotlivých dílů. 

Poté náš trojrozměrný výtvor předala paní zástup-
kyně ředitele Mgr Žáčková do rukou vedení 
prvního mírového památníku v Evropě. Zde jej 
zaměstnanci zdejší kavárny a průvodci ohodnotili. 

Na slavnostním vyhlášení soutěže, které proběhlo 
dne 6. května 2022 v jednom ze sálů budovy 
za památníkem, jsme byli za svou práci oceněni 
1. místem.

Soňa Trkanová + Jakub Ryba, 7. A



V letošním školním roce se pro žáky 9. ročníku uspořádalo mnoho akcí spojených s volbou povolání. 
Seznámili se s tím, jak funguje trh práce, jaká je současná poptávka po pracovních pozicích, co všechno 
požadují zaměstnavatelé po zaměstnancích, jaké dovednosti jsou a budou třeba. Žáci zároveň využili také 
nabídky programů připravených školní psycholožkou.

Společně jsme navštívili:

• Úřad práce Brno- venkov

V prostorách školy byly uspořádány:

• Dvě informační schůzky pro žáky a jejich rodiče s burzou SŠ 

 1. schůzka: základní informace k přijímacímu řízení na SŠ, prezentace oslovených SŠ; 

 2. schůzka: informace k přihláškám, jejich vyplňování, možnost odvolání, zápisové lístky, 
  postup při nepřijetí studenta 

V prostorách tříd:

• Program „Styly učení“ (Jak se správně a efektivně učit)

• Program „Jak zvládnout stresové situace“ (Přijímací řízení)

Individuálně mohli:

• Navštívit Festival vzdělávání v Brně na výstavišti

• Využít dnů otevřených dveří na jednotlivých SŠ

• Využít konzultace ke kariérovému poradenství – školní psycholog, výchovný poradce

Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022

Letos se přijímacího řízení ke studiu na středních školách zúčastnilo 49 žáků devátých tříd, 6 žáků pátého 
ročníku a 3 žáci sedmého ročníku. Ačkoli byly přijímačky náročnější - větší počet uchazečů, dozvuky 
distanční výuky apod., všichni deváťáci byli nakonec přijati ke studiu. Na víceletá gymnázia byli přijati 
pouze dva žáci. 

 Školní rok  Gymnázia - K  SŠ SŠ SŠ SŠ Konzervatoř
 2021 / 2022 4 leté  6 leté 8 leté  M  H L E
   studium  studium  studium

 Počty 4 2 0 23 14 6 1 1 
 přijatých žáků

Vysvětlivky: 
K - úplné střední všeobecné vzdělání (poskytují gymnázia)
H - střední odborné vzdělání s výučním listem
M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
L - úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

E - střední odborné vzdělání s výučním listem

Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.    

 Lucie Pohludková, výchovná poradkyně 



Máme za sebou první rok přípravné třídy. Ráda 
bych Vám poskytla pár informací ohledně význa-
mu a fungování této třídy.
Přípravná třída byla zřízena pro děti s odkladem 
školní docházky, u kterých je předpoklad, že 
zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. 
O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel 
školy na žádost zákonných zástupců dětí a na zá-
kladě písemného doporučení školského poraden-
ského zařízení. Cílem přípravné třídy je systema-
ticky připravovat děti k bezproblémovému 
začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku 
základní školy, a předcházet tak u nich případným 
neúspěšným začátkům ve školní docházce, které 
by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělává-
ní.
Počet žáků přípravné třídy je od 10 do 15 dětí. Toto 
omezení je dáno z důvodu potřeby zajištění 
individuálního přístupu učitele k žákům se sociál-
ním nebo jazykovým znevýhodněním, s vadou 
řeči, se sníženou schopností koncentrace, s grafo-
motorickými obtížemi, se sníženou koordinací 
pohybu, případně s jiným znevýhodněním. Pouze 
individuální přístup učitele může být pro část 
žáků cestou k vyrovnání jejich vývoje a připrave-
nosti pro úspěšné zvládnutí první třídy.
Přípravná třída nenahrazuje speciální vzdělávání 
pro děti se zdravotním znevýhodněním ani 
nesupluje činnost mateřské školy.
Přípravná třída se zaměřuje zejména na všeobec-
nou přípravu a rozvoj žáků. Systematicky jsou 
rozvíjeny potřebné dovednosti a návyky. Zásadní 
je rozvoj řečových dovedností, sociálních a komu-
nikačních dovedností, hrubé i jemné motoriky. 
Prostor je věnován i rozvoji návyků sebeobsluhy, 
hygieny a samostatnosti, časové a prostorové 
orientace, početní představivosti, hudebního a vý-
tvarného projevu, postupně je prodlužována doba 
koncentrace při plnění úkolů.

V přípravné třídě naší školy probíhá výuka od 8:00 
do 11:40. I když se přípravná třída nezahrnuje 
do povinné školní docházky, po přijetí žáka do pří-
pravné třídy je jeho docházka povinná. 
Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče 
hradí pomůcky pro výchovně-vzdělávací činnost. 
Děti se neklasifikují známkou, užívá se slovní 
hodnocení, hodnocení razítkem, obrázkem. Při 
veškerých činnostech jsou zohledňovány indivi-
duální možnosti dítěte, tedy je přihlíženo k jeho 
schopnostem a věku. Všem dětem je poskytována 
individuální péče. 
Žáci přípravné třídy mohou navštěvovat ranní 
i odpolední družinu, školní kroužky a stravovat se 
ve školní jídelně.
Výuka probíhá ve třídě vybavené ergonomickým 
nábytkem, potřebnými didaktickými pomůckami, 
které jsou stále doplňovány, bílou magnetickou 
tabulí a kobercem pro relaxaci a volnou hru. 
Máme k dispozici klavír i rytmické hudební 
nástroje. Třída je situována v přízemí školy, v blíz-
kosti školní jídelny. 
Práce ve speciální oblasti je zajištěna spoluprací se 
školní psycholožkou, speciálním pedagogem, SPC 
a PPP Brno. Pro výchovně-vzdělávací činnost jsou 
využívány i ostatní prostory a vybavení školy, např. 
tělocvična, čítárna, školní hřiště.
Zpestřením pro děti přípravného ročníku byla 
divadelní představení, koncerty, kino, plavecký 
výcvik, výlety, projekty školy, návštěvy ve vyučová-
ní ostatních tříd.
Ráda bych tímto poděkovala za zájem a podporu 
vedení školy, rodičům i veřejnosti, a také Na-
dačnímu fondu ZŠ Újezd u Brna za finanční 
podporu při vybavování třídy didaktickými, 
hudebními i herními pomůckami.

Silvie Drahošová 
učitelka ZŠ



Ve čtvrtek dne 23. 6. 2022 proběhla v naší škole již 
tradiční Zahradní slavnost, tento rok konečně bez 
omezení a za přítomnosti široké veřejnosti. 
Součástí akce bývá každoročně oceňování nejlep-
ších žáků jednotlivých tříd, školy a také nejlepších 
týmů. Na volbě oceněných se podílejí nejen 
učitelé, ale i sami žáci. 
V letošním roce ceny získali: 
• nejlepší žáci tříd:  Ondřej Páč
   Jan Kaválek
   Kristýna Hrbková
   Nikol Štulíková
   Simona Sýkorová
   Markéta Florianová
   Bára Koláčková
   Laura Lynn Gregorová
   Veronika Doležalová
   Anna Kelblová
• nejlepší žáci školy:  Anna Kelblová
   Lukáš Životský

• ocenění za dosažené úspěchy:
Nikol Štulíková (matematická soutěž), sportovní 
týmy basketbalistů, házenkářů a hráčů vybíjené, 
žáci zapojení do projektu DigiMe.

Slavnost dále pokračovala programem „deváťáků“, 
kteří si po náročném období přijímacího řízení 
konečně mohli vydechnout. Důstojně se rozlouči-
li se všemi svými současnými i bývalými pedagogy 
a provozními zaměstnanci a připravili si pro nás 
opravdu zábavnou show. 

Doufejme, že na naši školu budou rádi a v dobrém 
vzpomínat a přejeme jim mnoho studijních 
i osobních úspěchů.

Setkání zaměstnanců školy
Za dlouhá léta existence Základní školy v Újezdě 
u Brna se v řadách zaměstnanců vystřídalo oprav-
du velké množství lidí. Proto jsme se rozhodli letos 
uspořádat mimořádnou akci, na níž se sešli bývalí, 
současní, ale i nově nastupující zaměstnanci. 
A mnoho bývalých i nových kolegů skutečně naše 
pozvání přijalo. Mohli jsme si tak zavzpomínat 
na „staré časy“ a současně předat zkušenosti 
nejmladší generaci. 
Toto příjemné setkání proběhlo na školní zahradě 
v pondělí 27. 6. 2022 a my doufáme, že se nám 
podaří z něj vytvořit novou tradici. Děkujeme 
za účast všem, kteří přijali naše pozvání, a těšíme 
se na další podobné akce.

Vedení ZŠ Újezd u Brna



V úterý 14. 6. 2022 proběhl za krásného počasí 
na II. stupni základní školy projektový den na téma 
„Voda“. Každý ročník měl připravené své zaměření 
a s ním související úkoly. Žáci 6. ročníku si připo-
mněli koloběh vody v přírodě 
a prakticky si vyzkoušeli me-
chanické čištění vzorku vody. 
Sedmáci a osmáci bádali nad tím, 
jak člověk svou činností ovlivňuje 
koloběh vody a také jak jsou 
pro vodní cyklus důležité stromy. 
Některé nové poznatky a skuteč-
nosti si rovněž ověřili prakticky. 
Deváťáci se pak zaměřili na spotře-
bu vody a na to, jak snížit plýtvání 
vodou. Provedli také rozbory 
různých druhů minerálních vod. 

Na naše žáky tak čekalo dopoledne 
plné zajímavých aktivit i úkolů, 
do kterých se pod vedením peda-
gogů s chutí pustili. Dozvěděli se 
také spoustu zajímavých informa-
cí a potvrdili si, že voda je pro život 
nezbytná. A právě proto bychom si 

Ve školním roce 2021/2022 byla naše základní 
škola zapojena do rakousko-českého projektu 
DigiMe. Tento projekt byl zaměřen na rozvoj 
digitální gramotnosti žáků a práci s rozlišnou 
digitální technikou. Pro Českou republiku projekt 
organizuje Středisko volného času Brno-Lužánky, 
příspěvková organizace. Do pro-
jektu byli zapojeni žáci 8. a 9. 
ročníku. 
Jmenovitě se jednalo o následující 
žáky: Anna Kelblová (9.B), Filip 
Nosek (8.A), Matěj Kachlík (8.A), 
Filip Dračka (8.B), Václav Kroutil 
(9.A), Lukáš Životský (9.B). 
Koordinátory pro naši školu byli 
učitelé Ivana Drlíková a Martin 
Životský. 
Cílem naší práce byla prezentace 
školy pomocí digitálních techno-
logií. Povedlo se nám vytvořit 
opravdu zajímavé promo video 
naší školy, které bude umístěno 
na nových webových stránkách. 
Založili jsme také facebookový 
a instagramový účet naší školy. 
Práci na projektu jsme si velice 
užili a zažili jsme spolu spoustu 

legrace. Žáci zapojení do projektu byli velmi 
šikovní a kreativní, takže práce s nimi byla pro nás 
oboustranně obohacující. Vytvořili jsme spolu 
dobrou partu, a nakonec všem bylo líto, že už 
projekt skončil.

Ivana Drlíková, Martin Životský

jí měli vážit a být rádi, že jí u nás máme zatím stále 
dostatek … ale kdo ví, na jak dlouho …

Hana Pešáková, Michaela Ševčíková
učitelky ZŠ



„Hudba je jako schody do nebe“. Tak 
zní  s lavný citát  muzikologa, 
publicisty a literáta Jiřího Pilky. 
Život pana Vlastimila Bialase, který 
opustil pozemský svět 23. května 
letošního roku, byl hudbou na-
plněn až po okraj. Mnohým z nás 
chybí jeho přítomnost, vřelost, 
lidskost a také všechna ta radost 
z poslechu tónů trubky, kterou nás 
zahrnoval při svých koncertech. 
Pojďme na pana Vlastimila Bialase 
společně zavzpomínat, na jeho 
život, nesčetné úspěchy a předev-
ším na to, jaký byl člověk.
Pan Vlastimil Bialas se narodil 3. září 
roku 1945 v Jihlavě do ryze hudební 
rodiny. Po maturitě na jihlavském 
gymnáziu studoval na brněnské 
konzervatoři hru na trubku u prof. 
B. Dvořáčka a následně potom 
na Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně u prof. V. Paříka. Již v dobách studií 
sólově vystupoval především se svým bratrem 
Milanem Bialasem, který byl profesorem klavírní 
hry na brněnské konzervatoři. Bratři spolu 
následně absolvovali několik velmi úspěšných 
zahraničních koncertních turné v Holandsku, 
Belgii, Německu, Rakousku, Španělsku a Francii.
Pan Vlastimil Bialas působil jako sólový trumpetista 
Janáčkovy opery v Brně a v sezónách 1976 až 1978 
byl angažován v Düsseldorfer Symphoniker jako 
1. sólo trumpetista. Sólově spolupracoval s Komor-
ním orchestrem Bohuslava Martinů, Českou 
komorní filharmonií a působil i v zahraničí, např. 
v Münchener Kammer orchester. Důkazem jeho 
hudebního nadání a píle byla pozice 1. trumpetisty 
a uměleckého vedou-cího žesťového souboru Brno 
Brass Band a uměleckého vedoucího žesťového 
kvinteta Brno Brass Ouintet. Se zmíněnými 
soubory pravidelně účinkoval ve Švýcarsku, 
Holandsku, Rakousku, Německu i v naší rodné 
zemi. A to není vše. Pan Vlastimil Bialas vydal sólově 
CD se studiovými i živými nahrávkami, pro rozhlas 
a televizi natočil značný počet sólových a ko-
morních skladeb. Za pozornost stojí i fakt, že 
v hudebním vydavatelstvi Supraphon vyšla deska 
s jeho sólovou nahrávkou miniopery Josefa Berga 
„Eufrides před branami Thymén.“ 
Pojďme se zastavit také u osobního života pana 
Vlastimila Bialase. V roce 1987 byla svatba. Za man-
želku si vzal paní Janu, se kterou prožil 35 let 
společného života. Narodily se jim dvě hezké, dnes 

již dospělé děti, syn Jan a půvabná dcera Terezka. 
S manželkou prožili chvíle šťastné i těžké a dokázali 
se přenést přes úskalí, kterými v životě musí projít 
ve větší či menší míře každý z nás. Právě to svědčí 
o síle jejich lásky. Děti vyrostly, opustily rodný dům, 
ale v životě pana Bialase radost nekončila. Přinášela 
mu ji vnučka Jituška a vnuk Eduardo. Velmi rád 
pracoval na zahradě u svého domu, byl totiž 
nesmírně šikovný. Vždycky, když jsem šla okolo 
zmíněné zahrady manželů Bialasových, tiše jsem 
žasla nad její precizní úpravou. Určitě musím 
zmínit také manuální zručnost pana Bialase, 
do  řemeslných činnost í  se  pouštěl  sám 
a odborníky mnohdy vůbec nepotřeboval. Auto 
jeho ženy se vždy skvělo čistotou a často jsem ho 
zastihla např. při výměně kol i jiných, poměrně 
náročných, úkonech. Málokdo ví, že byl také 
vášnivým houbařem, v lese naplno vnímal klid, 
vůni a celou přírodu. Vždy se velmi těšil na léto, 
měl ho ze všech ročních období nejraději.
I když byl pan Vlastimil Bialas od roku 2013 
v zaslouženém důchodu, rozhodně nezahálel ani 
na poli hudebním. Pravidelně hrál na novoročních 
koncertech v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 
a zapojil se do kulturních akcí v našem městě. 
Jeden z jeho koncertů nesl název Straussovy 
valčíky. Dodnes slyším tu lehkost a grácii, se kterou 
hrál, vidím to nadšení, které do svého díla může dát 
jen člověk s otevřeným srdcem. 
Často jsem si s panem Bialasem povídala u plotu 
jeho zahrady. Bývaly to velmi dlouhé a hezké 



rozhovory. Mluvívali jsme spolu o hudbě, o umění, 
o kočkách, o zahradě a hlavně o životě. Předal 
mi mnoho ze své životní moudrosti, vždy byl vlídný 
a vstřícný. Často jsem ho oslovovala „Mistře“ a on se 
vždycky smál. Co napsat na rozloučenou? Sbohem 
Mistře, vzpomínky na Vás a Vaši hudbu zůstávají 

Pohádkové postavičky se jednu květnovou sobotu 
zabydlely v parku u klubovny a nabídly dětem 
pohádkovou cestu. Avšak nebyla to jen tak ledajaká 
procházka. 
U každé pohádkové bytosti děti plnily úkoly. 
Po cestě se setkaly například s loupežníky, čerty, 
ježibabou, vílou, Červenou Karkulkou či Popelkou. 
Skřítek si pro děti nachystal slalom se smetákem 
a balónem, jinde zase skládaly puzzle, přelézaly 
překážky. U vodníka tahaly kapra z rybníku, včelce 
pomohly sbírat kytičky, víle sesbírat roztržené 
korále a zpátky je navléknout. Poznávaly skryté 
předměty, házely šišky vlkovi do břicha a vyzkouše-
ly si i další dovednosti. Na stanovišti ,,Obušku, 
z pytle ven“ si děti mohly pohladit dokonce živého 
oslíka. Za správně provedený úkol si vysloužily 

s námi. Měl jste cit pro umění, schopnost vnímat 
krásu a dar velké pracovitosti. Snad Vás tam, kam 
jste tak nečekaně odešel, přivítalo Te deum Marca 
Antoina Charpantiera, které jste uměl zahrát tak 
excelentně, až člověku do očí stoupaly slzy.

Mgr. Markéta Jetelová



Milena Hercíková se narodila na Moravě v Újezdě 
u Brna. Po leteckém náletu v květnu 1945, který 
tragicky postihl ji i celou její rodinu, se s rodiči 
odstěhovala do Machnína u Liberce. Paní Milena 
Hercíková při náletu přišla o pravou ruku a byla tak 
přinucena po celý život žít s velkým handicapem. 
V Liberci maturovala, složila pedagogické zkoušky. 
Čtyřicet let pracovala na ZUŠ v Liberci. Publikovala 
verše v různých časopisech, její prvotinou je kniha 
Báseň roste s dítětem. Paní Milena Hercíková 
napsala a vydala doposud deset knih básní. 

Beseda s Milenou Hercíkovou byla v našem městě 
připravována bezmála dva roky, kdy o této význam-
né rodačce z Újezdu u Brna informovali místní 
občané. Vedení města připravilo materiál, který byl 
předložen zastupitelstvu města. Zastupitelstvo 
schválilo předání ocenění paní Mileně Hercíkové 
za celoživotní dílo a příkladnou odvahu a udělení 
čestného občanství této významné osobnosti. 

Paní Hercíková strávila v našem městě 
celý víkend. Měla možnost podívat se 
do svého rodného domu, tichou vzpo-
mínku věnovala svému zesnulému 
bratrovi, Jaromíru Koutnému, u pa-
mátníku T. G. Masaryka, kde najdeme 
jeho jméno mezi padlými v boji 
za II. světové války. Na její cestě ji 
doprovázeli manželé Josef a Eugenie 
Kettnerovi a grafička a ilustrátorka 
Alena Laufrová. Místní vinaři, paní 
Anička Eliášová a manželé Šiftovi, 
umožnili vzácné návštěvě nahlédnout 
do újezdských vinných sklepů. Za jejich 
nesmírnou pohostinnost jim samozřej-
mě náleží velké poděkování.

Besedy s paní Milenou Hercíkovou i předání 
ocenění města se zúčastnili spolužáci paní 
Hercíkové za základní školy. Toto setkání bylo 
pro všechny velmi příjemné. Při této příležitosti 
byla uvedena do života kniha paní Hercíkové „Čas 
doprovázení“, na jejíž vydání finančně přispělo 
město Újezd u Brna. Besedu hudbou doprovodil 
místní dětský lidový soubor Jamírek. 

Paní Milena Hercíková předala svoje životní 
zkušenosti žákům naší základní školy. Tato před-
náška byla všemi žáky vnímána s velkou pozornos-
tí. Věřím, že paní Hercíková ovlivnila pozitivně 
jejich myšlení. Věřím, že všichni zúčastnění si vzali 
osobní příklad z jejího statečného života a součas-
ně, že je tento příklad bude inspirovat v těžkých 
chvílích jejich vlastního života.

Marie Kozáková
starostka

razítko na soutěžní kartičku a po splnění všech 
úkolů si vyzvedly své zasloužené odměny. 

Následně si mohly užívat stanoviště, které si 
pro děti připravila Městská policie. Střílelo se 
ze vzduchovky, což byl pro některé velký zážitek, 
který si mohly vyzkoušet poprvé. Hasiči předvedli 
svůj vozový park, a děti si tak prohlédly auta pěkně 
zblízka, sedly si i za volant a naoko řídily hasičské 
auto. Akce se velmi povedla, děti i rodiče byli 
spokojeni a my, pohádkové postavy, také. A touto 
cestou bych chtěla především poděkovat všem 
pomocníkům, bez kterých by tato akce nešla 
uskutečnit.

Za mezigenerační centrum Pavlína Kroupová



Tak tento pozdrav zná snad každý malý kluk i holka. 
Jedná se totiž o pozdrav jedné z nejznámějších 
dětských skupin z celé ČR.

V neděli 12. 6. přijeli zazpívat a pobavit i naše 
újezdské děti. Počasí nám už od rána přálo, 
a tak nebylo pochyb, že akce bude skvělá. Už 
po 15. hodině se začalo scházet pár prvních nad-
šenců, a než vystoupení začalo, nebylo v hledišti 
jediné volné místo.

Děti i dospělí se skvěle bavili a zpívali jednu písnič-
ku za druhou. Nakonec se akce proměnila v malou 
dětskou diskotéku a přímo pod pódiem nebylo 
skoro k hnutí :)

Společně tak děti poznaly upovídanou berušku 
Alušku, co protančila všechny svoje střevíčky. 
Bláznivou opičku Olu, která vyvádí samé lumpár-
ny. Škodolibé vosy, co schválně opičku provokují, 
ale nikdy nezkazí žádnou legraci, anebo třeba 
usměvavé Sluníčko, které každému rádo poradí 
a vyčaruje úsměv na tváři.

Nakonec proběhla autogramiáda a focení, každý 
si tedy mohl odnést něco malého na památku. 

Kulturně školská komise

Tentokrát by se dala nazvat akce pro seniory 
výletem bylinkářským. 

Jednoho červnového dne jsme se seniory nasedli 
do autobusu a vydali se do nedalekých Staroviček 
na Levandulovou farmu. Nejdříve jsme navštívili 
obchůdek, který byl zcela provoněný touto fialko-
vou bylinkou. Mohli jsme si zde nakoupit různé 
dobroty s příměsí levandule, svíčky, polštáře a jiné 
levandulové výrobky. Poté jsme se pomalým 
krokem vydali prohlédnout si krásné fialové lány. 
A bylo na co koukat. Otevřela se před námi neuvěři-
telná krása, kde si můžete posedět v křesílkách 
a relaxovat vedle lánů levandule. Kdo chtěl, mohl si 
i levanduli nastříhat a dovézt si kousek vůně domů. 
Poté jsme se autobusem přesunuli do Čejkovic 
na velmi chutný oběd, po kterém následovala další 
záplava vůně bylin ve firmě Sonnentor. Tady nás 
provedli výrobou a ukázali nám, jak se všemi 
bylinkami zachází od přivezení od pěstitelů až 
po uložení do kvalitních krabiček. Tyto výrobky 
jsme si mohli nejenom prohlédnout v obchodě, ale 
samozřejmě i zakoupit, což mnozí z nás udělali. 
Nedalo se odolat. Návštěvu firmy Sonnentor 
jsme završili na terásce jmenovaného podniku 
při ochutnání dobré kávy či zákusku. 



A na závěr jsme se přesunuli na poslední exkurzi 
tohoto dne, a to do Templářských sklepů. Opět 
následovala krásná prohlídka těchto sklepů 
s výkladem a degustací vína, kde na zakončení 
někteří neodolali a zpěvem nám zpříjemnili tuto 
ochutnávku. Pak už nás čekala jen cesta zpět 
a povídání, hodnocení a plánování příštího výletu. 
Jsem ráda, že se výlet povedl, přálo nám počasí, 
všichni jsme se v pořádku vrátili, a budu se společ-
ně s paní místostarostkou, která nás celým dnem 
provázela, těšit zase někdy příště na výlet se seniory. 

Pavlína Kroupová

Po 3 letech jsme se konečně dočkali a mohli uspo-
řádat tradiční Petropavelské hody 25. a 26. 6., aniž 
bychom byli nějak omezováni. Společně jsme se 
scházeli před hody více jak 2 měsíce, abychom 
všechno natrénovali, protože se v chase objevilo 
mnoho nových tváří. Celkem nás v krojích šlo 
12 párů a 5 sklepníků. Po vydařené sobotní hodo-
v é  z á b a v ě  n á s l e d o v a l a 
v neděli tradiční hodová mše 
svatá v kostele sv. Petra 
a Pavla, které se zúčastnili 
všichni stárci a krojovaní. 
Po dobrém obědě jsme se 
v horkém letním počasí 
vydali průvodem městem, 
který je pro nás, stárky, vždy 
docela náročný. Od místního 
pana faráře Petra Hoška jsme 
pak přijali požehnání a násle-
dovalo předání hodového 
práva paní starostkou. Na 
hřišti za sokolovnou, kde 
probíhal nedělní program, 
mohli návštěvníci zhlédnout 
vr těnou,  poté  předvedl 
folklorní soubor Šternovjá-
nek svoje představení a na-
konec proběhla scénka s 

pásmem, kterou naši chasu učila Iva Procházková, 
s komentářem Tomáše Kaválka. Před přivítáním 
přespolních hostů ze Žatčan, Hrušek a Hodonína 
se zakončovalo verbuňkem. S tím nám hodně 
pomohl Jan Šafařík, bývalý finalista verbuňku 
ve Strážnici. Při odpolední a večerní nedělní 
zábavě hrála cimbálová muzika Denica a dechová 
hudba Ištvánci. K tomu se dalo popíjet výborné 
víno z vinařství pana Husáka. 



Byli jsme moc rádi 
i  z a  k r o j o v a n é 
z Újezda, kteří se 
k nám během neděle 
připojili. Také bych 
c h t ě l  p o d ě k o v a t 
Městu  a  T J  Sokol 
za podporu konání 
této akce. Doufám, že 
si všichni hody užili 
a všem se líbily jako 
nám, a tak se těšíme, 
ž e  s e  p ř í š t í  r o k 
k chase připojí i další 
nové tváře. Všichni 
jsou srdečně vítáni!

za újezdskou chasu 
Tomáš Kachlík 

Ve středu 29. 6. 2022 uspořádaly členky Sociálně 
zdravotní komise malé odpolední posezení se 
seniory u táboráku. Setkání se uskutečnilo 
ve venkovních prostorách dvorního traktu Pen-
zionu.  V příjemné letní atmosféře se sešlo bezmá-
la 30 našich starších spoluobčanů. Přišli nejen 
obyvatelé Penzionu, ale také našeho Domu 
s pečovatelskou službou. Nechyběli však ani 
senioři bydlící v různých částech Újezda. Někteří 
vážili cestu i ze zcela opačného konce, tedy 
ze šternovské části.  Společně se opékaly špekáčky 
a při tradičním hudebním kytarovém doprovodu 
Ing. Miloše Zapletala zpívaly písně všech žánrů. 

Foto stavby

Tedy nejen na notu „táborákovou“, ale i notu 
lidovou a klasickou. Věřím, že všichni, kdo měli 
možnost přijít, zažili pohodové setkání a milé 
popovídání si se svými vrstevníky. 

Děkuji všem členům sociálně zdravotní komise, 
ale také pracovníkům a zástupcům vedení města, 
kteří se podíleli na přípravě a organizaci celého 
setkání. Především však našim seniorům, že mají 
i ve svých mnohdy náročných situacích stále 
dobrou vůli, náladu a chuť společně se setkávat.

Za Sociálně zdravotní komisi 
Mgr. Božena Flajšingerová



Druhou červencovou neděli jsme v rámci našeho 
Kulturního léta přivítali kapelu Voxel & spol.  
Tato kapela se stala vítězem ankety, ve které měli 
občané našeho města možnost vybrat interpreta 
pro jeden z prázdninových koncertů. Podle 
množství návštěvníků a z jejich reakcí během 
vystoupení bylo zřejmé, že měli hlasující při vý-
běru šťastnou ruku. 
Počasí nám sice moc nepřálo, teplotou a silným 
větrem připomínalo spíš takové „pěkné podzimní 
odpoledne“, jak hned na úvod poznamenal hlavní 
protagonista. Myslím ale, že ti, kteří přišli, rozhod-
ně nelitovali a na nepřízeň počasí díky vystupují-
cím rychle zapomněli. Přestože Voxel a jeho 
spoluhráči odehráli za prvních deset prázdnino-
vých dní osm koncertů napříč celou republikou, 
žádná únava na nich znát nebyla, spíše naopak. 
Sršeli energií, vtipkovali, a tak se jim podařilo bez 
velké námahy rozesmát a následně i rozezpívat 
obecenstvo. Koncert měl zkrátka pořádný spád 
a společně strávená hodina uběhla jako nic. Na zá-
věr pak došlo i na přídavek, na kterém se ovšem 
kapela s publikem předem dohodla, aby bylo všem 
jasné, která písnička bude opravdu ta poslední. 
Než se posluchači rozešli, mohli si pořídit s kape-
lou společnou fotku, což využily především 
přítomné fanynky. 

Již tradičně jsme se v nádherném měsíci červnu 
sešli u rychmanovského rybníčku. Opět měli malí 
rybáři připravené udice a všichni se těšili 
na krásný den a na vítězství. Ne všichni mohou 
zvítězit, nicméně atmosféra této akce není nabitá 
urputnou touhou po vítězství. Účastníci si spíše 
užívají pobytu v přírodě. A pokud se organizáto-
rům podaří zajistit také krásné počasí, což se již 
poněkolikáté povedlo, je pohodička u rybníčku 
dokonalá. Závodů se zúčastnilo 29 rybářů ve věku 
5 až 16 let. Tentokrát měli velkou převahu chlapci, 
a to v počtu dvaceti čtyř.
V minulých letech vítězila často děvčata a zdálo se, 
že to tak zůstane. Letos se však chlapci vzchopili, 
obsadili první tři místa, a tak nejlepší dívka, Beata 
Suchomelová, se umístila na čtvrtém místě. Dá se 
však předpokládat, že do budoucna mají chlapci 
velmi silnou konkurenci. 
Největší rybu, kapra, ulovil David Ritter. Celková 
délka ulovených ryb byla po sečtení 1559 cm, 
přičemž bylo uloveno celkem 20 kaprů a 55 
ostatních druhů ryb. V závodě o nejvíce ulovených 
ryb zvítězil Bořek Suchý (1020 cm), druhý byl 
David Ritter (119 cm) a třetí místo obsadil Adam 
Prokeš (102 cm).

Ještě bych chtěla zmínit, že o občerstvení v podo-
bě alko i nealko nápojů a něčeho k zakousnutí se 
skvěle postaral personál Zastávky u Richarda 
z Prace, která bude své služby nabízet i na všech 
dalších letních koncertech. Doufám, že se na ně-
kterém z nich společně potkáme.

Za Kulturně školskou komisi 
Leona Tálská

Místní spolek Rybáři Újezd u Brna byl jako vždy 
na závody pro malé rybáře pečlivě připraven. 
Nachystány byly nejen odměny pro všechny 
zúčastněné, ale také výborné občerstvení. 
Za organizaci závodů i zázemí této akce opět 
děkujeme panu Josefu Štulíkovi, předsedovi 
spolku, a jeho týmu, který s poctivostí a nadšením 
závody pravidelně připravuje. 
Milí rybáři, děkujeme a přejeme „Petrův zdar“!

Marie Kozáková, starostka



Spolek Čilý újezdský senior dle 
data vzniku velmi mladý, ovšem 
průměrem věku značně jinde, 
vyzkoušel své schopnosti při 
krásné akci, Seniorské olympiádě, 
v Telnici dne 25. 5. 2022. Síly je 
potřeba stále prověřovat, aby 
člověk neusnul na vavřínech. Ať je 
mladý či zralejší. Brněnská organi-
zace Spokojený senior – KLAS z.s. 
a obec Telnice uspořádaly histo-
ricky první olympiádu seniorů.

Srdečné uvítání starostou panem 
Františkem Kroutilem nasvědčo-
valo velkému zážitku. Vzápětí 
zazněla státní hymna a do očí se 
draly slzy radosti a nadšení. 
V tomto duchu následovalo 
i klání v devíti disciplínách. Skvělí 
organizátoři zvládli i nepříznivé 
počasí. V dešti se jezdilo na kolo-
běžkách a běžela se Veselá štafeta. Pétanque 
a házená se přesunuly do místní sokolovny. 
Soutěžilo se v AZ kvízu, soutěž Chcete být milioná-
řem? byla upravena na Chcete být seniorem? Dále 
to byla prověrka hrnčířské zručnosti, přesnosti 
ve stolním curlingu a rozpoznávání nástrah 

z médií - fake news. Vědomostní soutěže se střídaly 
se zkouškami fyzické zdatnosti. A pokud by si 
někdo myslel, že to byla jen sranda, tak je 
na velkém omylu. Vážně se bojovalo a z hlav se nám 
přímo kouřilo.
Celkem 124 seniorů ve 28 družstvech dokázalo, že 

jsme generací, která se dokáže posta-
vit čelem ke všem výzvám.
Družstva byla snadno rozeznatelná 
barvou triček a názvy. ČUS dostal 
barvu zelenou pro tým „Kondorů“, 
modrou pro „Divochy“ a šedou 
pro „Old Stars“. Nevěděli jsme, 
do čeho jdeme, ale byla to tzv. hozená 
rukavice. Nad očekávání jsme obstáli, 
družstvo „Old Stars“ urvalo první 
místo. Vstoupili jsme do dějin olympi-
oniků.
Všichni získali trička, medaile, oběd 
a spoustu skvělých zážitků. Potkávali 
se kamarádi, známí i neznámí z našeho 
regionu. O legraci nebyla nouze a den 
jsme si krásně všichni užili.
Poděkování patří všem účastníkům, 
organizátorům a fanouškům. Tato 
akce je důkazem, co se dá všechno 
zvládnout, když je nadšení a dobrá 
vůle. Máme velkou motivaci a těšíme 
se na další akce.

Za ČUS
Alena Stará



Po dvouleté odmlce se v neděli 5. června uskuteč-
nil v prostorách oratoře a kostela svatého Petra a 
Pavla již tradiční farní den farností Újezd u Brna a 
Žatčany, který byl tentokráte věnován olympijské 
tematice.

Přípravný tým, který se pod vedením Václava Jaška 
scházel již od února, nachystal pro účastníky 
bohatý program. Nejprve byla ve 14:00 ve farním 
kostele v Újezdě sloužena mše svatá, kterou 
hudebně provázel farní rytmický sbor pod taktov-
kou Dominika Hladkého. Po jejím skončení se 
všichni přesunuli na farní dvůr, kde se odehrála 
hlavní část celého odpoledne.

V 15:30 organizátoři předvedli scénku, která 
představila divákům jak téma celého odpoledne, 
tak i motto letošního farního dne. V hlavních 
rolích jsme mohli vidět místního kněze Petra 
Hoška, který se představil v roli biatlonisty (mnozí 
přihlížející netušili, že se tomuto sportu v mládí 
věnoval), nebo pět organizátorů, kteří symbolizo-
vali olympijské kruhy. Hned po úvodní scénce byl 
představen hlavní host programu, jímž byl olym-
pijský kaplan a současně kněz ze sousední farnosti 
v Sokolnicích Oldřich Chocholáč.

Po úvodní scénce mohli lidé, kteří přišli na proslu-

něný farní dvůr, sledovat dětský folklorní soubor 
Šternovjánek, který doprovázela stejnojmenná 
dětská cimbálová muzika. Další program už byl 
libovolný, nabídka aktivit byla totiž velmi pestrá. 
Velká část si zvolila přednášku otce Oldřicha 
Chocholáče, který se s posluchači podělil o své 
zážitky z několika olympijských her. Dozvěděli 
jsme se mimo jiné, že při olympijských hrách v Riu 
de Janeiru mu šlo v chudinských čtvrtích tohoto 
brazilského města o život. Také nám však vyprávěl, 
jak vypadá olympijská vesnice a přiblížil zákulisí 
těchto velkých akcí. 

Děti se svými rodiči si ve stejnou dobu mohly 
projít ptačí stezku kolem kostela, která připomína-
la mezinárodní den ptačího zpěvu. Někteří zvolili 
možnost zůstat na farním dvoře a u bohatého 
občerstvení si povykládat s přáteli. Děti si také 
mohly zaskákat na skákacím hradě, vyzkoušet si 
tvoření zvířátek z nafouknutých balonků a mnoho 
dalších aktivit.

V 18:00 se v sálku oratoře uskutečnila dvě předsta-
vení dětí ze základní školy, která s nimi nacvičila 
paní katechetka Ludmila Jenišová. V prvním 
představení předvedli malí herci divákům život 
svaté Anežky. Scénář druhého představení si 
vymyslely samy děti, a tak se diváci pobavili 



momenty z běžné rodiny, která se snaží vychovat 
ze syna sportovce.

O půl sedmé se na pódiu sešli moderátor Tomáš 
Kaválek a oba kněží, tedy Petr Hošek a Oldřich 
Chocholáč, aby ukončili povedený farní den. 
Krom závěrečného požehnání z úst správce naší 
farnosti zaznělo i poděkování všem, kteří jakkoli 
pomohli s jeho uskutečněním. V závěru tohoto 
článku se sluší také poděkovat městu Újezd u Brna 
a paní starostce, obci Žatčany, Sokolu Újezd 
u Brna, újezdským vinařům, místní organizaci 

KDU-ČSL a všem, kteří se podíleli na organizaci 
farního dne.

Věřím, že všichni odcházející z nádvoří oratoře 
za doprovodu písní v podání cimbálové muziky 
Šternovjan, která ukončila bohatý program, si 
říkali, že příště určitě přijdou zas, a to nejen proto, 
že mohli okusit bohatý program i chutné občer-
stvení, ale především proto, že být s druhými stojí 
za to.

Tomáš Kaválek

Dne 10. června 2022 proběhl již čtrnáctý ročník 
celorepublikového projektu Noc kostelů. Letos 
byl mezi více než 1700 zapojenými místy po celé 
České republice také kostel Sv. Petra a Pavla 
v Újezdě u Brna. 

Na počátku projektu byla vlastně náhoda. V roce 
2004 nechal kostelník v jednom z vídeňských 
kostelů během večerního úklidu otevřeno a zjistil, 
že otevřené dveře ve večerní atmosféře zvou 
kolemjdoucí vstoupit. V roce 2005 se konala první 
Noc kostelů ve Vídni, postupně se rozšířila 
do celého Rakouska a v roce 2009 také do České 
republiky. 

Noc kostelů je určena pro širokou veřejnost, 
vytváří prostor pro setkání s křesťanstvím. Dává 
příležitost nahlédnout do míst, která nejsou běžně 
přístupná. Prostory kostela sv. Petra a Pavla se 
návštěvníkům otevřely po devíti letech. Připra-
vený program navazoval na motto letošního 
ročníku Noci kostelů, kterým byl úryvek z biblické 
knihy Žalmů: „Za dne ať Hospodin dává svou 
milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ 

V doprovodném programu se střídala hudební 
vystoupení s poutavým vyprávěním o historii 
kostela, komentovanou prohlídkou prostor nebo 
čtením úryvků z Bible. V průběhu večera bylo také 
představeno hnutí Mary´s Meals, které poskytuje 
jídlo nejchudším dětem v místě jejich vzdělávání 
a tím mění jejich životy. V atmosféře, kterou Noc 
kostelů vytváří, se mohli návštěvníci setkat také 
při rozhovoru nad sklenkou mešního vína. Děti 
měly příležitost si během programu v kostele něco 
pěkného vyrobit v místnosti nad sakristií. 

Smyslem Noci kostelů je oslovit, nabízet, ale 
nevnucovat. V průběhu programu měli návštěvní-
ci možnost zapálit svíčku a položit ji před oltář. 

Každý mohl zapsat svá poděkování a prosby 
a vložením do připravené nádoby je odevzdat 
Bohu. Nebo mohl jen tiše rozjímat v prostoru 
nočního chrámu. Na závěr se pak pan farář 
za všechny návštěvníky pomodlil a městu a jeho 
obyvatelům požehnal. 

Letošní Noci kostelů se v České republice zúčast-
nil rekordní počet kostelů a modliteben a podle 
dostupných informací bylo zaznamenáno více než 
408 000 návštěvnických vstupů. Dveře našeho 
kostela sv. Petra a Pavla zůstávají otevřené a zvou 
k návštěvě po celý rok. Kéž v něm nacházíme 
pokoj, prostor pro zklidnění, naději a posilu 
do každého dne našeho života.

Mgr. Vlaďka Zapletalová



Mobilní univerzita je nový projekt, který vznikl 
v roce 2021 pod záštitou CMKA (Cyrilometoděj-
ská křesťanská akademie). Je to nová a populární 
forma vzdělávání laiků všech věkových kategorií 
prostřednictvím cestování. 
Program Mobilní univerzity CMKA obsahuje 
studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, 
přednášky a komentované prohlídky se zaměře-
ním na naši historii, křesťanskou nauku, dějiny 
umění a kultury.
Naším mottem je: „Pokud víte více, uvidíte více“ - 
protože pokud víte o pozadí a podrobnostech 
života kolem nás, můžete se podívat blíže a porozu-
mět více.“
MOBILNÍ UNIVERZITA nabízí:
• Vysoce kvalifikované průvodce a přednášející.
• Osobní sounáležitost – vytváření nových 

kontaktů a společenství.
V prvním akademickém ročníku jsme absolvovali 
zájezdy:
1.  Tetín, Svatý Jan pod 

Skalou – téma 1100. vý-
ročí mučednické smrti 
sv. Ludmily - základy 
víry na našem území

2.  Velehrad, Staré Město, 
Uherské Hradiště, téma 
– Cyrilometodějská tra-
dice

3. Olomouc – katedrála, 
Arcibiskupský palác, 
návštěva Adventních 
trhů, téma – Církev jako 
společenství

4.  Filipov – poutní místo, 
Loreta Rumburk, téma - 
Svatí a světice v naší 
historii

5.  Provodov, Blatnice – 
h o r a  s v.  A n t o n í n a , 
n á v š t ě v a  v i n a ř s t v í 
v Blatničce s degustací, téma – 120. výročí 
narození a 40. výročí smrti P. A. Šuránka – 
Církev v ČSSR a II. vatikánský koncil, Víno 
v bibli a liturgii

6. Brno – knihovna u Kapucínů, Bazilika Nane-
bevzetí Panny Marie a klášter Staré Brno, kate-
drála sv. Petra a Pavla, téma – 245 let brněnské 
diecéze, 200. výročí narození G. J. Mendela

7.  Vambeřice – poutní místo v Polsku, Broumov - 
klášterní knihovna, téma – Příběh bible, Akce 
K, benediktini v českých zemích a na Moravě

8.  Ostřihom – poutní místo v Maďarsku – bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha, 200. 
výročí zahájení stavby, Pannonhalma – bene-
diktinský klášter, zahrady a ochutnávka vín, 
téma – Průsečíky česko-maďarských dějin

V naší zemi jsou opravdu zajímavá místa. Všichni 
účastníci se těší na další ročník, dokonce by chtěli 
i vícedenní zájezdy, aby měli možnost více prožít 
místní atmosféru. Pro velký zájem jsme jeli 
i patrovým autobusem. 
V září 2022 začne druhý akademický rok zimním 
semestrem a v plánu jsou vzdělávací zájezdy 
do Bečova, Teplé, navštívíme i zahraničí lokality 
spojené s naší historií. Čeká nás Vídeň, Krakov, 
Trnava a Nitra.
Celý projekt organizuje Regionální vzdělávací 
klub CMKA „Gandia“.
„Svět je kniha a ti, kteří necestují, přečtou jen 
jednu stránku.“ – říkal sv. Augustin. Země je plná 

nekonečných zážitků, zázraků a jedinečných 
příležitostí. Zveme Vás tedy k jejímu poznávání 
a dalšímu osobnímu rozvoji ve víře a historii.
Nebojte se, zkoušet nikoho nebudeme.

Za organizátory
Marie Mezuláníková

e-mail: mobilni.univerzita@seznam.cz



V neděli 18. 9. 2022 
při mši svaté v 11 hod. za účasti 

Mons. Pavla Konzbula, brněnského 
diecézního biskupa, si připomeneme 

170. výročí posvěcení kostela 
sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna. 

Od 15 hod. jste zváni na doprovodný 
program. Buďme Pánu Bohu vděčni 

za jednu z hlavních dominant 
našeho města. 

Kaplička stávala na tomto místě již v roce 1836, 
protože je zakreslena na historické mapě z let 
1836–1852. Je zakreslena u cesty směrem na Brno, 
z toho vyplývá, že zápis v kronice z roku 1913 
pojednává pravděpodobně o její přestavbě 
do dnešní podoby.
Z historie kapličky tak, jak ji sepsal pan 
Rudolf Kopeček v roce 1994:
„Zajímavý je proto záznam faráře P. Františka 
Bébara ve farní kronice roku 1913. Této kapličce 
říká „Boží Muka“. V části oprav v Újezdě píše:  
Předně stará, kdysi na farském pozemku stávající 
Boží Muka již sešlá, byla poněkud výše postavena. 
Nákres učinil podle Boží Muky v Drnovicích 
u Vyškova zednický mistr Antonín Matoušek 
a postavil ji p. František Jurák. Obraz Matky 
Boží na dřevě vymaloval p. učitel Roman 
Chrást. Ačkoliv i jiní jako p. Jelínek 
Leopold a kovář Petr Maša zdarma praco-
vali na ní, stála přece 500,- K.“
„Domy za kapličkou stavěli Petr a František 
Mášovi, synové kováře Petra Máši. Petr Máša, 
bývalý varhaník, stavěl číslo 372 roku 1923, 
jeho bratr František Máša stavěl číslo 543 
roku 1936. Byl po otci kovářem.“

Pověst o založení Boží Muky – kapličky tak, 
jak ji vyprávěla paní Ludmila Benešová 
z Újezda:
„Jel forman po cestě z Újezda do Brna. Bylo 
brzo ráno. Najednou koně sami zastavili 
a nechtěli za žádného pobízení dále. Forman 
slezl z vozu, aby zjistil příčinu takového 
chování koní. Byl překvapen krásným 
obrázkem Panny Marie, který ležel na cestě 
před jeho spřežením. Dal hned obraz na faru 

a na tomto místě byla postavena Boží Muka. Ten 
obrázek byl potom dán do výklenku této památ-
ky.“
Obraz, který namaloval pan Chrást, byl odstraněn 
v dobách minulých.
Nový obraz Panny Marie na kapličce
V neděli 22. 11. 2009 ve 14 hodin se konala slavnost 
požehnání kapličce a novému obrazu Panny 
Marie.
Požehnání provedl P. Miloslav Kabrda, zazpíval 
ženský sbor Rozmarýna a zahrál chrámový sbor 
mladých.

O braz nakreslil malíř Libor Jaroš ze Žatčan. 
Je to detail obrazu Zvěstování (italský malíř 

Agostino Masucci).

Obraz na kapličku věnovala rodina 
Žaludova z Újezda u Brna, která bydlí 

v domě č. 543 za kapličkou a je spřízněna 
po přeslici s rodinou kováře Františka 

Máše. 

Ať je nový obraz symbolem naděje 
a  lásky.  Naděje  v  době trápení 

a nemoci. Lásky pro šťastný a spokoje-
ný život ve víře.

„Od této chvíle mě budou blahoslavit 
všechna pokolení, neboť veliké věci 
na mně vykonal ten, jenž je mocný, jehož 
jméno je svaté.“ (Lukáš 1,48)

Jarmila Žaludová 



Ke konci školního roku jsme měli tři významné 
akce.
Republikové finále Dětské Porty
Dětská kapela Check it vystoupila na republiko-
vém finále Dětské Porty v Kroměříži. Nejlepší 
dětské skupiny se potkaly na soutěžní přehlídce 
interpretační a autorské tvorby orientované 
na folk, country a příbuzné žánry. Soutěž je postu-
pová (v osmi věkových kategoriích) a probíhá 
ve dvou stupních. Prvním je 12 oblastních kol 
konaných v průběhu podzimu na celém území ČR 
a druhým republikové finále, do něhož mohou 
vítězové kategorií na základě dosažených výsled-
ků postoupit.
Naše děti vystoupily se třemi písničkami a před-
vedly skvělý výkon. Festival se uskutečnil 
na nádvoří Starého pivovaru v Kroměříži. Zažili 
jsme zde krásnou atmosféru hudebního festivalu 
a také načerpali spoust u inspirací. Kapele Check 
it patří velká pochvala.

Autorské čtení a křest knihy
paní Mileny Hercíkové
Další velmi krásnou akcí bylo vystoupení CM 
Jamírek na křtu knihy paní Mileny Hercíkové Čas 
dopovídání. Akce byla spojená s besedou a předá-
váním čestného občanství této úžasné paní, která 
toho v životě hodně zažila. Bylo to velice milé 
povídání újezdské rodačky, i když chvílemi 
i hodně smutné. Odnesli jsme si z tohoto setkání 
spoustu hlubokých zážitků a děkujeme za krásné 
setkání.

Koncert na závěr školního roku
Školní rok jsme zakončili tradičním závěrečným 
koncertem, který se uskutečnil ve Smuteční síni 
v Újezdě u Brna. Jako vždy vystoupili všichni naši 
houslisté se skladbami za doprovodu klavíru. 
Děkujeme Kláře Kostihové a Milušce Moravcové 
za spolupráci.
Velice povedené bylo i vystoupení našeho komor-
ního souboru. Vyslechli jsme si nejenom skladby 
vážné hudby, ale i filmové melodie, které děti 
obzvlášť baví.



Nábor nových muzikantů
Blíží se začátek nového školního roku a já bych 
chtěla pozvat všechny děti, které mají zájem se 
k nám přidat! Mohou se přihlásit do výuky hry 
na housle, kytaru, elektrickou i basovou kytaru, 
kajon.
Dále máme nabídku pro děti už od 6 let, které 
by chtěly hrát v Jamírku nebo v dětské kapele 
Check it. Je tu možnost pro všechny děti, které 
mají rády hudbu, hrají na nejrůznější nástroje 
od flétny přes keyboard, anebo třeba rády zpívají. 
Pokud na žádný hudební nástroj nehrají, nevadí, 
mohou si vyzkoušet a vybrat si, který by je bavil.
Ukázky z naší práce jsou k vidění na Facebooku 
(Vilma Novotná, Jamírek, Check it) nebo 
na YouTube. Informace na telefonu 734 248 445.

Přeji krásný zbytek prázdnin a těším se na stávající 
i nové malé muzikanty.

Vilma Novotná

Letos jsme se s dětmi na Petropavelské hody 
obzvlášť těšili. V tomto školním roce jsme konečně 
mohli začít opět pilně trénovat hraní, zpěv 
i tancování. A právě hody jsou největší městská 
a hlavně krásná událost, které je radost se zúčast-
nit. Kromě nácviku pásem bylo zapotřebí nechat 
dětem na míru ušít kroje, z kterých během covido-
vé pauzy většina vyrostla. Vystoupení tak byla díky 
krejčovství paní Renaty Jahodové se vší parádou.
Společně s cimbálovou muzikou Šternovjan jsme 
si jako jedna velká folklórní rodina zahráli a zazpí-
vali na hodové mši v kostele sv. Petra a Pavla.
Na odpoledním programu za sokolovnou mladší 
děti pod vedením Markéty Pospíšilové předvedly 
pásmo „U kolébky“. Přesto, že to pro mnohé děti 
bylo úplně první vystoupení, zvládly ho na jednič-
ku. Nejednomu rodiči či prarodiči ukápla slza, jak 
byli maláčci roztomilí. 
Starší členové DFS Šternovjánek vystoupili 
na pódiu s pásmem brněnských písní a tanců 
„Kadlátke“, kde nejedna chytlavá melodie nutila 
obecenstvo tleskat dětem do rytmu. Pod vedením 
Michaely Bednářové a Martiny Saloňové vzniklo 
pásmo tanečně mnohem složitější než dosud, byla 
to tedy pro děti velká výzva, zda vystoupení 
v omezeném čase stihnou dostatečně nacvičit. Vše 
dobře dopadlo a obrovský aplaus na konci byl 
odměnou pro všechny aktéry. A protože bez 
muziky by to nešlo, obě pásma pod vedením Marie 
Fasorové hudebně doprovodila Malá muzika 
Šternovjánek, složená z mladých, velmi nadějných 
újezdských muzikantů. 
Děkujeme vedení města a pracovní skupině, díky 
kterým naše vystoupení mohla probíhat na pódiu, 
aby všichni účinkující byli i z dálky vidět. O per-

fektní ozvučení se postaral pan Martin Štěpánek, 
který má s podobnými akcemi bohaté zkušenosti. 
Našemu několikaměsíčnímu úsilí v podobě 
každotýdenních zkoušek tak bylo učiněno zadost.
Máme radost, že nám pod rukama vyrůstá nová 
generace, která bude mít tradice a folklór v srdci, 
stejně jako je máme my. A o to je třeba s láskou 
pečovat. Přejme si tedy, ať se nám toto dílo daří.

Mgr. Marie Fasorová
Mgr. Michaela Bednářová



Újezd u Brna ve spolupráci se společností CETIN plánuje výstavbu optické kabelové sítě. 
Výstavba však závisí na zájmu veřejnosti. Dejte nám vědět, zda máte zájem o naše služby. 
Na náklady společnosti CETIN bude přivedena přípojka optického kabelu až k domu účastníka. 
Účastník si na vlastní náklady zajistí od libovolného poskytovatele (O2, T-MOBILE, ...) 
pro připojení optickou bránu, IPTV set-top box, a příp. wifi router. 
Cena za připojení k internetu a internetovou televizi se od různých poskytovatelů liší 
a v průměru se pohybuje od 700 Kč  za měsíc.  

Anketu naleznete na straně 39



Vážení přátelé, v úvodu našeho vinařské-
ho katalogu k 46. výstavě stojí: „Jezte chléb 
s radostí a víno pijte s mírou“. Nevím, jestli 
jsme se tohoto rčení striktně drželi 
všichni, kteří jsme tam byli, ale jisté je, že 
letošní výstava je již minulostí. Na některá 
předsevzetí je sice už pozdě, ale chcete-li, 
mohu se s vámi podělit o nabyté dojmy, 
a to jak s vámi, kteří jste přišli a to podstat-
né viděli, ale také s těmi, kteří jste z růz-
ných důvodů nepřišli. Činím tak proto, že 
se mně jednou do roka dostane cti podat 
zde pár informací, řekněme technického 
rázu, v balíčku s pocity, které odtud mám 
já a moji kolegové vinaři.

Naposledy jsme se mohli vidět na újezd-
ské výstavě před celými dvěma roky, takže je to už 
celkem dlouho. Možná, že se dá za tu dobu leccos 
i zapomenout, ale o degustacích tohoto druhu to 
zas až tak neplatí. Zvláště pak taky proto, že většina 
z nás si tak odtrženě ani nepřipadá. Měli jsme 
možnosti trénovat kontinuálně. Jen možná 
v trochu užším kruhu. Ve sdělovacích prostřed-
cích jsme viděli, že ani „vyšší kruhy“ nezůstávají 
pozadu a jdou nám tak příkladem, jak je od nich 
ostatně žádáno. Taky jsem si nemohl nevšimnout, 
že v covidové době byla vymyšlena spousta virtuál-
ních variací na degustační téma. Třeba ochutnáv-
ky přes sociální sítě. Znáte to? Je to zcela jednodu-
ché! Více či méně virtuálních účastníků si zakoupí 
láhev a potom doma svůj vzorek nebo vzorky 
náležitě a dopodrobna analyzují. Dále už potom 
stačí jen sdílet nabyté pocity do doby, kdy ještě 
trefíme tlačítko. Má to nesporné výhody. Nemusíte 
se přetlačovat ve frontě na Frankovku, nestrachu-
jete se o kabát v šatně, můžete přitom taky brouz-
dat i v jiných sférách na síti a zcela jistě virově 
neochoříte. Možná tak ještě váš kompjůtr. Vy ale 
ne! Zkrátka a dobře samá výhoda a jistota. Já ovšem 
tyto nové trendy moc neuznávám. Jsem tak trošku 
konzervativní a tvrdím ve shodě s mottem 
z katalogu „vesele se držme zpátky“, ale raději 
všichni společně. Chválit dobré, taktně pohovořit 
o vadách, potřást si rukama, obejmout se a pobla-
hopřát, je-li komu a za co. To je ta pravá atmosféra, 
kvůli které stojí za to přijít na výstavu vína 
za újezdskými vinaři.

Naše výstava nebyla zdaleka první po té zdravotní 
pauze a zprávy přátel odjinud naznačovaly, že 
jejich výstavy se vesměs vyvedly a žádných přehna-
ných obav nebude tedy zapotřebí. Že bychom byli 
ale úplně bez obav, se ovšem říci nedá. Spousta 
věcí se oproti minulým letům musela z gruntu 
změnit a nebyly to žádné kosmetické úpravy. 

Všechno se v zásadě odvíjelo od změny do té doby 
už tradičního místa našich výstav, kterým bývala 
sportovní hala u školy. Je pravda, že to není zrovna 
ideální místo pro čtyři stovky párů putujících 
nohou v nesálovém obutí, a o tom, že se taky sem 
tam něco rozleje či rozbije, není pochyb. Takže 
kam s tou akcí? Uvažovali jsme, koho požádat 
o střechu nad hlavou, protože pod širým nebem 
pořádat tuto akci snad ani možné není. Výstavy 
dříve bývaly v sokolovně nebo třeba v hospodě 
U Paseků. To byly ale ještě malé skleničky a zájem-
ců o degustaci sotva polovina, takže jsme se vešli. 
Pro návštěvu, kterou jsme plánovali, se nejvíce 
hodila bývalá restaurace Rychta. Se svým trochu 
rozervaným Genius loci to je ideální místo 
pro dobrodružství tohoto typu. Samozřejmě, že 
někteří z nás obavy měli a některé subtilnější duše 
se možná ještě trochu chvějí, přestože už je „po“. Já 
jsem tedy mírné obavy pociťoval také. Vím však, že 
nejvíce záleží na lidech, kteří se přijdou na místo 
bavit, svoji roli sehraje i čas a tomu stavení náleží 
ta menší role. Přestože je na Rychtě nebo Dělňáku, 
chcete-li, už vidět, že zde přešel nějaký ten čas, 
myslím, že málokdy zklamal. Aspoň pro mě má to 
místo zvláštní kouzlo. Je to snad už od dob, kdy 
jsem tam chodil tátovi pro pivo a v liduprázdné 
chodbě, než jsem vstoupil na ulici, zkoušel hořkost 
pivní pěny. Myslím, že vlastně nezklamal ani letos 
a to, co měl poskytnout, to taky poskytl. Škoda jen, 
že nám nepřálo počasí a návštěva nemohla kouk-
nout na dvůr, kde jsme původně plánovali vycház-
ky v okolí grilu. Inu, ne všechny plány vždy 
a naplno vyjdou. Jídlo ale k dispozici bylo. 
A tradiční. Byl připraven guláš z divočáka, který se 
velmi líbil, a kdo ochutnal, určitě mi dá za pravdu, 
že se povedl. Kdo přišel z domu sytý, mohl si něco 
jen tak zakousnout k vínu, to bylo nachystáno taky. 
Obsluhu kuchyně a bufetu je zkrátka potřeba 



velmi pochválit, protože práci měla skvěle zorga-
nizovanou a provedenou, přestože podmínky 
na místě odpovídaly spíše orientačnímu běhu. 
O nalévání vína bylo postaráno také skvěle. Dík 
patří i mladým nalévačkám a nalévačům za podaný 
výkon, dále Cimbálce Denica ze Šardic, která nás 
naladila řekněme folklórně. Velmi si ceníme také 
přítomnosti naší paní starostky, která nás poctila 
svojí návštěvou, výstavu zahájila, popřála zdar 
i zdraví oslavencům, ba ještě profesionálně zapěla 
„živijóóó“. 

Týden před tím, než jsme mohli začít ochutnávat, 
se do hodnocení bezmála šesti set vzorků pustilo 
ve dvaceti komisích 64 odborných hodnotitelů 
a tři subkomisaři. Z jejich půldenního hodnocení 
vzešlo šest šampionů. V bílých Jožka Novák 
z Borkovan se svým mladým Sylvánkem, František 
Šebesta z Lovčiček s ročníkovou Šedou Rulandou. 
Mladý Neuburg měl nejlepší Oldřich Popelák 
z Újezda, ročníkový Neuburg Petr Životský 
ze Sokolnic a v červených si převzali ocenění 
vinaři z Klášterní vinárny a dále z Vinotéky 
u Romana. Oba za Merlot a oba z Brna. 

Bohužel výstava měla i své malé kaňky. Jednu 
z hlavních výher naší tomboly v podobě divočáka 
musela bohužel přes nesporné štěstí převzít 
dlouholetá vegetariánka, což ovšem vyvážil fakt, že 
následnou hlavní výhru, kterou byl střešní nosič 
od firmy HAKR vyhrál majitel automobilu. Dále je 
nutno připomenout, že nám vůbec nepřálo počasí 
a spousta návštěvníků vytáhla již uklizené kožichy. 
Subtilní šatna pak téměř praskala ve švech. 
Na všechny při odchodu ale svršky zbyly, takže 
i tady to vlastně dopadlo dobře.

Závěrem je všem nutno poděkovat za krásnou 
a vydařenou společenskou akci, poděkování 
za odvedenou práci patří všem sponzorům, 
organizátorům, Obecnímu úřadu a dobrovolně 
pomáhajícím. Hlavně ale vám všem, kteří jste nás 
poctili svojí přítomností a posílili tak naše pře-
svědčení, že stojí za to dělat tuto zábavu dále. 
Myslím, že můžu za kolegy klidně říci, že se těšíme 
na další, v pořadí už 47. výstavu vína v Újezdě 
u Brna. 

Na shledanou a na zdraví! 
Za újezdské vinaře Radoslav Váša

Sezóna 2021/2022 je za námi a k jejímu ukončení 
chyběla už jen pověstná tečka, tedy poslední 
setkání. 
V pátek 27. 5. 2022 se všechny žákovské týmy, 
včetně dorostenek, sešly na hřišti za sokolovnou, 
aby se oficiálně s ročníkem 2021–2022 rozloučily. 
Program měl část oficiální, kde byla vyhodnocena 
docházka na tréninky a tři nejpilněji trénující děti 
z každého týmu byly odměněny míči značky 
Hummel. Následovalo ocenění mladších žáků, 
kteří se v konkurenci 12 týmů Jihomoravské ligy 
neztratili a obsadili 3. místo. Medaile předala 
starostka města Ing. Marie Kozáková společně 
s krajskou manažerkou svazu házené MgA. 
Veronikou Popovičovou. Následovalo tradiční 
vyřazení „přestárlých“ dětí z týmů, do kterých už 
nepatří věkem, a jejich zařazení do týmů nových.  
Ihned po ukončení oficiální části jsme přešli 
k části sportovně komické, kdy se utkali hráči 
a hráčky proti rodičům a trenérům, tatínci proti 
maminkám a k vidění byly vlastně všemožné 
kombinace typu všichni proti všem. Protože nejen 
sportem živ je sportovec, dostaly děti „stravenky“ 
na nápoj a jídlo zdarma. Bylo krásné pozorovat, jak 
se někdo hrnul na hřiště a někdo k výdejnímu 
okénku �.

Ačkoli uplynulá sezóna je minulostí, už myslíme 
na další. Aktuálně připravujeme další ročník 
turnaje pro mladší žáky, tradiční Memoriál Jarosla-
va „Bagra“ Konečného, alias Bagr Cup, který se 
bude konat 3. 9. 2022 na hřišti za sokolovnou. 
Všichni jste srdečně zváni.

Luděk Kubát



Čas letí jako voda, někdy možná i rychleji, děti 
odrostou, práce je čím dál víc a každý potřebuje 
nějaký relax, odpočinek, prostě vypnout. 
Zapomenout na starosti všedního dne a užívat si 
jen to svoje. Chlapi zajdou na pivko, fotbal, háze-
nou…, ale i ženy chtějí své volné chvilky.
A tak Hanka Franklová, jako již poněkolikáté, 
oslovila újezdské ženy s nabídkou secvičit sokol-
skou sestavu, která je takovou předzvěstí sokolské-
ho sletu za tři roky v Praze, a dala dohromady 
úžasnou partu skvělých žen. 
Začátky byly někdy krušnější, náročnější, ale…. 
stálo to za to! Od podzimu 2021 jsme se pravidelně 
scházely jednou týdně na nácvik naší skladby 
s příznačným názvem „OPTIMISTKY“.
A těmi jsme všechny doposud!
Zjara jsme absolvovaly dvě secvičné v Telnici spolu 
se ženami z Telnice, Brna, Černovic a Pozořic 
a po ujištění, že jsme připravené, jsme se už 
nemohly dočkat veřejného vystoupení v Plzni 
na akci „Sokolská Plzeň 2022“, která se konala 
13.–15. 5. 2022.
Třídenní Plzeň byla pro nás nepřekonatelně 
báječná: od ubytování v patře plaveckého stadio-
nu, přes medaile z místního blešáku, procházku 
celým městem s ochutnávkami místních nápojů, 
výtečnou večerní oslavu narozenin naší Vilmušky , 
soutěže a zábavy v Tyršově parku, až po nedělní 
vystoupení ve sportovní hale Lokomotiva. Ten 
pocit, když po závěrečném výpadu, kdy diváci jsou 
takřka tři metry od vás, celá hala povstane a začne 
tleskat – NEPOPSATELNÉ! Udýchané, zpocené, 
slzy dojetí (štěstí) na krajíčku, ale šťastné – pocit 
vítězů. A organizačně Plzeň zvládla vše na výbor-
nou.
 

Následoval 14denní odpočinek a 10. 6. 2022 
nastalo vytoužené „Sokolské Brno 2022“. Sobotní 
generálka a hlavní neděle. Ráno hlavní zkouška, 
potom čtyřtisícovým průvodem všech cvičenců 
z České ulice na stadion Kounicova, v úmorném 
vedru čekání na seřadišti a pak… ZVLÁDLY JSME 
TO!!! Se šarmem, úsměvem na rtech, grácií… 
prostě „holky, byly jsme nejlepší“. Organizačně 
Brno trochu pokulhávalo, ale krásný zážitek 
na závěr našeho snažení nic nepřekoná.
Velké díky Té naší Hance, že to s námi zvládla 
(někdy i my s ní), a těšíme se na další akce.
A vy, kteří byste chtěli vidět báječné újezdské ženy 
v akci – máte poslední možnost 24. 9. 2022 
na místní Sokolovně. 

 Marcela, jedna z nich 



Újezdské kulturní léto pokračovalo v neděli 
24.července dalším koncertem. Tentokrát nám 
přijela zahrát a zazpívat country kapela Poutníci se 
svým koncertním programem „Přes 50 let 
v country“. 

Počasí bylo opravdu tropické, ale v parku pod 
stromy byl příjemný chládek, takže přítomným 
posluchačům ani moc nevadilo, že začátek koncer-
tu musel být z technických důvodů o půl hodiny 
odložen. Frontmanovi kapely totiž vypověděla 
službu basa a následně i náhradní nástroj, což byla 
poměrně zásadní komplikace. Naštěstí mezi 
diváky byl i pan Sedláček ze Žatčan, mnozí z vás ho 
jistě znají jako člena Začanských mužáků, který 
tímto nástrojem disponuje, a nabídl se, že ho 
kapele zapůjčí. Bylo jen potřeba do Žatčan pro něj 
zajet, což způsobilo malé zdržení, ale v porovnání 
s tím, že by se koncert musel zrušit, to byl jen 
zanedbatelný problém. Panu Sedláčkovi tímto 
ještě jednou děkujeme.

Jakmile byly všechny nástroje pohromadě, mohl 
koncert konečně začít. Na programu byly jak 
písničky z nejnovějšího CD kapely Stíny na stře-
chách, tak samozřejmě i nejslavnější poutnické 
písně, kterými jsou Panenka nebo Pojďme se 
napít. Poutníci ale dokázali, že umí i jiný žánr než 
bluegrass a country, takže jsme v jejich podání 
mohli slyšet i popové hity jako Mamma Mia nebo 
na závěr jako přídavek Trezor z repertoáru Karla 
Gotta.

Závěr školního roku pravidelně přináší hudební 
vystoupení žáků základních uměleckých škol, 
které u nás ve městě působí. Také tentokrát jsme 
v červnu prožívali mnoho krásných chvil s hud-
bou. Ve čtvrtek 23. června rozezněli prostory 
smuteční síně žáci pobočky Základní umělecké 
školy Pavla Křížkovského Brno. 

Tentokrát jsme dokonce měli možnost se zapojit 
a společně s kytarovou třídou si zazpívat. Věřím, že 
všechny přítomné vystoupení žáků potěšilo. 
Rozhodně jsem z usmívajících se tváří měla dojem, 
že nás při koncertě hudba naladila do radostna 
a odcházeli jsme domů s nadšením, jak šikovné 
děti tady v Újezdě máme. 

Marie Kozáková
starostka

Koncert se tedy i přes počáteční potíže skvěle 
vydařil a my se těšíme na setkání s vámi na některé 
další kulturní akci.

za kulturně školskou komisi 
Leona Tálská



Z
de utrhnout



Milé děti, 
dnešní křížovka je plná hádanek o zvířátkách.  Prázdniny se pomalu blíží ke konci, čeká vás opět 
školka a škola. Ale víte co je na tom super? Víte, co vás tam také čeká? Vyluštění v tajence.

Správně vyluštěnou tajenku 
zašlete do 10. září 2022 

na e-mail: kroupova@ujezdubrna.cz
a my opět vylosujeme 3 výherce, 

kteří budou odměněni.



STUDIO : Hostěrádky-Rešov 315                                           

 

               Veveří 39, Brno

DVOJITÁ IONIZACE
 stimulace buněčné aktivity, penetrace aktivních složek do hlubších vrstev pleti 

ANALÝZA PLETI MIKROKAMEROU 

MASÁŽ TERMOHLAVICÍ
 

zvyšuje svalový tonus (vypínací účinek )
 

REDUKCE CELULITIDY A FORMOVÁNÍ POSTAVY

 

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE

 

Pečujeme o Vaši krásu a zdraví již 20 let . 
KONTAKT : 777 926 894



Chráněná dílna 
hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá ruční montážní práce.

Úvazek dle dohody 4–6 hod. denně.

Pouze ranní směna. Práce v malém kolektivu české firmy.

Místo výkonu práce: 

Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)

Tel.: 775 330 122, info@meta-pyro.cz
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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)

27. 8. 2022 Rozlučka s prázdninami (Rychmanovský rybník)

2. 9. 2022 Rozloučení s létem (Domov U Františka)

3. 9. 2022 Poslední prázdninová jízda (park u penzionu)

3. 9. 2022 7. ročník Bagr Cup (sokolovna)

4. 9. 2022 16. ročník Memoriálu Věry Zapletalové a Hany Daňkové (sokolovna)

24. 9. 2022 Farmářské trhy (park u radnice)

24. 9. 2022 Sokol - veřejné cvičení s ukázkou skladeb Sokol Gym (sokolovna)

2. 10. 2022 Písničkové divadlo Lidičky, (Sál na Rychtě)

3. 10. 2022 Muzikál Devět křížů (Městské divadlo Brno)

6. 10. 2022 Cestovatelská přednáška manželů Poulíkových 
  (Městská Jiráskova knihovna)


