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    Pøedstavení kronikáøky

Jmenuji se Rostislava Paarová. Narodila jsem se v roce 1951 v Újezdì u Brna. Zde jsem 

absolvovala Základní devítiletou �kolu v letech 1959�1967. Po skonèení docházky jsem 

pokraèovala ve studiu na Støední ekonomické �kole v Brnì na Pionýrské ulici (dnes 

Obchodní akademie). Maturovala jsem v r. 1971 na oboru Zahranièní obchod. Po maturi-

tì jsem rok pracovala v Domì techniky ÈSVTS na brnìnském výstavi�ti a v roce 1972 

ode�la do Prahy studovat na Vysokou �kolu ekonomickou. V prùbìhu studia jsem zaèala 

pracovat a zmìnila si formu studia z denního na dálkové. Po promoci jsem se vdala 

a mám 2 syny, kteøí v souèasné dobì �ijí se svými rodinami v Èeských Budìjovicích. 

Rozvedla jsem se a na dùchod � v roce 2010 vrátila do rodného mìsteèka � starat se 

o le�ící maminku. Po jejím odchodu se sna�ím zapojit do místního dìní a kulturního 

�ivota. Bìhem svého zamìstnání jsem pro�la nìkolika odli�nými pracovi�ti a funkcemi, 

do dùchodu jsem odcházela z pozice øeditelky Støediska ekologické výchovy hl. m. Prahy 

v Toulcovì dvoøe.

O práci na kronice mì po�ádala starostka, paní Ing. Marie Kozáková a já se s radostí této 

práce ujímám. U� proto, �e zaèátkem 90. let ji vykonávala moje maminka. Samozøejmì 

jsem si neuvìdomila, co v�echno role kronikáøky obná�í, jak je nároèná. Doufám, �e ji 

zvládnu ke spokojenosti souèasných i budoucích ètenáøù. Také doufám, �e bude akcep-

továno, �e hodlám kroniku vést moderním zpùsobem � elektronicky. Mám pro to nìko-

lik pádných argumentù:

� Èitelnost. Listovala jsem v zápisech z minulých let a pøiznám, 

�e nìkdy mi dìlalo dost velké potí�e text pøeèíst.

� Pøehlednost. Ve �strojovì� psaném textu je mnohem lehèí orientace, 

pokud ètenáø hledá urèitá témata.

� Mo�nost �íøení textu. Elektronicky psaný text je mo�no opakovanì vytisk-

nout a dát napøíklad k dispozici obèanùm na rùzná místa � 

nabízí se místní knihovna, knihovny obecnì prospì�ných zaøízení � 

Penzion pro dùchodce, DPS, Domov pro seniory U Franti�ka ...

� Mo�nost vkládání fotografií dokumentujících rùzné události, 

které se bìhem roku staly.

Tak vás v�echny zvu ke ètení a vzpomínání na to, co se v roce 2018 událo �
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1Události ve svìtì

LEDEN: 

 � Bulharsko pøevzalo pøedsednictví Evropské Unie.

 � Hlavními mìsty kultury se stal nizozemský Leeuwarden a maltská Valletta.

ÚNOR:  

 � Z amerického mysu Canaveral odstartovala v souèasnosti nejsilnìj�í raketa 

Falcon Heavy spoleènosti SpaceX.

 � Konaly se  XXIII. zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongèchangu. 

Olympiády se zúèastnili sportovci ze Severní Koreje, co� znamenalo poèátek 

historického sbli�ování obou znepøátelených státù, které bìhem roku 

pokraèovalo.

 � Slovensko bylo otøeseno vra�dou investigativního novináøe Jána Kuciaka 

a jeho pøítelkynì Martiny Ku�nírové. Tato událost zpùsobila vlnu nepokojù 

a manifestací, které vedly k pádu tøetí vlády Roberta Fica

BØEZEN:  

 � Vladimír Putin byl v prvním kole zvolen ruským prezidentem na dal�ích 6 let.

 � V USA do�lo k prvnímu usmrcení èlovìka tzv. autonomním automobilem 

(bez lidského øízení).

 � Uhynul poslední samec nosoro�ce tuponosého v Súdánu.

 � Na Slovensku byla sestavena nová vláda pod vedením Petera Pellegriniho.

DUBEN:

 � V Havanì se zøítil Boeing 737, z celkového poètu 113 cestujících 

jich 100 zahynulo.

 � V Evropské Unii vstoupilo v platnost Obecné naøízení o ochranì osobních 

údajù.

ÈERVEN:

  Uskuteènil se summit Severní Koreje a USA v Singapuru.

 � V Moskvì se konalo 21. mistrovství svìta ve fotbale, vítìzným týmem byla 

Francie.

 � V Kanadì legalizovali rekreaèní u�ívání marihuany.

 � Hluboko v thajské jeskyni uvízlo 13 chlapcù, kdy� ustupovali pøed stoupající 

vodou. Jejich záchrana byla velmi komplikovaná a trvala 17 dní.

 � V Saudské Arábii mohou �eny øídit auta.

1 Zdroj: Wikipedie



KRONIKA 2018

7

ÈERVENEC:

 � Rakousko pøevzalo pøedsednictví EU

 � Etiopie a Eritrea uzavøely mírovou dohodou dvacet let trvající hranièní konflikt

 � V Helsinkách probìhla první schùzka prezidentù USA Donalda Trumpa 

a Ruska Vladimíra Putina

 � V Øecku bojují hasièi s rozsáhlými po�áry, pøi kterých zemøelo více ne� 60 lidí

 � Do�lo k nejdel�ímu zatmìní Mìsíce v 21. století. 

Trvalo 1 hodinu, 43 minut, 34 vteøin

SRPEN

 � Série otøesù na ostrovì Lombok, pøi kterých zahynulo nejménì 300 lidí, dal�í 

stovky byly ranìny

 � Na dálnici A 10 v italském Janovì se zøítil dálnièní most, zahynulo 35 lidí

ZÁØÍ

 � Po�ár v Brazilském národním muzeu v Rio de Janiero, pøi kterém bylo znièeno 

kolem 20 milionù archeologických nálezù a historických památek

 � Ze San Franciska vyplulo první zaøízení organizace The Ocean Clean Up, které 

by mìlo v Tichém oceánu sbírat tuny plastického odpadu na tzv. velké pacifické 

skládce mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy

ØÍJEN

 � Probìhly Letní olympijské hry mláde�e v Buenos Aires

 � Pape� Franti�ek svatoøeèil pape�e Pavla VI., Óscara Romera a dal�ích 5 lidí

 � Kanada legalizovala ve�keré u�ívání marihuany

 � Prezidentkou Etiopie byla zvolena první �ena � Sahle-Work Zewdeová

LISTOPAD

 � Na Slovensku probìhly komunální volby

 � Nová krize na Ukrajinì, poté co ruské lodì zastavily a zajaly 3 ukrajinské lodì 

pod Krymským mostem

 � Americká sonda InSight urèená k prùzkumu geologie Marsu úspì�nì pøistála 

na povrchu planety

PROSINEC

 � Summit G20 v Buenos Aires

 � Èíòané vyslali lunární sondu, která má zkoumat odvrácenou stranu Mìsíce

 � Teroristický útok ve �tasburku, pøi kterém byli zabiti 3 lidé

 � Tsunami v Sundském prùlivu zabilo nejménì 400 lidí a bylo zpùsobeno 

podmoøským sesuvem sopky
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Události v Èeské republice

Rok 2018 byl pro na�i zemi významným rokem � rokem slavných výroèí.  

 1318  � 700 let: Jan Lucemburský se stal èeským králem

 1348  �  670 let:  Zalo�ení Karlovy univerzity v Praze

 1458  �  560 let:  Korunovace Jiøího z Podìbrad èeským králem

 1618  �  400 let:  Pra�ská defenestrace

 1648  �  370 let:  Podepsán Vestfálský mír � konec tøicetileté války

 1848 � 170 let: Zru�ení poddanství

 1918 � 100 let: Výroèí zalo�ení Èeskoslovenské republiky

 1938 � 80 let: Postoupení pohranièí Nìmecké øí�i � 

     následek Mnichovské dohody

 1948 � 70 let: Pøevzetí moci komunistickou stranou, 

     vznik diktatury proletariátu

      Orelská pou� na Sv. Hostýnì � jedna z nejvìt�ích 

     protikomunistických demonstrací za celou existenci    

     komunistického re�imu

 1968 � 50 let: Pra�ské jaro, Vpád vojsk Var�avské smlouvy

Nicménì nejoslavovanìj�ím výroèím v roce bylo samozøejmì sté výroèí zalo�ení 

Èeskoslovenské republiky. Oslavy vyvrcholily 28. øíjna, kdy Prahu nav�tívili nìmecká 

kancléøka Angela Merkelová a francouzský prezident Emannuel Macron. V øíjnu se také 

v Praze na poèest výroèí uskuteènil 16. V�esokolský slet.

Rok byl dramatický, spoleènost rozdìlená. Po podzimních volbách v r. 2017, kdy zvítìzilo 

hnutí ANO Andreje Babi�e, pokraèovalo a� do èervence r. 2018 vyjednávání o podpoøe 

men�inové vlády. Ta vládla nejdøíve bez dùvìry, pak v demisi.

V èervnu prezident Zeman povìøil vedením vlády znovu A. Babi�e, který sestavil 

men�inovou vládu s pomocí ÈSSD. Tato vláda získala s podporou KSÈM vìt�inu 

v parlamentu.

Rok 2018 byl také rokem volebním.

Dne 27. ledna byl ve druhé pøímé volbì a ve druhém kole zvolen Ing. Milo� Zeman 

podruhé prezidentem ÈR. Zvítìzil v duelu nad prof. Ing. Jiøím Draho�em s rozdílem 

2,73% hlasù, co� v absolutním poètu bylo 152.084 hlasù. V Praze zvítìzil s dvojnásobnou 

pøevahou Ing. Draho�, co� zjednodu�enì øeèeno svìdèilo o názorových rozdílech vìt�iny  

obyvatel hl. mìsta a zbytku republiky.

V øíjnu probíhaly komunální a v nìkterých obvodech i senátní volby.
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Ze zimních olympijských her v Ji�ní Koreji pøivezla Ester Ledecká hned dvì zlaté medaile. 

Velkým úspìchem je i fakt, �e se jí podaøilo zvítìzit ve dvou odli�ných sportovních 

disciplínách. Výhru v superobøím slalomu doplnila o týden pozdìji o první místo 

ve snowboardu. Takový výkon øadí Ledeckou mezi nejlep�í sportovkynì svìta.

V srpnu zahynuli v Afganistánu pøi útoku atentátníka 3 èe�tí vojáci. V øíjnu pøi útoku 

na vozidlo èeské armády zahynul kynolog a 2 vojáci byli zranìni.

V listopadu se modrotisk dostal na seznam nehmotného dìdictví lidstva UNESCO.

 

Rok konèil velkým dùlním ne�tìstím na Karvinsku, kde pøi výbuchu metanu v hloubce 880 

m zahynulo 13 horníkù a dal�í 3 byli s tì�kými zranìními pøevezeni do nemocnice. 

12 obìtí bylo z Polska.

V�echny tyto události se odrá�ely i v �ivotì obyvatel na�eho mìsteèka.
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Události v na�em mìstì

Poèasí

Rok byl nadprùmìrnì teplý a suchý.

Kromì mrazivého února, kdy klesla minimální teplota na -12,7 °C a prùmìrná byla 

-1,91 °C, se prùmìrné teploty v zimních mìsících pohybovaly vìt�inou nad nulou. 

Nejni��í teplota v roce v�ak byla 1. bøezna, kdy bylo namìøeno -13 °C. Nejmrazivìj�í dny 

byly na pøelomu mìsícù února a bøezna.

Jarní poèasí pøi�lo a� v druhé polovinì dubna.

Léto bylo suché s vysokými teplotami. Ty nejvy��í byly namìøeny v první dekádì srpna 

a pohybovaly se kolem 36 °C.

Teplé a sluneèné poèasí témìø bez srá�ek vydr�elo do druhé poloviny øíjna. První mírné 

mrazíky pøi�ly a� v druhé polovinì listopadu a s výjimkou nìkolika dní vydr�ely 

do 22. prosince. Znovu zaèalo mírnì mrznout a� na Silvestra. Prùmìrná roèní teplota byla 

12 °C, co� je 1,27 °C nad prùmìrem.

Pøesné souhrny srá�ek za rok 2018 neznáme, ale dle prùbì�ných zpráv se celoroènì 

pohybovaly pod prùmìrem, a� na samém konci roku se situace nepatrnì zlep�ila. 

Celkovì v�ak je situace nepøíznivá, spodní vody vysychají a deficit se tì�ko vyrovná.

Pøesto�e se vegetace vzhledem k pozdnímu nástupu jarních teplot opozdila, bìhem 

nìkolika týdnù zpo�dìní dohonila a díky suchému a teplému poèasí dokonce u nìkte-

rých plodin zkrátila. Napøíklad hrozny vinné révy dozrávaly o tøi týdny døíve ne� obvykle.

Obecní zále�itosti

Komunální volby probìhly v øíjnu, tak�e do prvního zasedání nového zastupitelstva, 

které bylo zaèátkem listopadu, pracovala Rada mìsta a Zastupitelstvo ve stejném slo�ení 

v jakém pracovalo  celé  pøede�lé volební období.

Do listopadu 2018 byla samospráva obce následující:

Starosta obce:  ThDr. Jan Hradil, Th.D., dr. h.c.  

Místostarosta obce: Karel Hradský

Rada Mìsta:  ThDr. Jan Hradil, Th.D., dr. h.c.

   Karel Hradský

   Ing. Vlastimil Bílek, PhD.

   Mgr. Radek Øeøicha

   Lubomír Ro�novský
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Z voleb 5. a 6. øíjna 2018 a ustavujícího zasedání z 5. listopadu 2018 vze�lo toto nové 

vedení mìsta:

Starostka:   Ing. Marie Kozáková

1. místostarostka:  Mgr. Bc. Petra Kocúrová

2. místostarosta: Ing. Milo� Zapletal

Uvolnìná èlenka zastupitelstva:  Magdalena Pízová

Slo�ení Rady mìsta: Ing. Marie Kozáková

   Ing. Karel Vévar

   Mgr. Bc. Petra Kocúrová

   Ing. Milo� Zapletal

   Mgr. Marie Jadrná

Slo�ení zastupitelstva: Ing. Marie Kozáková KDU-ÈSL

   ThDr. PhDr. ThLic. Radek Mezuláník, Ph.D. � KDU-ÈSL

   Ing. Karel Vévar � KDU-ÈSL

   ThDr. Jan Hradil, Th.D., dr. h.c. � Sdru�ení Nestraníkù

   Lubomír Ro�novský � Sdru�ení Nestraníkù

   doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. � Sdru�ení Nestraníkù

    Ivana Mácová � Sdru�ení Nestraníkù

   Mgr. Bc. Petra Kocúrová � 

   OMMO (Obèané mìstu, mìsto obèanùm)

   Magdalena Pízová � OMMO

   Radomír Lakomý � OMMO  

   Ing. Milo� Zapletal � TJ Sokol Újezd u Brna

   Ing. Libor Lattenberg � TJ Sokol Újezd u Brna

   Mgr. Marie Jadrná � SNK Evrop�tí demokraté

   Mgr. Radek Øeøicha � Sdru�ení pro Újezd

   Karel Hradský � Nezávislí

Na 2. zasedání zastupitelstva rezignoval na post 2. místostarosty Ing. Milo� Zapletal � 

z dùvodu pracovního vytí�ení. Na místo 2. místostarosty byl zvolen Ing. Karel Vévar, který 

byl pro tuto funkci dlouhodobì uvolnìn.

Nové vedení mìsta se potýkalo se spoustou potí�í zpùsobených faktem, �e agenda mìsta 

nebyla minulým vedením pøedána, neexistovala elektronická evidence smluv apod. Bylo 

nutno také �hasit po�áry� zpùsobené blízkými termíny plnìní zejména dotaèních 

programù, na kterých závisela finanèní podpora nìkterých projektù (SMART City, 

nástavba patra sociální ubytovny apod.).
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Hospodaøení mìsta 

Rozpoèet za rok 2018

Návrh rozpoètu byl zveøejnìn v dobì: od 20. 11. 2017 do 22. 12. 2017. Rozpoèet na rok 

2018 byl schválen v Zastupitelstvu mìsta usnesením è. 24, bod è. 12 dne 21. 12. 2017.

 Pøíjmy celkem: 61 825,10 tis. Kè

 Výdaje celkem: 77 250,60 tis. Kè

 Financováním salda pøíjmù a výdajù: 15 425,50 tis. Kè

V prùbìhu roku bylo schváleno 13 rozpoètových opatøení, kterými do�lo ke zvý�ení 

rozpoètu nebo pøesunu mezi polo�kami v rámci rozpoètu.

Struktura pøíjmù a výdajù rozpoètu po zmìnách za rok 2018 v Kè je následující:

 Daòové pøíjmy 39 123 100,00 Kè

 Nedaòové pøíjmy 11 608 800,00 Kè

 Kapitálové pøíjmy 8 917 800,00 Kè

 Pøijaté transfery 6 815 400,00 Kè

 Konsolidace pøíjmù 1 266 700,00 Kè

 Pøíjmy celkem po konsolidaci 65 198 400,00 Kè

 Bì�né výdaje 58 318 900,00 Kè

 Kapitálové výdaje 33 140 500,00 Kè

 Konsolidace výdajù 1 266 700,00 Kè

 Výdaje celkem po konsolidaci 90 192 700,00 Kè

 Saldo pøíjmù a výdajù po konsolidaci -24 994 300,00 Kè

 Financování 24 994 300,00 Kè

2 Èerpáno z materiálu �Návrh závìreèného úètu Mìsta Újezd u Brna za rok 2018� 
  vypracovaného hlavní úèetní Mìsta Ing. Janou Jaro�ovou.
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Struktura skuteèných pøíjmù a výdajù rozpoètu za rok 2018 v Kè je následující:

 Daòové pøíjmy 50 684 262,79 Kè

 Nedaòové pøíjmy 13 570 563,21 Kè

 Kapitálové pøíjmy 8 917 821,00 Kè

 Pøijaté transfery 6 815 148,20 Kè

 Konsolidace pøíjmù 1 266 684,00 Kè

 Pøíjmy celkem po konsolidaci 78 721 111,20 Kè

 Bì�né výdaje 50 570 135,62 Kè

 Kapitálové výdaje 23 882 610,08 Kè

 Konsolidace výdajù 1 266 684,00 Kè

 Výdaje celkem po konsolidaci 73 186 061,70 Kè

 Saldo pøíjmù a výdajù po konsolidaci 5 535 049,50 Kè

 Financování - 5 535 049,50 Kè

Hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní �kola Újezd u Brna

Podle schváleného rozpoètu obdr�ela Základní �kola od svého zøizovatele v roce 2018 

dotaci na provoz ve vý�i 2 300 000,- Kè. V bøeznu 2018 rozhodla na svém zasedání Rada 

mìsta Újezd u Brna o navý�ení rozpoètu o 141 357,- Kè na zakoupení 4 ks trezorových 

skøíní. V èervenci obdr�ela �kola mimoøádnou dotaci ve vý�i 283 469,- Kè, která se skládala 

z pøíspìvku na �o�atné� pro zamìstnance ve vý�i 84 610,- Kè a pøíspìvku na vymalování 

3 uèeben ve �kole ve vý�i 50 000,- Kè. V øíjnu obdr�ela �kola dal�í mimoøádnou dotaci 

ve vý�i 66.450,- Kè na nákup výukových robotických pomùcek pro �áky a dotaci ve vý�i 

44 319,71 Kè na zakoupení nových skøínìk do �aten pro paní kuchaøky a uklízeèky.

Od záøí 2018 je v provozu 3. oddìlení �kolní dru�iny, tak�e nyní nav�tìvuje �kolní dru�inu 

celkem 78 dìtí. Na �kolném se vybralo celkem 66 400,- Kè. Za rok 2018 se ve �kole 

posbíralo 20,30 tun papíru, za co� jsme obdr�eli èástku 30 743,- Kè. Od firmy �rot 

Gebeshuber jsme dostali èástku 2 052,- Kè za sbìr kovového odpadu.

Mìsíènì platíme zálohy na plyn ve vý�i 28 980,- Kè za �kolu a 13 940,- Kè za tìlocviènu. 

Celkem èinila èástka za roèní spotøebu plynu za �kolu 397 324,73 Kè a za tìlocviènu 

153 555,46 Kè. Odbìr elektøiny je nám fakturován mìsíènì, za celoroèní spotøebu jsme 

zaplatili 387 072,- Kè. Za odbìr vody jsme zaplatili celkem 66 729,08 Kè.
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Bìhem roku 2018 probìhlo v budovì základní �koly nìkolik rekonstrukcí. Ji� bìhem 

jarních prázdnin probìhly opravy stropu a elektroinstalace ve spojovací chodbì v suteré-

nu, výmìna dveøí vèetnì zárubní v jazykové uèebnì a v kabinetu ÈJ, oprava stoupaèek 

a rozvodù vody v prostøední budovì �koly a oprava omítek a zdiva na WC po rozvodech 

vody. Opravy v hodnotì 405 480,07 Kè byly hrazeny z rezervního fondu Z�. O hlavních 

prázdninách probíhaly opravy zejména v uèebnì è. 115 � výmìna elektroinstalace, osvìt-

lení, vymalování. Opravy podlah a nalepení nového PVC probìhly ve 2 uèebnách, nová 

výmalba ve 4 uèebnách.

Dotace z M�MT na mzdy a uèební pomùcky èinila 19 272 767,- Kè a beze zbytku jsme ji 

vyèerpali. V rámci projektu Podpora výuky plavání v základních �kolách jsme vyèerpali 

dotaci ve vý�i 50 000,- Kè.

V rámci Operaèního programu Výzkum, vývoj a vzdìlávání (OP VVV) jsme z M�MT obdr-

�eli 2. zálohovou platbu úèelové dotace ve vý�i 379 490,80 Kè. Z této dotace je napø. 

hrazena mzda �kolní psycholo�ky (i s odvody), vzdìlávací semináøe pro pedagogy, odmì-

ny pro uèitele za uskuteènìné �ablony. V roce 2018 jsme dotaci doèerpali a projekt byl 

ukonèen k 31. 12. 2018.

Výsledek hospodaøení základní �koly za rok 2018 skonèil v hlavní èinnosti ziskem 

241.464,98 Kè a v doplòkové èinnosti ziskem 26 602,79 Kè, celkovì tedy èiní hospodáøský 

výsledek 268 067,77 Kè.

Hospodaøení pøíspìvkové organizace Mateøská �kola Újezd u Brna

Dle schváleného rozpoètu obdr�ela Mateøská �kola v Újezdu u Brna v roce 2018 od svého 

zøizovatele dotaci na provozní výdaje ve vý�i 960 000,- Kè. V kvìtnu rozhodla Rada mìsta 

Újezd u Brna o poskytnutí investièní dotace ve vý�i 60 000,- Kè na nákup 2 ohnivzdorných 

archivaèních skøíní, s tím, �e rozdíl v cenì bude uhrazen z investièního fondu M�. Tato 

èástka èinila 22 963,- Kè.

V roce 2018 èinily výnosy za �kolné 300 530,- Kè. Z tìchto penìz se nakoupily pro dìti 

hraèky, pohádkové kní�ky, dále pak metodické a kni�ní publikace pro paní uèitelky, 

didaktické a logopedické pomùcky, výtvarný materiál aj. � celkem za 92 502,- Kè.

Mateøská �kola se aktivnì zapojila do sbìru starého papíru a výtì�ek z této èinnosti èinil 

10 953,- Kè. Mateøská �kola je také zapojena do projektu technického vzdìlávání v mateø-

ské �kole, do projektu Zelená mateøská �kola a projektu fa Ekolamp.

Mateøská �kola také èerpala finanèní prostøedky z Operaèního programu Výzkum, vývoj 

a vzdìlávání (OP VVV) z dotaèního titulu �ablony pro M�, které pokrývaly z vìt�í èásti 

personální zaji�tìní chùvy, dále z nich byla hrazena �kolení pedagogù a semináøe Sdílení 

dobré praxe. Z poskytnuté dotace bylo v roce 2018 vyèerpáno 188 172,30 Kè, k 31. 12. 

2018 byl projekt ukonèen. Z M�MT obdr�ela mateøská �kola na platy a uèební pomùcky 

dotaci ve vý�i 6 099 464,- Kè, která byla beze zbytku vyèerpána.

Z provozní dotace poøídila M� 4 ks botníkù do �aten v hodnotì 32 786,- Kè, vestavìnou 

skøíò do didaktiky za 39 460,- Kè, skøíò na prádlo a kontejner ke stolu za 11 480,- Kè. 

Na opravu stávajících skøíní a na montá� oblo�ek do tøíd bylo vynalo�eno celkem 

17 520,- Kè, dal�í opravy se týkaly pøedev�ím oprav vodovodního potrubí, sociálních 

zaøízení, malování èástí mateøské �koly, èi�tìní kobercù aj.
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V roce 2018 èinily celkové náklady na spotøebu plynu 232 840,70 Kè, mìsíèní zálohy 

platíme ve vý�i 18 510,- Kè. Vyúètování odbìru elektøiny dostáváme od dodavatele ka�dý 

mìsíc, celkové náklady za rok 2018 èinily 107 382,- Kè. Náklady na vodu ve srovnání 

s pøedcházejícím rokem zùstaly skoro stejné a èinily 37 232,57 Kè.

Mateøská �kola ukonèila rok 2018 s kladným hospodáøským výsledkem ve vý�i 

21 830,92 Kè.

Výkazy � Rozvaha, Výkaz ziskù a ztrát a Pøíloha úèetní závìrky � za pøíspìvkovou organi-

zaci M� jsou obsa�eny v pøíloze è. 6 k nahlédnutí na mìstském úøadì u úèetní úøadu 

po dobu vyvì�ení návrhu závìreèného úètu.

Mìsto provádí kontroly v pøíspìvkových organizacích tj. M� a Z�. Pøi kontrolách nebyly 

zji�tìny nedostatky.

Pøíspìvky neziskovým organizacím v roce 2018

Organizace Èástka v Kè Úèel

Èlenský pøíspìvek 
Austerlitz

9 630,00  

Èlenský pøíspìvek 
Svaz mìst a obcí

10 918,40  

Obèanské sdru�ení 
ADRA

7 800,00 Bangladé�ské dítì -  Chincrafrue Khyang

SK Újezd u Brna z.s. 146 427,00 Práce s dìtmi, výuka dìtí - fotbal, stolní tenis, materiální 
vybavení, turnaj ve stolním tenisu, práce s dospìlými, 
èinnost organizace, sekaèka

Nadaèní fond 
JAMIRO

155 500,00 Práce s dìtmi, houslová soutì�, práce s dospìlými, èinnost 
organizace

CM �ternovjan, z.s. 27 300,00 Poøízení krojových souèástek pro taneèní soubor

SHM Klub Újezd u 
Brna, z.s.

39 000,00 Práce s dìtmi, materiální vybavení organizace,  stanové 
tábory, práce s dospìlými, èinnost organizace

Nadaèní fond Z� 
Újezd u Brna

93 600,00 Práce s dìtmi, èinnost organizace

TJ Sokol Újezd u 
Brna

111 700,00 Práce s dìtmi, házená, volejbal, práce s dospìlými a seniory, 
èinnost organizace

Junák � èeský skaut, 
Støedisko TUMULUS 
Újezd u Brna

36 400,00 Práce s dìtmi a materiální vybavení støediska, práce s 
dospìlými, èinnost organizace

Rybáøi Újezd u Brna 35 800,00 Práce s dìtmi a seniory, rybáøské závody, práce s dospìlými, 
èinnost organizace
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Organizace Èástka v Kè Úèel

DPS Sokolnice, 
pøíspìvková 
organizace

10 000,00 Mezigeneraèní den �Byla vojna, byla�

Újezdská 
Rozmarýna, z.s.

49 400,00 Èinnost folklorního sdru�ení, práce s dospìlými, 
èinnost organizace

ÈSS, z.s. SSK 0750 
Újezd u Brna 
Sportovnì støelecký 
klub

12 000,00 Provoz klubu, závody, reprezentace mìsta, 
práce s dospìlými, èinnost organizace

Spolek Vinaøi Újezd 25 000,00 Oprava technického zázemí � stavba na p.è. 49, 
letní ochutnávka vín

Iveta Kamenická � 
Babské hody

31 199,00 Babské hody, práce s dìtmi

Øímskokatolická 
farnost Újezd u 
Brna

893 200,00 Oprava krovu a støe�ního plá�tì, hodin, èásti vnìj�ích omítek 
kostela sv. Petra a Pavla

Farní sbor 
Èeskomoravské 
církve evangelické v 
Brnì I

75 000,00 Malování, nátìry, oprava vstupních dveøí Evangelického 
kostela na Rychmanovì

Sbor dobrovolných 
hasièù Újezd u Brna

31 200,00 Poøádání kulturních akcí SDH, práce s dospìlými, èinnost 
organizace

Chasa Újezd 32 200,00 Petropavelské hody, práce s dìtmi

Tylovo divadlo 
Újezd u Brna, z.s.

40 300,00 Pøíprava uvedení divadelního pøedstavení, rozvoj hereckých 
dovedností, práce s dìtmi a dospìlými, èinnost organizace, 
dovybavení klubovny

Domov u Franti�ka, 
pøíspìvková 
organizace

300 000,00 Provozní výdaje, poøízení pergoly do prostor zahrady, 
vydlá�dìní èásti terapeutické zahrady u pergoly

DFS �ternovjánek, 
z.s.

27 300,00 Poøízení krojových souèástek pro dìti

Obèanské sdru�ení 
Na koleèkách, z.s.

5 000,00 Koncert Michaela Bártka

Dìti Z� 39 000,00 Finanèní gramotnost

Celkem bylo v roce 2018 poskytnuto na dotacích 2 243 874,40 Kè.

Mìsto provádí veøejnoprávní kontroly u �adatelù nebo pøíjemcù veøejné finanèní 

podpory z rozpoètu mìsta. Pøíjemci dotace jsou povinni pøedlo�it vyúètování 

do data uvedeného ve �Smlouvì o poskytnutí úèelové dotace z rozpoètu Mìsta 

Újezd u Brna�. V�echny dotace byly vyúètovány.
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Výbìrová øízení v roce 2018

Mìsto v roce 2018 vyhla�ovalo výbìrová øízení na veøejné zakázky malého rozsahu. 

Jednalo se napø. o výbìrová øízení �Rekonstrukce osvìtlení tìlocvièny Základní �koly 

Újezd u Brna�, �Zastøe�ení lod�ií dvou bytových domù na ulici Rozprýmova è.p. 990 a 996 

a� 1000 Újezd u Brna�, �Oprava ÈOV Újezd u Brna�, �Pøechody pro chodce � ul. Nádra�ní 

� 1×, køi�ovatka u fary � 2× � Újezd u Brna� a jiné akce.

Mìsto Újezd u Brna nevede �ádnou vedlej�í hospodáøskou èinnost, ve�keré penì�ní 

operace byly úètovány v rámci rozpoètu.

Mìsto je od 1. 5. 2009 registrováno jako plátce DPH z ekonomických èinností.

Mìsto Újezd u Brna má uzavøeny v�echny pojistné smlouvy na majetek s poji��ovnou 

Kooperativa, a.s.

Mìsto Újezd u Brna ke dni 31. 12. 2018 vykazuje na základním bì�ném úètu u KB 

Brno-venkov zùstatek v celkové vý�i 24 576 023,21 Kè, na úètu u KB Brno-venkov 

(pøeveden z ÈSOB) zùstatek ve vý�i 161 833,77 Kè, na úètu u ÈNB zùstatek ve vý�i 

5 050 673,95 Kè. Zùstatek úètu 231 navazuje na výpisy z vý�e uvedených penì�ních 

ústavù ke dni 31. 12. 2018.

Fond obnovy vodohospodáøského majetku

Jednalo se o opravy ÈOV - èerpadel, dmychadel, kompresoru a dal�í. Zaèala oprava ÈOV, 

která byla hrazena z fondu èástkou ve vý�i 1 085.076,00 Kè a dále propojení kanalizace 

prùtlakem pod �eleznicí ve vý�i 116 160,00 Kè.  

�ivot ve mìstì 

ze zpráv spolkù a organizací o jejich èinnosti

Jak ji� bylo uvedeno, v na�em mìsteèku pùsobí pøes dvì desítky neziskových organizací, 

které se vìnují kulturním, sportovním i zájmovým aktivitám, prací s dìtmi a mláde�í, 

také se seniory. Zmapovat jejich èinnost není jednoduché, vìt�inou radìji konají, ne� 

o svých èinnostech pí�í. Ale nìco se podaøilo dát dohromady, jak poznáte z následujících 

stránek kroniky.

Nadaèní fond JAMIRO, DFS Jamírek

� Paní Vilma Novotná nám dodala obsáhlý materiál se spoustou fotografií. Ráda bych je 

v�echny uveøejnila pøímo v kronice, ale bylo by to nespravedlivé vùèi jiným organiza-

cím, které nemají tak dùkladnì a peèlivì zpracovaný dokumentaèní materiál, ale jsou 

neménì aktivní. 

� V lednu byl pozván Dìtský lidový soubor Jamírek do Bo�ovic na akci pod názvem 

Setkání s koledou. V místním kostele sv. Stanislava zaznìly v jeho podání koledy, byly 

zde pøipraveny i vìdomostní soutì�ní otázky pro dìti s malými odmìnami za správné 

odpovìdi.

� Pravidelný pololetní koncert mladých houslistù se uskuteènil v únoru. Dìti zde pøed-

vedly, co se za pùl roku nauèily. Vystoupil zde i ná� komorní soubor a spoleènì dìti 

zahrály nìkolik skladbièek
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� V bøeznu probìhlo tøídenní soustøedìní cimbálové muziky Jamírek ve �dánicích. 

Nacvièovali jsme nový repertoár souboru.

� Ve �dánicích Jamírek zahrál i na vernisá�i v galerii výtvarného umìní. Dìti se setkaly 

s autory výstavy s paní prof. Irenou Ráèek z Rakouska a s výtvarníkem Jaroslavem 

Válkem. Ten vìnoval v�em úèinkujícím dìtem grafický list.

� Jarní vystoupení jsme mìli také v Domovì U Franti�ka.

� V Domovì Matky Rosy v Rajhradì se odehrálo vystoupení dìtí, které se pøipravovaly 

na houslovou soutì�.

� Dne 21. dubna uspoøádal Nadaèní fond JAMIRO devátý roèník houslové soutì�e 

pro mladé houslisty do 12 let pod názvem Újezdská notièka. Soutì�e se zúèastnilo 

46 houslistù z 18 hudebních �kol. Na úvod zahrály dvì absolutní vítìzky z minulých 

roèníkù Terezie Koke�ová a Nikola Èeperová. Za na�i houslovou �kolu se soutì�e 

zúèastnili ètyøi soutì�ící. Ve veliké konkurenci jsme získali dvì první a dvì druhé ceny. 

Lucie Vostálová ve druhé kategorii a Luká� �ivotský v �esté kategorii první ceny 

a �árka Tihelková a Kateøina Tálská ve tøetí kategorii druhá místa.

� Dìti zahrály na Velikonoèních slavnostech v Brnì na námìstí Svobody, také na pøe-

hlídce dìtských folklorních souborù Jundrovská vonièka.

� Jamírek vystupoval znovu v Domovì u Franti�ka, tentokrát u pøíle�itosti ukonèení 

dal�ího semestru Univerzity tøetího vìku.

� Ji� tradiènì dìti hrály maminkám na oslavì Svátku matek a vystoupení mìly v rámci 

Babských hodù, také na Slavnostech vína v Brnì na námìstí Svobody.
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� Zúèastnili jsme se celorepublikové akce Cimbály v ulici a pøehlídky folklorních souborù 

Brnìnsko tanèí a zpívá.

� Na soustøedìní jsme si vyrazili do �dánic, do Tøebíèe zase na Bramborobraní.

� Cimbálová muzika Dìtského lidového souboru Jamírek byla vybrána do Mezi-

národních folklorních dílen Muzièky, které jsou poøádány pod zá�titou Ministerstva 

kultury Èeské republiky. Tohoto projektu se úèastní v�dy tøi soubory. Z Èech to byl 

letos Meteláèek, ze Slovenska Brezinka z Bolerázu a za Moravu ná� Jamírek. Ka�dá 

z muzik pøipravila dvì písnièky ze svého regionu a na zámku ve Strá�nici, kde Muzièky 

probíhaly, tyto písnièky lektoøi (co� byli vedoucí jednotlivých muzik) s dìtmi spoleènì 

nacvièovali. Výsledkem byly dva koncerty. Jeden ve Veselí nad Moravou a druhý 

v Lázních Hodonín. Kromì spoleènì nacvièených písnièek ka�dý soubor vystoupil 

i s vlastním programem. My jsme pøedstavili písnièky z Brnìnska. Na základì tohoto 

projektu jsme dostali pozvání na Mezinárodní folklorní festival ve Strá�nici, který se 

bude konat v èervnu 2019.

� Na podzim jsme znovu zpívali a hráli na Podveèeru s Rozmarýnou i v Domovì 

U Franti�ka.

� Jamírek se zúèastnil Setkání opu�tìných a døíve narozených obèanù v Bo�ovicích. 

Muzikanti vystoupili s hodinovým programem. Zahráli nejenom písnièky z Brnìnska, 

ze Slovácka, ale i nìkolik slovenských písnièek. Dìti mìly veliký úspìch a ji� nyní máme 

pozvání na pøí�tí rok v øíjnu na sousedské setkání od Muzea na faøe v Bo�ovicích.

� Ka�dý rok ji� pravidelnì dostáváme pozvání na Vánoèní posezení pro seniory v Ho-

stìrádkách-Re�ovì. Jamírek vystoupil s programem brnìnských písnièek a také koled.
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� Vánoèní koncert na�ich houslistù se uskuteènil v prosinci. Letos poprvé si spoleènì 

s dìtmi zahráli i nìkteøí jejich rodièe a sourozenci. Spoleènì jsme nacvièili nìkolik 

koled a písnièek.

� Pod Nadaèním fondem JAMIRO poøádáme také hudební krou�ek pro dìti v M� 

v Hostìrádkách-Re�ovì. Tyto krou�ky existují ji� �estým rokem.

� Ve�keré aktivity Nadaèního fondu JAMIRO vede a zaji��uje Vilma Novotná.

� Ze v�ech koncertù i vystoupení souborù je fotodokumentace a videonahrávky 

na památku i pro pøípadný zájem veøejnosti.

Základní �kola v Újezdì u Brna

Chronologické shrnutí aktivit:

LEDEN

� Divadelní pøedstavení:

 � Brnìnské povìsti (Radost) � �áci 6. roèníku

� Ekologické programy:

 � Na kameni kámen a Veèerníèek na výletì 

  na ekologickém støedisku Lipka Jezírko � �áci 1. a 5. roèníku

 � Doktor Zdìdil a pan Zdra�il 

  na ekologickém støedisku Lipka Rozmarýnek � �áci 8. roèníku

� Olympiády:

 � Matematická olympiáda � okresní kolo

 � Olympiáda v èeském jazyce � okresní kolo

� Sportovní akce:

 � SLZ� v házené � star�í �ákynì

ÚNOR

� Sportovní akce:

 � SLZ� v házené (krajské finále) � star�í �áci a �ákynì

 � Ly�aøský výcvikový kurz ve Starém Mìstì pod Snì�níkem � 

  �áci 8. roèníku

� Jiné:

 � Zemìpisný program Planeta 3000 �� Brazílie � vá�nivé srdce Ji�ní Ameriky � 

  �áci II. stupnì

BØEZEN

� Divadelní pøedstavení:

 � Tøi mu�ketýøi � �áci 5. roèníku

 � Mach a �ebestová � �áci 3. roèníku

 � Krysáci � �áci 2. roèníku
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� Ekologické programy:

 � Kdo s koho v ekologickém støedisku Lipka Rozmarýnek � 

  �áci skupiny Globální výchova (8. roèník)

� Sportovní akce:

 � SLZ� v házené � kvalifikace na republikové finále � star�í �áci

 � Otnická la�ka � soutì� ve skoku vysokém

� Preventivní akce:

 � �ikana, kyber�ikana a jiné patologické jevy ohro�ující mláde� � 

  pøedná�ka s majorem Badinem pro �áky 7. roèníku

 � Zloèin kolem nás � pøedná�ka s Josefem Klímou pro �áky 8. roèníku

 � Veselé zoubky � preventivní akce pro �áky 1. roèníku

� Pobytové programy:

 � Technologie 21. století � tøídenní pobytový program 

  na Kaprálovì mlýnì v Brnì � �áci 9. roèníku

� Besedy s katechetkou:

 � Cestou k Velikonocùm, 

  Postní doba a Velikonoce, Proè se slaví Velikonoce? � 

  �áci I. a II. stupnì

� Ostatní kulturní akce:

 � Recitaèní soutì� � pro v�echny �áky

 � Koncert skupiny Marbo � pro v�echny �áky

� Jiné:

 � Pletení pomlázek ve �kolní dru�inì � pro v�echny �áky

DUBEN

� Besedy s katechetkou:

 � Køes�anské Velikonoce � II. stupeò

� Preventivní akce:

 � Sexuální a reprodukèní zdraví, plánované rodièovství � �áci 9. roèníku

� Sportovní akce:

 � Okrskové a okresní kolo ve vybíjené � �áci 5. roèníku

 � SLZ� v házené � republikové finále star�ích �ákù

 � McDonald cup � turnaj v kopané

 � Miniházená � �áci I. stupnì

� Ekologické programy:

 � Jak roste chléb � ekologické støedisko Lipka � �áci 3. roèníku

� Vìdomostní soutì�e:

 � Matematická olympiáda � okresní kolo pro star�í �áky

� Ostatní kulturní akce:

 � Náv�tìva Památníku Bible kralické � �áci 7. roèníku

 � Újezdský slavík � �kolní soutì� v sólovém zpìvu
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� Jiné:

 � Zápis �ákù do 1. roèníku

 � Hvìzdárna Brno � 1. a 2. roèník

 � Exkurze v JE Dukovany a VPE Dale�ice � �áci 9. Roèníku

KVÌTEN

� Divadelní pøedstavení:

 � Rozmarné léto � �áci 9. roèníku

� Ekologické programy:

 � ZOO Brno � �áci 4. roèníku

 � Zahrado, prostøi se na ekologickém støedisku Lipka Rozmarýnek � 4. roèník

 � Vodní svìt v Otevøené zahradì v Brnì na Údolní ulici � 6. roèník

 � Ekoolympiáda � oblastní kolo poøádané na�í �kolou

 � Exkurze vybraných �ákù na farmu Rájeèek a do ÈOV Modøice � ekotým

� Sportovní soutì�e:

 � Pohár rozhlasu v atletice + okresní kolo � vybraní �áci II. stupnì

 � Novináøský kalamáø � krajské kolo v házené + republikové finále 

  (výbìr �ákù 6. � 8. roèníku)

� Besedy s katechetkou:

 � Poklady èeského nebe � I. stupeò

 � Svatí vèera a dnes � II. stupeò

 � Svìtci a svìdci víry � II. stupeò

� Vìdomostní soutì�e:

 � Pangea � celorepublikové finále v Praze � matematická soutì�

 � Pythagoriáda � okresní kolo matematické soutì�e

� Preventivní programy:

 � Ukázky ha�ení po�áru na �kolním dvoøe � v�ichni �áci

� Ostatní kulturní akce:

 � Vystoupení �ákù v rámci programu mìsta Újezd u Brna ke Dni matek

 � Divadelní pøedstavení dramatického krou�ku pro rodièe

 � Putování za country se skupinou Poutníci � 3. roèník

� Jiné:

 � �kolní výlety

ÈERVEN

� Divadelní pøedstavení:

 � Pipi � Dlouhá Punèocha � 2. roèník

 � Èert a Káèa � 7. roèník

� Sportovní soutì�e:

 � Miniházená � I. stupeò

 � Fotbal Z� � pro �áky II. stupnì

 � O nejlep�ího �plhouna �koly � soutì� ve �plhu pro I. stupeò
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� Preventivní akce:

 � Èisté zoubky � 2. roèník

 � Dopravní soutì� � I. stupeò

� Jiné:

 � Festival Re:publika � Brno Výstavi�tì ke 100. výroèí republiky

 � Exkurze do koncentraèního tábora Osvìtim a Osvìtim Bøezinka � 

  �áci 9. roèníku

 � Náv�tìva místního vèelaøe � ukázky stáèení medu � 2. roèník

 � Praha � historická exkurze � �áci 9. roèníku

 � Zahradní slavnost � vyhlá�ení nejlep�ích �ákù �koly a rozlouèení s devá�áky

ZÁØÍ

� Preventivní program:

 � Program na zlep�ování vztahù ve tøídì  � 3. tøída

� Pobytové programy:

 � Probádejme svìt � adaptaèní program pro �áky 6. roèníku 

  na ekologickém støedisku Lipka Jezírko

� Sportovní akce:

 � Minifotbal � pro �áky II. stupnì

ØÍJEN

� Sportovní akce:

 � Miniházená � pro �áky I. stupnì

� Preventivní akce:

 � Beseda se zdravotníkem � I. stupeò

� Divadelní pøedstavení:

 � Snìhurka a sedm trpaslíkù � 1. roèník

 � Divadlo Bolka Polívky � 2. roèník

 � Spící krasavice � balet � �áci 8. a 9. roèníku

� Ekologické programy:

 � Jak roste les � ekologické støedisko Lipka Jezírko � pro �áky 4. roèníku

� Vìdomostní soutì�e:

 � Pøírodovìdný klokan pro �áky 8. a 9. roèníku

 � Pi�Qworky � soutì� �ákù II. stupnì

� Jiné:

 � Náv�tìva na Úøadu práce  - �áci 9. roèníku

 � Projektový den ke 100. výroèí vzniku samostatné republiky � v�ichni �áci

LISTOPAD

� Besedy s katechetkou:

 � Du�ièky a Halloween � 5. roèník
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� Sportovní akce:

 � Florbalový turnaj � vybraní �áci I. a II. stupnì

 � SLZ� v házené � �áci II. stupnì

� Divadelní pøedstavení:

 � Mach a �ebestová � 3. roèník

 � Jája a Pája � 2. roèník

� Olympiády:

 � Dìjepisná olympiáda � pro �áky 8. a 9. roèníku

 � Olympiáda v èeském jazyce � pro �áky 8. a 9. roèníku

� Preventivní akce:

 � Drogová kriminalita a my v roce 2018 -  �áci 9. roèníku

� Kulturní akce:

 � Výchovný koncert v kostele sv. Petra a Pavla

 � Vystoupení �ákù �koly na rozsvìcení vánoèního stromu v Újezdì u Brna

� Jiné:

 � Testování znalostí z oblasti dopravní výchovy � 6. roèník

PROSINEC

� Ekologické programy:

 � Døevìný svìt � program na ekologickém støedisku Lipka pro 1. roèník

� Preventivní akce:

 � První pomoc � �áci 9. roèníku

� Besedy s katechetkou:

 � Advent � èas svìtla; Cesta za hvìzdou � �áci I. stupnì

� Kulturní akce:

 � Vystoupení �ákù �koly na rozsvìcení vánoèního stromu v Újezdì u Brna

 � Divadlo �atèany � ochotnické pøedstavení � I. stupeò

� Jiné:

 � Mikulá�ská nadílka pro �áky I. stupnì a M�

 � Den vánoèních tradic a vánoèní jarmark � celá �kola

 � Mediální výchova � setkání se sportovním redaktorem ÈT Petrem Kubáskem � 

  celá �kola

 � Pøání v Domovì u Franti�ka � �kolní dru�ina

 � Titanic � výstava � �áci 6. roèníku

 � Náv�tìva kina v Otnicích � I. stupeò

Dlouhodobé opakované akce v tomto období, zapojení do projektù:

� Ekotým � pravidelné schùzky

� Náv�tìvy Mìstské Jiráskovy knihovny

� Edukativnì � stimulaèní skupinky � pøíprava pøed�kolákù na vstup do Z�

� Plavecký výcvik pro �áky 2. a 3. roèníku
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� Projekt Ovoce do �kol

� Projekt Polygram S� Sokolnice

� Projekt �ablony I

� Náv�tìvy rodilé mluvèí v hodinách angliètiny

Mateøská �kola

Mateøská �kola je zaøazena do sítì �kol Mrkvièka - Enviromentální výchova, dále do sítì 

technických mateøských �kol. Øeditelka pracuje nad rámec povinností v pracovní skupinì 

øeditelù pro pøed�kolní vzdìlávání pro Místní akèní skupinu Bobrava a MAP ORP �lapani-

ce. V roce 2018 probìhly tradiènì následující akce � Vítání jara � vynesení smrtky, veliko-

noèní dílnièky, pálení èarodìjnic, Den matek a Den dìtí, podzimní tvoøení, vystoupení 

u vánoèního stromeèku. Mateøská �kola dále aktivnì spolupracuje s místním hasièským 

sborem a mìstskou a státní policií � besedy, akce pro dìti, se základní �kolou � v rámci 

Edukativnì stimulaèních skupin pro pøed�kolní dìti a rodièe, s Domovem seniorù 

v Sokolnicích, Domovem u Franti�ka aj. � v rámci vystoupení dìtí o vánocích a ke Dni 

matek.

Újezdská Rozmarýna , z.s.

V roce 2018 probìhl ve Strá�nici ji� 73. roèník mezinárodního folklorního festivalu 

a po mnoha letech se dostal na jeho program i poøad z na�eho regionu, z Brnìnska. 

Naposledy tomu tak bylo v roce 1980.
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Rozmarýna ve Strá�nici

Na tuto významnou mezinárodní akci byla pøizvána i Újezdská Rozmarýna, chasa 

ze �atèan a Zaèan�tí mu�áci, aby se zúèastnili spoleèného vystoupení pod názvem �Ta 

brnìnská mája tenká. Hody na Brnìnsku na pøelomu 19. a 20. století.� Dal�í skupiny 

vystupujících byly z Tuøan, Ochoze u Brna, Troubska a Komína. Doprovázela cimbálová 

muzika Kynièan z Moravských Knínic a dechová hudba Veèerka z Tuøan. Celkem 

ve spoleèném vystoupení úèinkovalo více ne� 150 lidí a bylo ve Strá�nici pøedvedeno 

hned dvakrát. V pátek 22. 6. 2018 pøi zahajovacím veèeru MFF v hlavním programu 

na amfiteátru Bludník od 21 hodin a je�tì jednou, v repríze, v nedìli 24. 6. 2018 

ve 12.30 hodin tamté�. Poøad vysílala TV NOE, kde lze objednat DVD.

Za toto vystoupení Újezdská Rozmarýna získala jednu z hlavních cen � laureáta MFF 

Strá�nice za výjimeènou prezentaci lidového odìvu a taneèního materiálu z Brnìnska. 

A to je zásluha v�ech, kteøí se témìø dva roky na vystoupení pøipravovali. 

Pøesto�e pøípravy na vystoupení ve Strá�nici byly skuteènì mimoøádnì nároèné, tak si 

v�ichni zúèastnìní jsou vìdomi veliké pocty, které se jim tímto dostalo. V�ichni na tyto 

dny budou s hrdostí vzpomínat po celý �ivot, nejen pro osobní zá�itky, ale 

i pro skuteènost, �e �lo o vskutku výjimeènou a úspì�nou reprezentaci mìsta Újezd 

u Brna a celé folklorní oblasti Brnìnska, která je v povìdomí folklornì známìj�ích 

a slavnìj�ích  oblastí pova�ována za �Popelku�.
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Nácvik vystoupení na Strá�nický festival probíhal na pravidelných pondìlních zkou�kách 

souboru, ale bylo tøeba koordinace s ostatními zúèastnìnými soubory, tak�e probìhlo 

také nìkolik spoleèných zkou�ek v�ech úèinkujících, kterých bylo 150. První spoleèná 

zkou�ka probìhla v bøeznu v �atèanech a v èervnu v Troubsku.

Soubor organizoval dal�í akce a vystupoval na nich i na akcích poøádaných jinými 

subjekty.

� V dubnu 2018 se uskuteènilo tradièní Zpívání s Rozmarýnou, tentokrát v sále Hostince 

u Pasekù.

� V první polovinì èervna prezentoval soubor újezdské písnì na presti�ní akci Brnìnsko 

tanèí a zpívá.

� Zaèátkem èervence jako dozvuky vystoupení ve Strá�nici se konala v sokolovnì 

v Tuøanech beseda u cimbálu, urèená pro úèastníky programu na MFF.

� V srpnu se vdávala èlenka souboru Martina Jaro�ová, Rozmarýna spoleènì se 

Zaèanskými mu�áky nacvièila program a zaèepila nevìstu.

� Zkrácený program z MFF byl spoleènì s Mu�áky a Chasou ze �atèan pøedveden 

v Tì�anech na folklorním odpoledni.

� Sté výroèí zalo�ení na�í republiky oslavila Rozmarýna vystoupením v �atèanech 

na komponovaném programu zasvìcenému tomuto významnému výroèí.

� Tradicí se stalo i zpívání pro babièky a dìdeèky v Domovì u Franti�ka � tentokrát 

1. øíjna.

� Ka�doroèní oblíbenou akcí se stal Podveèer s Rozmarýnou, který se tentokrát konal 

3. listopadu v újezdské Sokolovnì. Velké pozornosti se tì�ilo zkrácené vystoupení 

ze Strá�nice a èepení nevìsty.

� Poslední akcí roku bylo zpívání na vernisá�i v domì Pánù z Lipé dne 13. listopadu.

Kromì uvedených aktivit pìveckého souboru spolek Újezdská Rozmarýna uspoøádal 

i nìkolik dal�ích akcí: 19. èervna pøedná�ku Mgr. Petra Gadase PhD � Jsme tu jen 

na okam�ik a dvì výstavy: Fotografie Radka Sychy �Oèekávání� v èervnu a �Lidové kroje 

Brnìnska i jiných regionù� koncem záøí.

Cimbálová muzika a folklorní soubor �ternovjan

První vystoupení v roce 2018 bylo na plese v Újezdì, a to konkrétnì na 49. Vìneèku, který 

se uskuteènil 3. 2. v sále restaurace Na Rychtì.

Velikonoèní obchùzka se konala, jak jinak, ne� na pondìlí velikonoèní 2. 4. a také tento-

krát se jelo na povozu ta�eném koòmi, který koèíroval Franti�ek Dobrovolný. 

Krojovaných bylo kolem 20 � vèetnì èlenù Chasy.

Dne 21. dubna se konal Ko�t vín, na kterém CM ji� podruhé hrála a zpívala.

3. narozeniny CM se uskuteènily 28. 4. v sále restaurace Na Rychtì a bylo opìt vyprodáno. 

Kromì CM �ternovjan vystoupil také folklorní soubor �ternovjan s pásmem písní 

ze Strání a pøijeli i milí hosté � Mu�áci ze �atèan, CM Pajtá� z Brna, Tonda Vrba (reportér 

z Horòácka) a Jirka Kokmotos , vedoucí programu  Èeského rozhlasu Brno.

Na babských hodech 26. 5. 2018 �ternovjan doprovázel místní stárky na høi�ti za sokolov-

nou.
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Kosení v Újezdì u Brna probìhlo 3. 6. na zahradì   primá�e Davida �inderbala. Zúèastnilo 

se ho 8 �encù.

�ternovjan zavítal rovnì� na MFF do Strá�nice, kde podruhé vystupoval u amfiteátru 

Bludník ve stánku TV Noe.

Dal�í významnou akcí byly Petropavelské hody, kde doprovázel hodovou m�i svatou 

v kostele sv. Petra a Pavla a rovnì� na odpoledním programu za sokolovnou, kde mj. 

doprovodili místní stárky pøi premiéøe tance z Brnìnska zvaného Figurke.  

Koncert v rámci újezdského kulturního léta se uskuteènil v nedìli 15. 7. v parku u soko-

lovny.

Kácení máje uspoøádal soubor v pátek 17. srpna ve spolupráci s místní chasou. Pøi�lo 

zhruba 150 platících, kteøí se s taneèníky z FS �ternovjan mohli nauèit vrtìnou � tanec, 

který se obvykle u nás na hodech tanèívá �

Dne 3. 11. hrál soubor hned na dvou významných akcích. První z nich se konala v Újezdì 

na sokolovnì � Folklorní podveèer s Rozmarýnou. Po vystoupení èlenové souboru spì-

chali do Brna-Lí�nì na oslavu 50. výroèí CM Lí�òáci.

CM �ternovjan spolupoøádali rovnì� benefièní adventní koncerty � 2. 12. v Liptále 

s Rokytenkou, 12. 12. na námìstí Svobody v Brnì s Mu�áky ze �atèan � toto vystoupení 

bylo �ivì pøená�eno Èeským rozhlasem Brno a 15. 12. v obøadní síni v Újezdì u Brna 

s Rokytenkou a DFS �ternovjánek.

Stejný den  nahráli ve studiu Èeského rozhlasu v Brnì ètyøi koledy z Brnìnska, které by se 

mìly stát základem pro první hudební nosiè na�í CM.

Vánoèní m�e svatá v kostele Petra a Pavla � s Mu�áky ze �atèan na �tìpána 26. 12. 2018. 

Odpoledne soubor èekalo zpívání u kaplièky a poté koledování po celém Hójezdì �

Krom vý�e zmínìných akcí hráli na oslavách, svatbách a kulturních akcích i v okolních 

mìstech. Celkem v roce 2018 odehráli zhruba 40 vystoupení.
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Dìtský folklorní soubor �ternovjánek

DFS �ternovjánek vznikl ji� v roce 2017 a hned se úspì�nì uvedl ve známost �ir�í veøejnos-

ti s prvním pásmem Okolo mlýna, které mìlo spolu s novì u�itými kroji dìtí premiéru 

v èervnu na Farním dnu a brzy na to i na dìtské pøehlídce Brnìnsko zpívá 

a tanèí. Úspì�né opakování probìhlo je�tì na újezdských Petropavelských hodech 

a Folklorním podveèeru s Rozmarýnou na podzim. To u� se pøipravovalo nové pásmo 

Na pastvisku, které bylo zatím pouze jednou pøedvedeno rodièùm na pøedvánoèní 

besídce. Na v�ech akcích soubor krásnì doprovázela domácí CM �ternovjan.

Rok 2018 obohatil DFS �ternovjánek svùj program o nové pásmo Husy, husièky 

v premiéøe na Babských hodech a svoje dívèí kroje o rukávce na Petropavelských hodech. 

V novém �kolním roce se ukázali na Farním dnu spojeném s otevíráním zrekonstruované-

ho Komunitního centra v Újezdì a otevøeli novou skupinu tzv. �pøípravku�, kam zaèalo 

chodit dal�ích 16 dìtí od 3 let. Posledním vystoupením roku bylo vánoèní pásmo koled 

Do�li jsme k vám na koledu na Benefièním vánoèním koncertu poøádaném CM �terno-

vjan, kde se mimo jiné mohli chlapci pochlubit novými beranicemi a vestami z dílny 

�vadlenky Drahy Buèkové z Jiøíkovic.

Spolek Vinaøi Újezd

Dovolte, abych jako zprávu o èinnosti spolku Vinaøi Újezd uvedla øeè pøedsedy Oldøicha 

Suchomela na výroèní schùzi dne 15. února 2019. Jeho shrnutí roku 2018 je zajímavé 

nejenom pøehledem èinnosti spolku, ale také výsti�ným a osobitým vylíèením celého 

roku z hlediska vinaøe.

�Dobrý veèer, dámy a pánové, vítám vás a pøeji pøíjemné pro�ití dne�ního veèera. 

Na úvod se zamìøím na rok 2018 z pohledu poèasí a vlivu poèasí na pìstování révy vinné.

Na jaøe, v dobì ra�ení, se v na�í oblasti nevyskytly �ádné ranní ani noèní mrazíky. Celý 

zaèátek roku byl pøíznivý, v�e dobøe ra�ilo a vyvíjelo se zdárnì. Zhor�ení se zaèalo proje-

vovat v nedostatku vláhy. Na jaøe nepr�elo, nepr�elo ani v dobì kvetení révy a nepr�elo 
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ani po odkvìtu. Doba odkvìtu se posunula ji� na zaèátek èervna. V normálních rocích 

odkvétala réva koncem èervna. V újezdské pranostice se øíká, �pokud víno odkvete 

do Prokopa, je to dobré�. Nepr�elo ani na hody ani po hodech a denní teploty pøesaho-

valy 30°C a noèní byly na 20°C. Takové hodnoty jsou z pohledu meteorologù tropické. 

Vínu teplo svìdèí, ale voda chybìla, chybìla a� do konce srpna. Nedostatek srá�ek zpo-

maloval vý�ivu rostlin. Nefungovala dobøe asimilace v listech a z koøenù zase neproudila 

voda do hroznù. Minerální látky se v pùdì nerozpou�tìly. V�e fungovalo jenom tak 

na polovinu. Výsledek � v suchých polohách byly pecièky obalené slupkou bez du�iny. 

Uvedu vám pøíklad z vlastní zku�enosti. Zpracovávám hrozny od pana Burgeta. Vinohrad 

má u kaplièky Sv. Antonína. Pøed de�tìm jsme spoleènì to procházeli a mìøili refrakto-

metrem. U veltlínu jsme namìøili cukernatost 25° ÈSN, mìøili jsme cca na pìti místech 

a cukernatost byla podobná, témìø shodná. Po de�ti jsme se se�li znovu, asi tak po týdnu 

a namìøili jsme cukernatost 21° ÈSN na stejné odrùdì. Koøeny zaèaly nabírat vodu 

a tlaèily ji do hroznù, kde jí byl nedostatek. Tím se zøedil cukr a cukernatost klesla. Kde 

byly de�tì vydatnìj�í, tam hrozny popraskaly a napadla je hniloba. Nejménì odolné 

proti popraskání bobulí je napøíklad milerka � má slabou slupku. Daleko více odolné jsou 

odrùdy s pozdìj�ím vyzráváním. Celkovì roèník 2018 byl �tìdrý na mno�ství hroznù, 

kvalita byla rùzná a a� jarní výstavy uká�í, co se podaøilo ve sklepech vyrobit. Dne�ní 

veèer to také snad uká�e, co se komu podaøilo. Z mojí zku�enosti jsou bílá vína slab�í 

ve vùni, chybí typické odrùdové aroma. Èervená vína jsou lep�í a ji� v této dobì uhlazená 

bez nepøíjemných kyselin.

Probìhlo �kolení bodovaèù pøed výstavou vín ve stodole pod vedením Anièky Eliá�ové 

a Radka Vá�i. Úèast byla obrovská, zájem projevili hlavnì mladí èlenové i s kamarády. 

Pøesnì tak si pøedstavuji �kolení � ohodnotí se vzorové víno v podobì malého vzorku, 

pak ka�dý hodnotí samostatnì a výsledky se porovnají.

Po tomto �kolení následovala pøíprava na na�i výstavu vín. Pro nás je to u� rutinní práce. 

Ka�dý ví, co se má dìlat. Je to spousta èinností na sebe navazujících a v�e smìøuje k tomu, 

aby byla dobrá náv�tìvnost a spokojenost hostù. Loni se to povedlo po v�ech stránkách. 

Tím myslím pøípravu, vlastní výstavu, úklid a dobrý finanèní výsledek. Já v�em, co pomoh-

li, dìkuji a chválím je za jejich snahu.

Po výstavì jsme realizovali zájezd do Skoronic.

Pøi rozkladu názvu obce se dá oèekávat  -�-  .

Celá akce se odehrávala ve velmi pøíjemné, témìø a� rodinné atmosféøe a byla protipó-

lem velkých akcí tohoto typu. Bylo mo�no ochutnat vína vinaøù, z nich� nìkteøí vyrábí 

vína stejnými postupy, jako po léta jejich pøedkové a jiní zase vyu�ívají novìj�ích 

a modernìj�ích technologických postupù. Tento fakt nabídl jedineènou pøíle�itost 

srovnání a vlastního ohodnocení jednotlivých typù vín a za�ít opravdovou chu� morav-

ského Slovácka.

Celou akci umocnilo pìkné poèasí a folklorní program se zpìvem Mu�ského sboru 

z Bor�ova, k poslechu také zahrála cimbálová muzika. Návrat do Újezda byl 

v poøádku, vìt�ina se roze�la do svých domovù, ale èást se nemohla rozlouèit. Vzniklo 

pøiléhavé pojmenování �Tour de sklep�. Ka�dá �tour (tùr)� obná�í velký fyzický výkon 

a patøièné vyèerpání, to se také stalo. Nebo� k cíli se dobrali a� za ranního kuropìní.

V roce 2018 se také brigádnièilo. Malá skupinka se pustila do vystavìní nového komínu, 

pro potøebu pøestìhování schùzovní místnosti do nových prostor. Výstavba komínu byla 
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vázána dotací 20 000,- z mìstského úøadu. Co� bylo splnìno v termínu a øádnì vyúètová-

no. Pro rok 2019 tak je pøíprava na dokonèení zateplení stropu a vybudování èelní stìny.

Poslední prázdninový víkend ji� podruhé poøádáme letní ochutnávku vín. Místo konání 

je ve stodole a na prostranství pøed ní. Jak jsem dnes zprávu zaèal slovy, �e nepr�elo, tak 

ten den pr�elo. Byl to jediný dé�� za celé léto. Pìknì jsme zaèali venku i s cimbálovkou, 

lidi pøi�li a kdy� zaèalo pr�et, pøestìhovali jsme se dovnitø. Nic se nepokazilo, nikdo 

neode�el, pouze jsme se tlaèili více k sobì. Bylo to zvlá�tní, jak se v�echno porovnalo. 

Atmosféra skvìlá, malý chaos, ale pìkný zá�itek. Nemohu to neøíct. Proto�e u nás 

ve stodole je víno a na høi�ti jídlo. �el jsem pro veèeøi úèinkujícím a pr�elo. Vzal jsem si 

plá�tìnku, do dvou rukou klobásky na táckách s chlebem a pøinesl do stodoly. Druzí, co 

mnì pomáhali, uèinili toté�, a� na to, �e nemìli plá�tìnku a �tìstí. Jak utíkali, klobásek se 

skutálel a byl fuè. U klobásku byl Libor Dole�al se svým psem a ten moc dobøe vìdìl, co 

s padajícím klobáskem. Celkem dobøe se tam na�ral.

Pryè od toho. Dùle�ité bylo, �e napr�elo a réva vinná to je�tì natáhla do hroznù. Zaèala 

sklizeò a ka�dému starosti, jak to v�e zvládnout, udìlat a nedìlat chyby � to� úkol 

nelehký, zvlá��, kdy� to celý rok vinaø pije.

O tom, jak se to povedlo, bude dnes pøíle�itost promluvit a ochutnat si pøinesené vzorky.

Dal�í hodnì oèekávaná akce v Újezdì je jich tradièní hodnocení martinských vín. Je to 

první pøíle�itost si �uknout novým mladým martinským vínem. Hodnocení se spolehlivì 

ujali dva odzkou�ení hodnotitelé, a to Anièka Eliá�ová a Radek Vá�a. Celkem bylo 

hodnoceno 36 vzorkù vín. Z celkového poètu (podle mých záznamù) byla vada pouze 

u 4 vzorkù, co� je výborný výsledek. A dobrý zaèátek pro vývoj mladých vín.

�ehnání vína p. Petrem Ho�kem, 
øízená degustace pod vedením Radka Vá�i a Anny Eliá�ové.
Èlenové vinaøù: O. Suchomel (t.è. pøedseda) F. Havlát, E. Formánek, J. Streit
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Ka�dý rok konèíme 27. 12. na Jana �ehnáním vín na oratoøi, kdy pan faráø posvìtí 

pøinesená vína. Bylo pøineseno 37 vzorkù a pouze 1 chyba (dle na�ich záznamù). To je 

úplnì perfektní. Jedna vìc je, �e ve vínech se objevují více hoøèinky, a to i u bílých 

a nejenom u Neuburgu. Podle mých informací je to zpùsobené suchým rokem s vysokými 

teplotami a úpalem hroznù od sluníèka.

Tímto konèím zprávu spolku Vinaøi Újezd a dìkuji za pozornost.�

Domov u Franti�ka

V roce 2018 zapoèal Domov u Franti�ka ji� tøetí rok svého provozu. O sto klientù se staral 

ji� ustálený tým sedmdesáti pìti zamìstnancù v èele s panem øeditelem JUDr. Antonínem 

Jízdným.

Kolektiv zamìstnancù se i v roce 2018 stále vzdìlával, aby klientùm byly poskytovány 

co nejkvalitnìj�í slu�by. Lù�ka v domovì byla plnì obsazena, zájem o umístìní v na�em 

zaøízení byl veliký.  

Provozní podmínky v domovì byly stále vylep�ovány, velkou akcí se jevilo zejména 

zastínìní oken venkovními �aluziemi v hodnotì ètyøi a pùl milionu korun. Klienti získali 

mnohem pøíjemnìj�í prostøedí v letních mìsících. Za pomoci Mìsta Újezd u Brna byl 

vybudován na terapeutické zahradì velký altán vèetnì okolního vydlá�dìní.

Z kulturních akcí v domovì je tøeba vyzdvihnout ji� tøetí bìh univerzity tøetího vìku 

poøádaný Masarykovou univerzitou. Semináøe byly poøádány jak pro klienty domova, 

tak pro obyvatele mìsta na téma �du�evní hygiena v seniorském vìku�. Úèast na tomto 

projektu byla veliká, spokojení úèastníci kurzu odcházeli s diplomem a dárkem.

Slavnostní pøípitek po pøedání diplomù absolventùm univerzity tøetího vìku 

panem øeditelem JUDr. Antonínem Jízdným
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Ve stejném duchu zvy�ování kvality poskytovaných slu�eb a spolupráce s pøedstaviteli 

mìsta se zamìstnanci tì�í na dal�í práci v roce 2019.

Tylovo divadlo

Na jaøe 2018 amatérský soubor Tylova divadla Újezd u Brna, z. s. fini�oval v dokonèování 

nácviku anglické konverzaèní komedie od Michaela Cooneyho � Habaïùra aneb 

Nájemníci pana Swana. Premiéøe pøedcházel rok pilné práce, která byla obèas pøeru�ová-

na plesovou sezonou v sále Na Rychtì, problémy s obsazením nìkterých rolí, dovolenými 

nebo zdlouhavou výrobou kulis. Premiéra byla oèekávána s velkým napìtím, nebo� nový 

re�isér souboru Petr Jan Kry�tof, absolvent JAMU � obor re�ie, kladl na soubor velké 

nároky  a po�adavky, na které herci nebyli od dosavadního re�iséra zvyklí. Premiéra se 

konala 2. bøezna a podle vøelého ohlasu divákù se líbila a herci v ní po poèáteèním váhání 

na�li zalíbení. S touto inscenací se soubor zúèastnil divadelní pøehlídky Hanácký divadel-

ní máj v Nìmèicích a èlen souboru Jindøich Dole�al získal Èestné uznání za herecký výkon. 

Pøedstavení se hrálo jak v Újezdì (celkem 5 x), tak i v dal�ích místech; v �atèanech, Praci, 

Boleradicích a v Pístovicích-Raèicích.

Herci pøi vystoupení 

�Habaïùry�� 

zleva Jan Kaválek, 

Leona Tálská, 

Jindøich Dole�al 

a Michal Peèínka.

Herci Tylova divadla 
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Na pøí�tí sezonu plánuje soubor obnovit tradièní zvyk pochovávání basy ve spolupráci 

s CM �ternovjan. Rovnì� vyvstala potøeba nového re�iséra, nebo� J. P. Kry�tof nemù�e 

z rodinných dùvodù ve spolupráci se souborem pokraèovat. Byla oslovena p. Vanda 

Fuksová, která má pøedchozí re�isérské zku�enosti se souborem v Køenovicích. V souèas-

né dobì dochází k hledání vhodné inscenace pro soubor a následném obsazování rolí. 

Rovnì� bude oslovena �ir�í veøejnost a vyhledáváni noví talenti, tak aby do�lo k omlazení 

a o�ivení èinnosti souboru.  

Èinnost  ÈSS, z. s. Sportovnì støeleckého klubu 0750 Újezd u Brna 

se sídlem  Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

V roce 2018 se èlenové støeleckého klubu zúèastnili závodù na okresní, krajské, celostátní 

a mezinárodní úrovni.

V roce 2018 mìl ná� klub celkem 22 èlenù a z toho se asi polovina pravidelnì zúèastòuje 

rùzných závodù.

Nejlep�í umístìní èlenù na�eho klubu:

� Mistrovství ÈR: 2018

 � VzPi60 Jan Mitev 18.místo

 � LP60 Jan Mitev 3.místo

 � SP 30+30 Jan Mitev 7.místo

� 28. Mezinárodní mistrovství veteránù ve sportovní støelbì, 

 konané 15.�17. 6. 2018 v Plzni:

 VzPi40 SP5+30 SP30+30

 � Antonín Pávi� � 4. místo, 10. místo a 7. místo

 � Libor �ícha � 18. místo, 26. místo a 18. místo

 � Pilátová Ludmila � 9. místo,10. místo a 8. místo

 � Pilát Josef � 24. místo, 27. místo a 21. místo

Tohoto mistrovství se zúèastòuje nìkolik stovek støelcù z více ne� dvaceti zemí svìta. 

Ná� èlen Jindøich Goldhammer se zúèastnil � z poøádaných 28 roèníkù � celkem 26 × 

a patøí mezi nejstar�í aktivní úèastníky tìchto závodù.

Rok 2017 byl pro ná� klub úspì�nìj�í, proto�e èlen Antonín Pávi� získal na MMV 

v Plzni ètyøi tøetí místa v silné mezinárodní konkurenci. Je �koda, �e zatím není 

vybudována sportovní støelnice, proto�e výsledky na�ich èlenù by byly mnohem lep�í, 

kdyby mohli pravidelnì a dlouhodobì trénovat, jako ostatní soupeøi.

Ve Slavkovì 27. 1. 2019

Za výbor SSK 0750  - L. �ícha

Øímskokatolická farnost Petra a Pavla

Rok 2018 byl rokem velkých stavebních akcí, které poznamenaly celý �ivot farnosti. 

Za popis událostí dìkujeme p. faráøi Petru Ho�kovi a zapùjèení Farní kroniky, ze které 

vypisujeme:

�Rok 2018 byl rokem naprosto výjimeèným, a to po mnoha stránkách. Pøedev�ím nezaèal 

Tøíkrálovou sbírkou jako obvykle, ale velkou a plánovanou opravou oratoøe a spodních 
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prostor fary, a to hned 2.1. Tøíkrálová sbírka samozøejmì byla a 21 skupinek koledníkù 

vybralo 107 837 Kè.

Nicménì rekonstrukce oratoøe si vy�ádala omezení provozu oratoøe. Firma Wagner, 

která vyhrála øádné výbìrové øízení, se s chutí a vervou pustila do práce. Jedna skupina 

pracovala na faøe a druhá na oratoøi.

Byla to pomìrnì nároèná práce, proto�e opravovat starou budovu je v�dycky nároèné, 

tak�e se neobejde bez komplikací a víceprací.

Po témìø pùlroèní intenzivní práci na obou budovách se zaèátkem èervna v�e podaøilo 

zdárnì dokonèit. Na faøe z pùvodních dvou místností vznikla jedna velká spoleèenská 

místnost s provìtrávanou podlahou, vèetnì nových omítek a elektroinstalací. 

Samozøejmostí je také nové sociální zaøízení se dvìma záchody a su�ákem na ruce. 

Pro �eny je nezbytnou souèástí skøíò na úklidové prostøedky. A nejdùle�itìj�í místnost 

v celém pøízemí je nová kuchyòka v kotelnì, kde se podaøilo stávající kotel schovat 

do posuvné skøínì.

Nejvìt�ím klenotem v Komunitním centru na faøe je bezesporu sklep, který výraznì 

prokoukl. Podlaha se sní�ila o pùl metru a stìny z cihel se oèistily a vyspárovaly. V�e se 

vybavilo novým nábytkem: stoly a lavicemi asi pro 30 lidí. Na oratoøi byla nejvìt�í 

stavební zmìna v pùvodní druhé gará�i, která se probourala do stávající kuchyòky 

a udìlal se z ní nový Drive bar. Takté� je tam nové sociální zaøízení vèetnì 

bezbariérového a nový prùchod do oratoøe.

Dal�í velká stavební úprava probìhla ve druhém patøe, kde se z pùvodních spoleèenských 

toalet udìlaly samostatné pro dívky; jejich souèástí je i pøebalovací pult a sprcha. Takté� 

toalety pro chlapce se sprchou a pisoáry. Dále jsou ve druhém patøe nová støe�ní okna 

a dla�ba. Novou podobu dostala i støecha celé oratoøe. Nesmíme zapomenout na nová 

døevìná euro okna v celé budovì vèetnì nové podlahy v sálku a chemické o�etøení trámu 

v hernì. Samozøejmostí je nová fasáda na celé budovì.

Byla to velice nároèná práce, ale s pomocí Bo�í a zku�enostmi firmy Wagner se v�e velmi 

dobøe zvládlo.

�ehnání Komunitního centra Dona Boska
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Bìhem rekonstrukce se musely v�echny 

krou�ky pøesunout do jiných prostor, ale 

ani s tím nebyl vìt�í problém. Slavnostní 

po�ehnání a otevøení nového komunitního 

centra probìhlo v nedìli 9. 9. 2018 

za pøítomnosti otce biskupa Mons. Pavla 

Konzbula, kdy pøi m�i svaté ve 14 hod. 

po�ehnal v kostele novì opravený køí�, v té 

dobì opravující se vì�e kostela, a poté na 

dvoøe Komunitního centra pøi tradièním 

farním dnu, který byl mimoøádnì a� v záøí, 

po�ehnal novì opravené budovy. Úèast 

byla hojná, asi 600 lidí vèetnì vìt�iny knì�í, 

kteøí ve farnosti pùsobili a nebo z ní 

pocházejí, vèetnì øeholních sester.� (konec 

citace z Farní kroniky).

Je�tì pøed otevøením Komunitního centra 

byla zahájena v èervenci dal�í velká akce � 

oprava kostelní vì�e. Nejprve do�lo 

k sundání celé støechy vì�e tì�kotoná�ním 

jeøábem. Tato se umístila na zemi vpravo od 

kostela a podle ní se stavìla nová støecha. 

Na opravu støechy pøispìlo Mìsto Újezd 

u Brna, jako� i Jihomoravský kraj.

Farnost dále poøádala:

� Dìkanátní setkání mláde�e s tématem �Pøijmi svoje povolání YES� (hlavním 

pøedná�ejícím byl jáhen Jan �pilar).

� Povídání o dobrovolnické slu�bì v Ekvádoru s Maru�kou Jeni�ovou.

� Náv�tìva seniorù v Domovì u Franti�ka.

� Procházka ke kapli Sv. Antonína.

� Kreativní dílny.

� Akèní hra na høi�ti.

� Misijní den, kdy se pøi m�i svaté pøedstavovaly jednotlivé svìtadíly, následovaný 

jarmarkem, pøi kterém se vybralo 25 000,- Kè. Tyto peníze byly odeslány 

na Pape�ské misijní dílo dìtí.

� Výroba adventních vìncù v Komunitním centru.

� Adventní duchovní obnova (provázel P. Miloslav Kabrda).

� Provedení �Hej Mistøe� chrámovým sborem o Vánocích.

Zápis Farní kroniky za rok 2018 konèí slovy:

�31. 12. 2018 jsme podìkovali Bohu otci za uplynulý rok a vypro�ovali Bo�í po�ehnání do 

roku 2019. V�ichni uvidíme, co nám Nový rok opìt pøinese...�

Nasazení nové kostelní vì�e 20. 9. 2018
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Salesiánské hnutí mláde�e, klub Újezd u Brna

Pøi pøehledu aktivit SZH v Újezdì u Brna jsem èerpala z Výroèní zprávy uveøejnìné 

na webových stránkách klubu.

Klub se zamìøuje pøedev�ím na èinnost krou�kù.

Jsou to krou�ky:

� sportovní (stolní tenis, florbal, fotbal, cyklistika, taneèní)

� dovednostní (keramika, výtvarná  výchova)

� mateøský klub Oveèka

� zamìøené na rozvoj folklorních tradic na�eho mìsta a nejbli��ího okolí

Týdenní pøídìl tìchto krou�kù je prùmìrnì 40 hodin.

Vyvrcholením celoroèní práce krou�kù jsou tábory a chaloupky.

V roce 2018 SHM nabídlo cca 12 rùzných typù krou�kù, které jsou dále rozdìleny 

napøíklad podle vìkových kritérií.

Celkovì pod hlavièkou SHM v roce 2018 pùsobily následující krou�ky:

Keramika  � 3 skupiny

Výtvarka � 1 skupina

Fotografický krou�ek � 1 skupina

Divadelní krou�ek � 1 skupina

Pìvecké krou�ky � 3 skupiny

Folklorní krou�ky � 3 skupiny

Ministranti � 1 skupina

Stolní tenis � 1 skupina

Florbal � 3 skupiny

Fotbal � 1 skupina

Virtuální tancování, X-BOX � 1 skupina

Mateøský klub � 2 skupiny

Kromì uvedených typù krou�kù byly nabídnuty rovnì� následující aktivity:

� nízkoprahová èinnost � dvakrát týdnì byla oratoø otevøena pro �irokou veøejnost 

a byly dány k dispozici stolní hry, vèetnì fotbálku a kuleèníku v hezkém prostøedí 

nealkoholického baru. Náv�tìva tìchto akcí není nièím podmínìna, ani placením 

èlenských pøíspìvkù.

� jednorázové - otevøené akce urèené buï pro úzkou skupinu lidí (turnaje, závody) 

nebo pro v�echny (kulturní a spoleèenské akce, výstavy...).

� letní tábory � s pøípravou na stanové tábory se zaèíná u� v zimì, kdy se zveøejòují 

pøihlá�ky, téma tábora a termíny. Asi patnáct vedoucích potom pøipravuje program 

a náplò celého pobytu. V roce 2018 se táborù ve 3 turnusech zúèastnilo 70 dìtí 

a mladých lidí z Újezda i �ir�ího okolí. Uskuteènil se rovnì� tábor pro rodiny s malými 

dìtmi, který byl zcela zaplnìn (50 úèastníkù).
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Výèet èetných aktivit jednotlivých krou�kù by zabral mnoho prostoru, proto se zmíním 

jen o nìkterých:

Divadelnì dramatický krou�ek pro malé dìti

Divadelní krou�ek pro malé dìti v roce 2018 trénoval dvì pøedstavení, které plánuje 

uvést v lednu 2019 pøi oslavì Dona Boska. Druhá odno� divadelního krou�ku � krou�ek 

pro nejmen�í, který vede Zdislava Bla�ková, zaèal pùsobit v záøí. Dìti si nacvièily vánoèní 

pøedstavení o narození Je�í�e Krista. Pøedstavení probìhlo 25. prosince a mìlo obrovský 

úspìch.

Pøedstavení bylo doprovázeno svìtelnými efekty a hudebním a pìveckým doprovodem.

Otevøená oratoø

Od záøí, kdy byla znovuotevøena oratoø po velké rekonstrukci, nabízí SHM dva veèery 

(støedeèní a páteèní) �ir�í veøejnosti, kdy mohou pøijít do prostor komunitního centra 

a vyu�ít èást slu�eb, ani� by museli být registrováni. Jedná se tøeba o stolní hry, �ipky, 

stolní fotbálek a je mo�né té� vyu�ít slu�eb nového nealkoholického baru Driver.

Snahou je pøilákat co nejvíce lidí, zejména mladých, pro které je to vhodná alternativa 

trávení volného èasu.

Ve�kerá práce Klubu SHM je zalo�ena na dobrovolnictví. Ka�dý vedoucí krou�ku, admi-

nistrativní pracovníci, vedoucí táborù èi programoví vedoucí vykonávají svoji èinnost bez 

nároku na jakoukoliv odmìnu.

Odmìnou mohou být radostné chvíle strávené s dìtmi èi navzájem mezi dal�ími vedoucí-

mi.

Komorní pìvecký sbor Magnificat

Sbor se zaèal utváøet na pøelomu let 1989�1990. Prvotnì byl zamìøen na jednodu��í 

skladby � zpìvy z Taizé, vícehlasé rytmické duchovní písnì a skladby Adama Michny 

z Otradovic. Za dobu tøicetiletého pùsobení sbor pro�el nìkolika promìnami. 

V roce 1994 uspoøádala malá èást sboru koncert v bretaòském mìsteèku Loudéac v rámci 

spolupráce mezi mìsty Újezd u Brna a Saint Caradec v Bretani. Informace o vystoupení 

sboru byla zveøejnìna i v místním deníku Cantons de Loudéac.  

Pùvodnì malé tìleso o deseti zpìvácích se spojilo s dìtským sborem a mezi lety 

1995�2000 byl poèet èlenù sboru asi 35. V tomto slo�ení se sbor úèastnil opakovanì 

pøehlídky sborù v Brnì, celostátnì organizované pøehlídky pod názvem Bambiriá-

da a uspoøádal samostatné koncerty v Hustopeèích, �ïáru nad Sázavou, Újezdì u Brna 

a na dal�ích místech. Souèasnì byl doprovodným tìlesem pøi mnoha svatbách, køtech 

a liturgických pobo�nostech v Újezdì u Brna i na rùzných místech Jihomoravského kraje.

Mezi lety 2000 a� 2004 dochází k zásadnímu pøerodu sboru, jeho� výsledkem bylo 

vytvoøení tìlesa o poètu cca 12 zpìvákù, které ji� bylo v následujících letech pouze mírnì 
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obmìòováno. Je faktem, �e od této doby se sbor vìnuje více klasické hudbì. V souèasné 

dobì má sbor 17 stálých èlenù. Mezi repertoár patøí zejména Èeská m�e vánoèní �Hej, 

mistøe� J.J.Ryby, která je ji� od roku 2004 pravidelnì uvádìna za doprovodu malého 

orchestru o poètu cca 14 èlenù pøi pùlnoèní m�i svaté. Dále je stálým repertoárem M�e 

k poctì sv. Petra skladatele Josefa Grubera,  vánoèní m�e Franti�ka Kolaøíka, Antonína 

Hradila a Jana Evangelisty Kypty, pravidelnì o Velikonocích uvádìné Aleluja 

z Händelova oratoria Mesiá�, dále mimo jiné chorál J. S. Bacha Jesus bleibet meine 

Freude a zejména pøi pohøebních liturgiích zpívané Ave Verum W.A.Mozarta.

V roce 2017 byla sboru nabídnuta spolupráce s chrámovým sborem baziliky Nanebevzetí 

Panny Marie na Starém Brnì. V rámci této spolupráce byly nastudovány èásti m�e 

Antonína Dvoøáka M�e D dur �Lu�anská� Kyrie, Sanctus a Agnus Dei. Byly provedeny 

spoleèné koncerty v rakouských mìstech Gaweinstal, Melk a v roce 2018 zazpívaly sbory 

pøi slavnostní m�i v salzburské Katedrále svatých Ruperta a Virgila ji� zmínìnou 

Dvoøákovu m�i Lu�anskou.

Sbor za dobu více ne� 30 let svého pùsobení spolupracoval s celou øadou významných 

hudebních osobností. Za v�echny bych ráda uvedla alespoò následující:

� Michael Bártek (* 1984 v Brnì) je èeský varhaník, pedagog, cembalista a zaèínající 

sbormistr. Je vnukem paní uèitelky Mgr. Soni Grossmanové, která �ije trvale 

s man�elem v Újezdì u Brna. Michael Bártek �il v letech 2010�2016 ve �trasburku jako 

koncertní umìlec, chrámový varhaník a pedagog; hru na varhany vyuèoval v letech 

2010�2016 na Protestantské varhanní �kole ve �trasburku (AFORGEP). Od ledna 2017 

Michael �ije, studuje a pracuje ve �výcarsku.

 Jako koncertní umìlec má ji� Michael za sebou øadu mezinárodních festivalù 

a koncertù na významných evropských varhanách. V Èeské republice vystoupil 

na v�ech velkých varhanních festivalech, jmenovitì na pra�ském Audite organum 

u sv. Jakuba, na olomouckém varhanním festivalu u sv. Moøice, na Varhanních 

veèerech v katedrále sv. Víta, v bazilice na Velehradì, na Orlicko-kladském 

varhanním festivalu ad.

� Robert Kru�ík patøí k nejmlad�í generaci na�ich dirigentù. Tento brnìnský rodák 

zaèínal jako violoncellista. S úspìchem se zúèastnil øady violoncellových soutì�í, jako 

je Pra�ské jaro, Soutì� Nadace Bohuslava Martinù, Mezinárodní soutì� Leo�e 

Janáèka v Brnì aj. Od roku 2016 je stálým dirigentem Janáèkovy opery Národního 

divadla Brno a Národního divadla moravskoslezského v Ostravì. Od sezony 

2018/2019 je stálým hostujícím dirigentem Filharmonie Brno. Spolupracuje s èeskými 

orchestry, jako jsou Filharmonie Brno, PKF � Prague Philharmonia, Janáèkova filhar-

monie Ostrava, Pra�ský komorní orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, Jihoèeská 

komorní filharmonie, Czech Virtuosi a Ensemble Opera Diversa a Filharmonie 

Bohuslava Martinù Zlín. 

� Jiøí Klecker, mladý nadaný brnìnský houslista a pedagog spolupracoval se sborem 

Magnificat nejdøíve jako èlen doprovodného orchestru a poté pøevzal dirigentskou 

taktovku po Robertovi Kru�íkovi. V souèasné dobì je Jiøí Klecker pedagogem 

na brnìnské konzervatoøi, kde vyuèuje hru na housle. Pùsobí v mnoha brnìnských 

komorních tìlesech.
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Se sborem Magnificat spolupracují pravidelnì kromì vý�e uvedených umìlcù také 

zejména:

Vlastimil Bialas, David Postránecký, Jiøí Lang, Luká� Novotný, man�elé Barbara a Jiøí 

Tolarovi, Alexandra Ocásková, Marie Fasorová, Jana Horáková, Leo� Èerný, �tìpán 

�vestka, Kamil Kristen, a dal�í.

Stávajícími èleny sboru jsou:

Soprán: Marie �ivotská, Markéta Pospí�ilová, Jarmila Dvoøáková, Ludmila Suská, Hana 

Levíèková, Silvie Draho�ová, Lenka Baèovská

Alt: Marie Hladká, Lucie Vévarová, Vladimíra Havlátová, Olga Pejøová, Ilona Burdová

Tenor: Bohdan Hladký, Bohdan Hladký ml., Dominik Hladký

Bas: Pavel Kozák, �tìpán Dvoøák

V�em stálým èlenùm sboru patøí za jejich neutuchající pìvecké nad�ení i nadstandardní 

výkony velké podìkování. Osobnì jsem v�em vdìèná za nádherné chvíle spoleènì 

strávené pøi hudebních produkcích i za krásné hudební spoleèenství.

Marie Kozáková, vedoucí sboru
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TJ Sokol Újezd u Brna v roce 2018

Do roku 2018 vstupoval TJ Sokol s èlenskou základnou èítající 262 èlenù, z toho 160 z øad 

mláde�e.

Tento rok byl významný pro Sokolskou obec, nebo� se jednalo o rok poøádání 

XVI. v�esokolského sletu. A tak mimo ka�doroèní oddílovou èinnost se tento rok nesl 

v duchu pøíprav sletových skladeb, které vyústily úèastí na�ich sester spoleèným cvièením 

v Praze, jak je o tom psáno dále.

Na�i jednotu zastihla i smutná vìc, 12. kvìtna zemøel ná� dlouholetý starosta, bratr 

Jaromír Zapletal, ve vìku nedo�itých 80 let. Shodou okolností v den, kdy na�e volejbalist-

ky poøádaly 12. roèník memoriálu Vìry Zapletalové a Hany Daòkové, jeho sestry a sestøe-

nice.

Novým starostou se po mimoøádné volební schùzi stal jeho syn, Milo� Zapletal.

Mimo sportovní èinnost, která je popsána v následujících odstavcích, TJ Sokol poøádal 

nìkolik kulturních akcí od pálení èarodìjnic, dìtský den, Babské a Petropavelské hody, 

ve spolupráci s Rozmarýnou rovnì� ji� tradièní Folklorní podveèer. Koncem roku se ji� 

podruhé uskuteènilo rozsvìcení vánoèního stromku pøed Sokolovnou � pøíjemná 

a spontánní akce, která se stane tradicí.

Jak ji� bylo zmínìno, rok 2018 byl pro Èeskou obec sokolskou rokem mimoøádným, 

jeliko� se konal XVI. v�esokolský slet. Je to nejvìt�í a nejmasovìj�í událost, která se usku-

teèòuje v�dy po �esti letech. Slet je pøehlídkou hromadných skladeb v�ech vìkových 
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kategorií, od nejmlad�ích dìtí, a� po nejstar�í èlenstvo tzv. �Vìrnou gardu�. Není to jen 

zále�itost èeských èlenù, ale úèastní se i sokolové z dal�ích zemí: Slovenska, Rakouska, 

Dánska, Kanady a USA.

Bìhem roku se uskuteènila rùzná oblastní a krajská veøejná vystoupení, která vyvrcholila 

hlavním vystoupením v Praze.

Devatenáct èlenek újezdské jednoty se této události zúèastnilo. Zapojily se do tøí sleto-

vých skladeb. Dvì z nejstar�ích èlenek secvièily spoleènì se èleny vìrné gardy Vaníèkovy 

�upy skladbu Princezna republika. Jedna èlenka se pøipojila k sokolkám sousední jednoty 

Sokolnice a nacvièila s nimi skladbu �en nazvanou Cesta. Dal�ích �estnáct èlenek secvièo-

valo poctivì a pravidelnì od podzimu r. 2017 v újezdské sokolovnì skladbu pro doros-

tenky a �eny s názvem ��enobraní�.

�eny se zúèastnily oblastních vystoupení v Telnici, v Sokolnicích, krajského vystoupení 

v Brnì.  Újezdský Sokol uspoøádal v záøí veøejné vystoupení, kde byla pøedstavena jeho 

èinnost újezdským obèanùm.

Dále pokraèuje Hana Franklová, cvièitelka skladby:

�Nejvýznamnìj�í v�ak pro nás byla úèast na pra�ském v�esokolském sletu. Strávily jsme 

nároèný, ale i pøíjemný týden, zaplnìný secviènými i náv�tìvami rùzných památek 

a výstav v na�í stovì�até matièce. Ve dnech 4. a 5. èervence probìhla hlavní vystoupení. 

Skladby  �enobraní a Princezna republika byly na programu po oba dva dny. Myslím, �e 

za v�echny cvièenky mohu øíci, cítily jsme hrdost, ale i dojetí po ka�dém zvládnutém 

vystoupení.�

Oddíl házené

V roce 2018 byly v oddílu pøihlá�eny v�echny mu�ské kategorie, tzn. pøípravka, mini �áci, 

mlad�í �áci, star�í �áci, mlad�í i star�í dorostenci, mu�i.

V �enské kategorii aktuálnì jsou mlad�í �ákynì a mlad�í dorostenky.

Kromì tìchto zmiòovaných kategorií zastøe�uje oddíl házené je�tì dru�stvo veteránù, 

zastoupené bývalými hráèi oddílu házené. Aktivních, v Sokole evidovaných házenkáøù je 

104, plus ji� zmínìní staøí páni.

Oddíl volejbal

V roce 2018 do�lo u mláde�e k zásadní zmìnì, kdy se pøe�lo z barevného minivolejbalu 

na klasický �estkový volejbal. Dívky jsou dle vìku rozdìleny do celkem �esti dru�stev 

hrajících v soutì�ích Jihomoravského kraje Èeského volejbalového svazu. Konkrétnì tøi 

dru�stva v Poháru 7. tøíd, dvì dru�stva �ákyò a jedno dru�stvo Juniorek. Poèet èlenù 

volejbalové mláde�e je celkem 42.

Stabilní výsledky po celou sezonu dr�elo dru�stvo A soutì�e Poháru 7. tøíd, které sezonu 

zakonèilo ve druhé skupinì.

Koncem roku se dru�stvo �ákyò A zúèastnilo 1. Mezinárodního volejbalového turnaje 

v Praze, kde sbíralo cenné zku�enosti.

Vìkovì nejstar�í tým volejbalového oddílu tvoøí dru�stvo �en, které ji� �estou sezónu 

pùsobí v nejvy��í krajské soutì�i Èeského volejbalového svazu.  
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Kromì zmínìných aktivit v TJ Sokol Újezd u Brna funguje oddíl v�estrannosti � jak 

pro malé dìti, tak i pro dospìlé. �Malé� dìti jsou pøed�kolního a �kolního vìku a dále 

pak nacházejí uplatnìní v daných oddílech. Pro dospìlé se organizují cvièení kalanetiky 

a v�eobecná cvièení pro �eny ka�dého vìku.

SDH � Sdru�ení dobrovolných hasièù

Újezd�tí hasièi v tomto roce vyjí�dìli celkem k 19 pøípadùm, které vy�adovaly jejich 

zásah. Jednalo se o po�áry automobilu, trávy, pole s obilím, pøístavku k rodinnému 

domu, záchranu osob, srnky uvízlé v plotì, automobilovou nehodu, odstranìní stromu 

padlého pøes cestu apod. Do�lo rovnì� k po�áru lokomotivy na sokolnickém nádra�í 

a uèili�tì � domova mláde�e v Sokolnicích, kde bylo nutno evakuovat osoby, které se 

nacházely uvnitø patrové budovy.
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Mìsto � poøadatel 

kulturních, vzdìlávacích akcí a spoleèenských setkání

Významným poøadatelem kulturních akcí v roce 2018 bylo samozøejmì samotné mìsto 

Újezd u Brna. Jen mù�eme litovat, �e doposud nikdo nepova�oval za nutné vybudovat 

dùstojný prostor pro poøádání plesù, koncertù, pøehlídek, divadelních pøedstavení apod. 

Kulturní akce poøádané u nás se musí spokojit se sportovní halou �koly, sálem restaurace 

Na rychtì (která byla uzavøena), sálem sokolovny èi obøadní síní u høbitova.

Plesová sezona byla poznamenaná uzavøenou restaurací Na rychtì, tak�e jednotliví 

organizátoøi si museli svépomocí v�e pøipravit, vèetnì cateringu, nádobí, sklenièek apod.

Jako ka�dý rok, mìsto zahájilo svoje kulturní aktivity reprezentaèním Mìstským plesem, 

který výjimeènì nezahajoval plesovou sezonu, konal se a� v druhé polovinì ledna.

Druhou nedìli v kvìtnu se konala oslava Dne matek na újezdské Sokolovnì. Vystupovaly 

dìti z mateøské i základní �koly a soubor Jamírek. Náv�tìva byla hojná.

V èervenci a� srpnu se konaly 4 koncerty Újezdského kulturního léta. V parku na místì 

bývalého høbitova vystoupili postupnì Vinaø�tí romantici se Zdeòkem Junákem 

a Zdeòkem �mukaøem, cimbálová muzika �ternovjan, dechová hudba Damboøanka 

a kapela Prozatím, jejich� zpìvaèka E. Lenská zpívala hity Vìry �pinarové.

17. listopadu byl uspoøádán happening na vzpomínku 29. výroèí tzv. sametové revoluce 

a vzpomenuto bylo i výroèí zalo�ení republiky. Shromá�dìní bylo zahájeno u sochy 

T. G. Masaryka pøed �kolou, kde byla pøeètena jména v�ech padlých újezdských obèanù 

v první svìtové válce. Poté se prùvodem se svíèkami pøe�lo do parku JUDr. Jana Haluzy, 

kde promluvila paní starostka o nelehkém osudu tohoto újezdského rodáka 

za totalitního re�imu. Pøíjemné odpoledne se zakonèilo neformálním povídáním 

pøi kalí�ku èaje èi svaøeného vína.

1. prosince se konalo tradièní pietní shromá�dìní na Rychmanovì za zemøelé civilní 

obyvatelstvo v dobì napoleonských válek.

Samozøejmì se konaly také tradièní Petropavelské hody
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Závìr roku patøil tradiènì adventním koncertùm. Konaly se v obøadní síni u høbitova.

11. prosince nav�tívil Újezd houslový virtuoz Václav Hudeèek a se svými hosty � klavíris-

tou Luká�em Klánským a devatenáctiletou houslistkou Marií Hasoòovou.

V sobotu 15. prosince vystoupila Cimbálová muzika �ternovjan spoleènì s dìvèaty 

z �enského pìveckého sboru Rokytenka z Liptálu a dìtským folklorním souborem �ter-

novjánek. Zahráli a zazpívali a zarecitovali pásmo vánoèních koled a básní.

V prùbìhu roku se uskuteènilo také nìkolik setkání pro seniory v Domovì s peèovatel-

skou slu�bou na Rychmanovì. Tato setkání jsou velmi populární. Úèastníci si zazpívají 

pøi hudebním doprovodu, stateènìj�í zatanèí a v�ichni posedí pøi dobrém vínu, zákusku 

èi chlebíèku.

V Domovì pro seniory u Franti�ka probìhl podzimní semestr Univerzity tøetího vìku 

pod zá�titou Masarykovy Univerzity v Brnì, Jihomoravského kraje a s podporou Mìsta 

Újezd u Brna. Pøedná�ky byly vìnovány regionùm sladké Francie.

V Mìstské Jiráskovì knihovnì si obèané oblíbili pøedná�ky Ing. Ale�e Svobody 

o brnìnském podzemí. V roce 2018 probìhly dvì � jedna v dubnu, druhá v listopadu. 

Kromì tìchto besed byla i jedna cestovatelská � v øíjnu mohli zájemci nav�tívit Havajské 

ostrovy s cestovatelem Petrem Nazarovem.

Obèané mìsta

V roce 2018 se v na�em mìstì narodilo 48 nových obèánkù, 

zemøelo 61 újezdských obèanù.

�ivotní jubilea oslavilo:

 90 let � 17 osob

 91 let � 6 osob

 92 let � 7 osob

 93 let � 6 osob

 94 let � 2 osoby

 95 let � 2 osoby

 96 let � 1 osoba

 97 let � 1 osoba

 99 let � 1 osoba

GRATULUJEME!

Man�elství uzavøelo celkem 9 párù, z toho 3 sòatky byly církevní.
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Rok 2018 byl nejen rokem významných jubileí, ale rovnì� rokem zmìn, a to jak na celo-

svìtové, celostátní, tak i na komunální úrovni.

Proto mi dovolte ukonèit zápis dvìma citáty slavných osobností � právì o zmìnách:

�Nestálý dav své názory mìní v�dy pøi zmìnì vládce.�

Claudius Claudianus, latinský básník, který �il v letech 370-404

�Veliké zmìny zaèínají jednotlivými lidmi. 

Základem míru na celém svìtì je vnitøní klid a mír v srdci 

ka�dého jednotlivého èlovìka. Ka�dý z nás mù�e pøinést svùj vklad.�

14. Dalajláma, tibetský duchovní vùdce, nar. 1935
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