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Rok 2019 je prvním celým rokem novì zvoleného vedení mìsta. Oèekává se, �e bude 

naplnìn nesnadnou prací, kterou ztì�uje bývalý starosta Dr. Hradil. Ten se nesmíøil 

s volebními výsledky a neustále atakuje nové vedení svými stí�nostmi a výhrù�kami. 

Zamìstnanci Mìstského úøadu se tak mnohdy nedostanou k opravdu dùle�ité práci.

Dal�í výzva, které muselo nové vedení èelit, byla skuteènost, �e jim nebyla pøedána 

agenda úøadu. Pouze pøevzali klíèe a razítka. Vzhledem ke �patné èi neexistující evidenci 

dokumentù a smluv nará�eli dennodennì na rùzná nepøíjemná pøekvapení.

Stav nemovitostí vlastnìných mìstem nebyl uspokojivý. Zvenèí vypadají pìknì � nové 

fasády a hezké barvy, ale vnitøní stav je alarmující. Zejména rozvody elektrické energie, 

vody, tepla� Napøíklad na WC v základní �kole celé roky netekla teplá voda. Stav 

elektrických rozvodù v mateøské �kole byl také katastrofální.

Dal�ím velkým problémem byly dva projekty podporované EU, u kterých konèila 

realizace a nebyly vyøe�eny. Jedním z nich byl projekt SMART City, u nìho� se podaøilo 

plnìní zachránit. Druhý projekt byl zamìøen na pøistavení patra k souèasné sociální 

ubytovnì a vznik sociálních bytù. Tam minulé vedení nezvládlo ani výbìr firmy, která by 

pøístavbu realizovala. Nové vedení mìlo velkou snahu projekt zachránit, proto�e 

v na�em mìstì je potøeba sociálního bydlení, ale po ve�kerém sna�ení se zjistilo, �e 

nástavba na budovì nynìj�í ubytovny je ze statických dùvodù nemo�ná.  

Velké obtí�e byly také s uvedením kluzi�tì do provozu; stavební øe�ení, které zvolila 

firma, která kluzi�tì budovala, bylo velmi nekoncepèní a bude vy�adovat nový pøístup. 

Stav veøejného osvìtlení byl tristní, do�lo k velkým problémùm pøi instalaci vánoèního 

osvìtlení. Mìstu chybí funkèní a pìkná dìtská høi�tì atd. atd.
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Zkrátka, pøed novým vedením mìsta stojí velké výzvy a úkoly a mnohé z nich ani 

po zdárném ukonèení nebudou pouhým okem patrné. Nìkteré viditelné budou, ale 

jejich realizace si vy�ádá del�í dobu � napø. rekonstrukce Rychty, stavba multifunkèní 

haly, nová èi rekonstruovaná dìtská høi�tì apod. Pøestavìt se musí webové stránky 

a zøídit oficiální profil mìsta na Facebooku.

Spoustu práce èeká také novì obsazené èi vzniklé komise. Zøejmì nejvìt�ím problémem, 

který øe�í stavební komise, je pøelo�ka plynovodu u mostu V Sádku. Zatrubnìním 

vodoteèe de��ových vod ze Staré Hory v pøede�lém roce do�lo k naru�ení ochranného 

pásma plynovodního potrubí.

Kulturnì �kolská komise je vìt�inu roku nejvíce zaneprázdnìna pøípravou a vydáváním 

mìstského zpravodaje, který zmìnil svùj vzhled, zvìt�il se na A4, vychází ka�dé 2 mìsíce 

a pøiná�í zajímavé informace o dìní v mìsteèku. Kromì toho komise pokraèuje 

v poøádání osvìdèených akcí - Mìstský ples, Újezdské hudební léto. Komise se ujala také 

akcí nových � Farmáøský trh, Vánoèní trh a také velmi úspì�ného Újezdského filmového 

léta za sokolovnou.

Novì zøízená komise pro rozvoj mìsta zkoumá dotaèní mo�nosti na podporu a posílení 

komunitního �ivota v obci. Nejdùle�itìj�ím poèinem je pøíprava na zøízení 

Mezigeneraèního centra. Centrum bude sídlit v domeèku (nìkdej�í cukrárna) 

pøiléhajícímu k radnici. Pro tyto úèely se bude budova rekonstruovat za finanèní podpory 

Jihomoravského kraje. V rámci mezigeneraèního centra bude zøízeno místo pro rodinu 

a pro seniory. Umístìní ve støedu obce je ideální � vznikne bezbariérový prostor, který 

mohou nav�tìvovat prakticky v�ichni obèané mìsta, pokud si budou potøebovat na chvíli 

oddychnout, nechat si poradit, vyhledat informace na veøejnì pøístupném internetu 

apod. Maminkám malých dìtí pøijde vhod mo�nost nakojit èi pøebalit dítì, vìt�í dìti 

budou mít k dispozici herní koutek. Dal�ím poèinem Komise pro rozvoj je úèast na�eho 

mìsta v programu Audit family friendly community, který má za cíl zjistit aktuální 

pøedstavy obèanù o tom, co by se dalo zlep�it tak, aby Újezd byl pøátelským místem pro 

rodiny.

Sociálnì zdravotní komise nastaví jednotná pravidla pøihla�ování do Penzionu 

a Domova s peèovatelskou slu�bou, jako� i transparentní poøadí zájemcù o ubytování 

v tìchto zaøízeních. Pokraèuje v poøádání zábavných odpolední v DPS s tombolou 

a doprovázených harmonikáøem. Také uspoøádala dva autobusové zájezdy seniorù 

do Kromìøí�e, Vranova nad Dyjí a Znojma. V zahradì DPS bylo pro seniory v záøí 

uspoøádáno posezení pøi �táboráku� s opékáním �pekáèkù a zpíváním pøi kytaøe, 

na kterou hrál pan Milo� Zapletal. Akce byla úspì�ná, tak�e se mluvilo o zahájení nové 

tradice.

V na�em mìsteèku pùsobí také øada spolkù a dal�ích neziskových organizací, které se 

nemalou mìrou podílejí na bohatém kulturním, sportovním a spoleèenském �ivotì. 

Zøejmì nejvýznamnìj�í akcí roku bylo vystoupení Rozmarýny v zahradì Senátu PÈR 

pod zá�titou senátora p. Bárka. Podrobnìji budou aktivity NNO popsány v dal�ím textu 

kroniky.
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PØEHLED NEJDÙLE�ITÌJ�ÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 2019

SVÌT

 

3. ledna ve Washingtonu poprvé zasedá Kongres, který po listopadových 

volbách ovládli po 8 letech opìt demokraté. Pøedsedkyní Snìmovny reprezentantù 

se stala demokratka Nancy Pelosiová. Senát zùstal v rukou demokratù.

BREXIT

15. ledna Velká Británie � Dolní snìmovna poprvé (podruhé 12. bøezna) odmítla 

schválit dohodu o brexitu vyjednanou premiérkou Theresou Mayovou. Termín 

brexitu na �ádost VB prodlou�ila EU na 22. kvìtna s podmínkou schválení brexitové 

dohody Dolní snìmovnou. To se ani napotøetí nepodaøilo, tak EU rozhodla o odkladu 

brexitu na 31. øíjna. Theresu Mayovou po sérii neúspì�ných jednání ve funkci vystøídal 

Boris Johnson.  Ani tomu se v�ak nepodaøilo prosadit schválení dohody Dolní 

snìmovnou. 28. øíjna EU schválila tzv. pru�ný odklad brexitu do konce ledna 2020.

30. bøezna byla zvolena historicky první slovenskou prezidentkou Zuzana Èaputová.

 

Dne 15. dubna ve veèerních hodinách zaèala hoøet katedrála Notre Dame v Paøí�i. 

Po�ár se podaøilo uhasit a� druhý den v poledne.

21. dubna vyhrál prezidentské volby na Ukrajinì s pøevahou 41letý herec Volodymyr 

Zelenskyj.

23.�26. kvìtna se konaly v celé Evropì volby do EU. Na základì výsledkù voleb byla 

ustanovena nová komise v èele s Nìmkou Ursulou von der Leyenovou. Èeská poslankynì 

Vìra Jourová získala post místopøedsedkynì s kompetencí dbát na dodr�ování hodnot 

EU a transparentnost.

9. èervna se v HONG KONGU konaly masové demonstrace s úèastí a� 1 milion 

osob proti zavedení tzv. extradikèního zákona. Zprvu pokojné akce se zmìnily v ostré 

ozbrojené støety demonstrantù s policií.

Pøelom srpna a záøí nièil jihovýchodní pobøe�í USA a Bahamy hurikán Dorian.

14. záøí brzy ráno zaútoèily drony na ropná zaøízení Abkajk a Churajs spoleènosti 

Aramco v Saúdské Arábii. K útoku se pøihlásila jemenská povstalecká skupina Hútíù. 

Spojené státy a posléze také Saúdská Arábie obvinily z útoku Írán. Obavy celého svìta 

z nedostatku ropy se v�ak nenaplnily, proto�e spoleènost tì�bu velmi brzy obnovila.
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9. øíjna byla zahájena turecká operace Pramen míru na severu Sýrie. Jednalo se 

o vpád tureckých ozbrojených sil na cizí území, které bylo pod kontrolou kurdských milic, 

které Turecko pova�uje za teroristickou organizaci. Konflikt si vy�ádal spoustu obìtí 

i na civilním obyvatelstvu.

27. øíjna byl zabit americkými speciálními jednotkami vùdce Islámského státu 

abú Bakr al-Bagdádí. Novým vùdcem se stal abú Ibráhím Há�imím Kuraj�í.

25. listopadu do�lo k loupe�i století v drá�ïanské klenotnici � zmizely �perky 

z 18. století. Zlodìji vnikli zamøí�ovaným oknem a sekerou rozbili sklenìnou vitrínu.

9. prosince vybuchla na Novém Zélandu na ostrovì White Island sopka, zrovna 

v dobì, kdy pøímo kráterem procházela skupina turistù. 18 jich zemøelo, dal�ích cca 30 

pøe�ilo s popáleninami.

ÈESKÁ REPUBLIKA

8. ledna � slovenský prezident Andrej Kiska udìlil øád bílého dvojkøí�e èeské 

právnièce Dagmar Bure�ové a herci Josefu Abrhámovi.

22. ledna � Poslanecká snìmovna PÈR schválila novelu insolvenèního zákona 

s cílem øe�it problém pøedlu�ení nejménì 900 tisíc obèanù.

1. února � èeská reprezentantka Eva Samková získala titul mistrynì svìta 

ve snowboardcrossu v Park City (Utah, USA)

9. února � Martina Sáblíková získala dva mistrovské tituly na MS v rychlo-

bruslení v bavorském Inselu.

10. dubna � ministrem obchodu byl jmenován Karel Havlíèek, ministrem 

dopravy Vladimír Kremlík, který vystøídal Dana �oka.

30. dubna � Marie Bene�ová byla jmenována novou ministryní vnitra.

13. kvìtna � demonstrace proti Andreji Babi�ovi a Marii Bene�ové v desítkách mìst 

v ÈR. Demonstrace byly poøádané spolkem Milion chvilek pro demokracii.



KRONIKA 2019

9

26. kvìtna � volby do Evropského parlamentu vyhrálo hnutí ANO. Úspìch 

zaznamenali rovnì� Piráti.

7. èervna � poslanci schválili roz�íøení elektronické evidence tr�eb na dal�í obory 

slu�eb a øemeslníkù.

Na svoji první zahranièní náv�tìvu pøijela 20. èervna tradiènì do Èeska nová 

prezidentka Slovenska paní Zuzana Èaputová. Na Pra�ském hradì ji pøivítal Milo� 

Zeman. 

23. èervna � nejvìt�í demonstrace proti Andreji Babi�ovi na Letné. Zúèastnilo se 

cca ètvrt milionu lidí. Organizovalo sdru�ení Milion chvilek pro demokracii.

28. èervna � zahájení 54. roèníku filmového festivalu v Karlových Varech. Hlavní 

hvìzdou byla Julianne Moore, na festival pøijela pøevzít Køi��álový glóbus za pøínos 

kinematografii.

14. èervence -  oslavil zpìvák Karel Gott své osmdesáté narozeniny.  

21. srpna � padesáté výroèí události, kdy ozbrojené síly potlaèily demonstrace 

obèanù proti okupaci Èeskoslovenska spojeneckými vojsky.

8. záøí � oslavila Meda Mládková své sté narozeniny. Sbìratelka umìní, 

zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa, která �ila v exilu ve 

Spojených státech a po roce 1989 se vrátila do Èeskoslovenska.

2. øíjna �  v Lánech se setkali prezidenti visegrádské ètyøky. Milo� Zeman uvítal 

Zuzanu Èaputovou ze Slovenska, Jánose Ádera z Maïarska a Andrzeje Dudu z Polska.

12. øíjna � v katedrále sv. Víta pøi zádu�ní m�i, kterou slou�il Dominik Duka, se 

Èesko rozlouèilo s Karlem Gottem. Zemøel 1. øíjna, jeho fanou�ci a pøedev�ím 

fanynky se s ním louèili také na �ofínì, kam pøi�lo pøes ètyøicet tisíc lidí.

15. øíjna � skonèil letitý spor o zdanìní finanèních náhrad z církevních restitucí. 

Ústavní soud se postavil proti tomuto zámìru, a tak 380 milionù korun roènì zùstane 

církvím a nábo�enským spoleènostem.

28. øíjna - u pøíle�itosti 101. výroèí republiky prezident Milo� Zeman vyznamenal 

36 mu�ù a 6 �en. Øád Bílého lva dostal jeho pøedchùdce Václav Klaus.
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6. listopadu - pøes tisíc �kol zùstalo zavøených � uèitelé se pøipojili ke stávce, kterou 

kvùli platùm vyhlásily �kolské odbory.

16. listopadu � odpoledne se v rámci kampanì Milion chvilek pro demokracii 

konalo shromá�dìní obèanù na pra�ské Letné. Letenskou pláò zaplnilo témìø 

tøi sta tisíc lidí. Pøipomnìli si události pøed tøiceti lety a protestovali proti pùsobení 

Andreje Babi�e v èele státu. Byla zde pøedstavena nová podpisová výzva k obranì 

demokracie v na�í zemi.

17. listopadu � Èeská republika si pøipomnìla události z listopadu 1939 

a 30. výroèí sametové revoluce. U Hlávkovy koleje v Praze lidé uctili památku 

Jana Opletala. Z Albertova vyrazil odpoledne studentský prùvod, který pøesnì kopíroval 

trasu studentù v listopadu 1989. Po jeho skonèení se pak konala øada kulturních akcí 

vèetnì velkého koncertu z Václavského námìstí.

10. prosince � Adventní dobu poznamenala tragédie v ostravské nemocnici. V èekárnì 

Fakultní nemocnice Ostrava útoèník zastøelil sedm lidí a tøi zranil. Dvaaètyøiceti-

letý vrah Ctirad Vitásek se pak na útìku sám støelil do hlavy.  

POÈASÍ V ROCE 2019

První mìsíc a polovina února v tomto roce byl bohat�í na srá�ky. 28.1. napadlo 20 cm 

snìhu. Bøezen byl teplotnì nadprùmìrný bez významnìj�ích meteorologických jevù. 

I následující mìsíc duben vy�el teplotnì nadprùmìrný a pokryl pouze 98 % srá�kového 

prùmìru pro toto období.

Kvìten byl zase bohatý na srá�ky, které nakonec pokryly 161 % dlouhodobého prùmìru 

pro toto období. Celkem bylo 22 srá�kových dnù. Teplotnì byl kvìten výraznì 

podprùmìrný. Co kvìten teplotnì zanedbal, èerven bez velkých problémù dohnal. 

Teplotnì vy�el èerven o 4°C vy��í, ne� je dlouhodobý prùmìr. Srá�ek spadlo obvyklé 

mno�ství pro toto období. První den v èervenci hned byla zaznamenána bouøka 

s úhrnem 13,2 mm. Do konce tohoto mìsíce bylo pozorováno je�tì dal�ích 5 bouøek. I tak 

srá�kovì èervenec vy�el podprùmìrný. Srpen tohoto roku nijak výraznì nevyboèoval 

z meteorologického standardu pro toto období, av�ak v nedìli 21. 7. 2019 se v poledne 

pøehnala nad Újezdem vìtrná smr�� s de�tìm, která napáchala spoustu �kod. Kromì 

polámaných stromù, rozhozených støech a znièeného dal�ího majetku do�lo k zaplavení 

domù a sklepù de��ovou a spla�kovou vodou. Na mnoha místech zasahovali nejen 

profesionální hasièi ze �idlochovic, ale i dobrovolní hasièi z Újezda a z Hostìrádek � 

Re�ova. Oba sbory dobrovolných hasièù jako první pomáhaly odèerpat vodu ze 
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zatopeného sklepa na ulici Lidická. Následnì SDH Hostìrádky � Re�ov zasahoval 

u polámaného stromu na ulici 9. kvìtna a odstraòoval spadený �vánoèní� smrk pøed 

sokolovnou na ulici Tyr�ova. SDH Újezd u Brna zase napø. zaji��oval støechu na ulici 

9. kvìtna a uvolòoval ucpané kanály na ulici Hybe�ova. V�echny jejich zásahy ani nelze 

vyjmenovat a patøí jim velké podìkování za obìtavou pomoc do pozdního nedìlního 

odpoledne. Celé následující pondìlí pomáhali na�i hasièi je�tì pøi odstranìní nìkolika 

po�kozených stromù a proèi��ování ucpaných kanálù. 

Záøí vy�lo teplotnì i srá�kovì v normálu. Za pov�imnutí stojí pouze 9. 9. tøi bouøky 

pøi pøechodu fronty. Teplotnì i srá�kovì nadprùmìrný vy�el øíjen. Padlo hned nìkolik 

teplotních rekordù v maximálních denních teplotách. 

Nejteplej�í za celé dosavadní mìøení, tak by se dal shrnout mìsíc listopad. Teplotnì vy�el 

o 3,4°C teplej�í, jak je dlouhodobý prùmìr pro toto období. Byl i mírnì bohat�í na srá�ky. 

Poslední mìsíc tohoto roku zaèal silnou námrazou a objevil se první sníh s de�tìm. 

7.12. zaznamenána slabá ledovka, kterou posléze zmírnily snìhové krupky. Ve vìt�inì 

dnù byly zaznamenány srá�ky, proto celkovì prosinec vy�el srá�kovì nadprùmìrný.

ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET MÌSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2019

Zpracovala Ing. Jana Jaro�ová, hlavní úèetní

 

 Poèet obyvatel k 1. 1. 2019: 3 368

 Poèet obyvatel k 31. 12. 2019: 3 387

 Poèet èlenù zastupitelstva v roce 2019: 15

 Poèet veøejných zasedání: 8

V roce 2019 pracovaly finanèní a kontrolní výbor zastupitelstva mìsta, komise stavební, 

komise �ivotního prostøedí, komise kulturnì-�kolská, komise sociálnì-zdravotní, komise 

pro sport, komise inventarizaèní a likvidaèní, a novì komise pro rozvoj mìsta.

Obecnì závazné vyhlá�ky vydané v roce 2019:

Mìstské zastupitelstvo v roce 2019 vydalo 4 nové Obecnì závazné vyhlá�ky:

1) Obecnì závazná vyhlá�ka mìsta Újezd u Brna è. 1/2019, o místním poplatku za provoz 

systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a odstraòování 

komunálního odpadu.

2) Obecnì závazná vyhlá�ka mìsta Újezd u Brna è. 2/2019, o místním poplatku ze psù 

a o trvalém oznaèování psù.
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3) Obecnì závazná vyhlá�ka mìsta Újezd u Brna è. 3/2019, o místním poplatku z pobytu.

4) Obecnì závazná vyhlá�ka mìsta Újezd u Brna è. 4/2019, o místním poplatku za u�ívání 

veøejného prostranství.

Mìsto Újezd u Brna je èlenem Mohyla míru � Austerlitz o.p.s. a èlenem Svazu mìst a obcí. 

Zastupitelstvo mìsta Újezd u Brna na svém 8. zasedání dne 7. 10. 2019 rozhodlo 

pøistoupit k dobrovolnému svazku obcí �Region Cezava�.

Rozpoèet za rok 2019

Návrh rozpoètu byl zveøejnìn v dobì od 21. 11. 2018 do 27. 12. 2018. Rozpoèet na rok 

2019 byl schválen v Zastupitelstvu mìsta usnesením è. 2, bod è. 41 dne 17. 12. 2018.

 Pøíjmy celkem: 65 807,70 tis. Kè.

 Výdaje celkem: 87 043,50 tis. Kè.

 Financováním salda pøíjmù a výdajù: 21 235,80 tis. Kè.

V prùbìhu roku bylo schváleno 12 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 2019 v Kè je následující:

 Daòové pøíjmy 50 888 100,00 Kè

 Nedaòové pøíjmy 11 631 900,00 Kè

 Kapitálové pøíjmy 0,00 Kè

 Pøijaté transfery 5 954 600,00 Kè

 Konsolidace pøíjmù 1 295 000,00 Kè

 Pøíjmy celkem po konsolidaci 67 179 600,00 Kè

 Bì�né výdaje 62 349 800,00 Kè

 Kapitálové výdaje 32 423 200,00 Kè

 Konsolidace výdajù 1 295 000,00 Kè

 Výdaje celkem po konsolidaci 94 773 000,00 Kè

 Saldo pøíjmù a výdajù po konsolidaci -26 298 400,00 Kè

 Financování 26 298 400,00 Kè
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Struktura skuteèných pøíjmù a výdajù rozpoètu za rok 2019 v Kè je následující:

 Daòové pøíjmy 56 109 065,63 Kè

 Nedaòové pøíjmy 13 565 595,20 Kè

 Kapitálové pøíjmy 30 509,00 Kè

 Pøijaté transfery 5 954 622,76 Kè

 Konsolidace pøíjmù 1 294 932,00 Kè

 Pøíjmy celkem po konsolidaci 74 364 860,59 Kè

 Bì�né výdaje 49 964 503,29 Kè

 Kapitálové výdaje 12 387 014,85 Kè

 Konsolidace výdajù 1 294 932,00 Kè

 Výdaje celkem po konsolidaci 61 056 586,14 Kè

 Saldo pøíjmù a výdajù po konsolidaci 13 308 274,45 Kè

 Financování -13 308 274,45 Kè

Údaje o plnìní rozpoètu pøíjmù, výdajù a o dal�ích finanèních operacích v plném èlenìní 
podle rozpoètové skladby jsou obsa�eny v pøíloze è. 2 a jsou k nahlédnutí na mìstském 
úøadì u úèetní úøadu � výkaz FIN 2-12, rozbor èerpání pøíjmù a výdajù nebo na webových 
stránkách http://ujezdubrna.imunis.cz/rr.

Majetek mìsta � inventarizace

Inventarizace majetku, pohledávek a závazkù byla provedena na základì pøíkazu 
k provedení inventarizace � plánu inventur, který vydala starostka mìsta dne 31. 10. 
2019. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazkù za rok 2019 byla 
projednána na zasedání Rady mìsta dne 20. 1. 2020. V zápise o provedených inventurách 
je uvedeno, �e dílèí inventarizaèní komise provedly na základì stavu úètù majetku 
v úèetnictví fyzické kontroly a bylo zji�tìno, �e koneèný stav úètù v inventarizaci 
odpovídá skuteèným stavùm, zji�tìným pøi fyzických kontrolách.

Celková hodnota majetku k 31. 12. 2019 netto èiní 586 882 116,92 Kè.

Pøehled poøízeného majetku v roce 2019 je obsa�en v pøíloze è. 3 a je k nahlédnutí 
na mìstském úøadì v kanceláøi úèetní mìsta.

Úèetní závìrka Mìsta Újezd u Brna

Hospodáøský výsledek za rok 2019 èiní 11 514 743,36 Kè.
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Hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní �kola Újezd u Brna

Podle schváleného rozpoètu obdr�ela základní �kola od svého zøizovatele v roce 2019 

dotaci na provoz ve vý�i 2 300 000,- Kè. V záøí obdr�ela �kola mimoøádnou dotaci ve vý�i 

103 737,- Kè jako pøíspìvek na �o�atné� pro zamìstnance. Z této dotace jsme vraceli 

nevyèerpanou èástku 875,- Kè. V prosinci obdr�ela �kola finanèní pøíspìvek 423 878,25 Kè 

na zakoupení nového konvektomatu do �kolní jídelny, proto�e starý konvektomat byl ji� 

v havarijním stavu a z vìt�í èásti nefunkèní, tak�e opravy se jevily jako neefektivní 

a neekonomické. Dále v prosinci obdr�ela �kola finanèní dar z výtì�ku sbírky Mìsta 

Újezd u Brna ve vý�i 10 920,- Kè na zakoupení pomùcek pro podporu vzdìlávání, 

tìlovýchovy a sportu. Finanèní prostøedky budou èerpány v roce 2020.

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

celkem 77 dìtí. Na �kolném se za celý rok vybralo 85 400,- Kè. I v roce 2019 probíhal 

ve �kole sbìr starého papíru. Pøesto�e se výkupní ceny neustále sni�ují, sebralo se 

15,06 tun papíru a obdr�eli jsme èástku 12 260,- Kè. Za sbìr kovového odpadu jsme 

od firmy �rot Gebeshuber dostali èástku 2 058,- Kè.

Celkem èinila èástka za roèní spotøebu plynu za �kolu 429 918,13 Kè a za tìlocviènu 

236 646,09 Kè. Odbìr elektøiny je nám fakturován mìsíènì, za celoroèní spotøebu jsme 

zaplatili 417 712,68 Kè. Za odbìr vody jsme zaplatili celkem 72 567,09 Kè.

Bìhem roku 2019 probìhlo v budovì základní �koly nìkolik rekonstrukcí. Ji� bìhem 

jarních prázdnin probìhla oprava elektroinstalace a výmìna svìtel ve spojovací chodbì 

v 1. patøe. O hlavních prázdninách probìhla velká rekonstrukce stoupaèek a rozvodù 

vody v pøístavbì �koly a v nejstar�í budovì �koly byla do tøíd rozvedena teplá voda. Tato 

oprava byla hrazena zøizovatelem �koly. Souèasnì probíhaly opravy v uèebnách è. 109, 

111 a 113 - oprava elektroinstalace, nové osvìtlení, vymalování, výmìna podlah. Opravy 

v hodnotì 445 987,83 Kè byly hrazeny èásteènì z provozu �koly a èásteènì z rezervního 

fondu Z�. Zcela vymalovány byly dal�í 3 uèebny, �kolní kuchynì a také musela být 

po rekonstrukci opravena výmalba ve tøídách, na chodbách a ve �kolní jídelnì. V záøí byla 

roz�íøena sí� �kolního rozhlasu do �aten, �ákovské kuchyòky a na vrátnici a také 

se muselo opravit vedení �kolního rozhlasu v prostøední budovì, celková cena èinila 

40 803,86 Kè. V prosinci bylo zakoupeno do �kolní jídelny nové zaøízení s výdejním 

terminálem LOGIC VESA v cenì 79 864,47 Kè, proto�e staré zaøízení stravovacího systému 

bylo vzhledem ke stáøí a opotøebení ji� neopravitelné.

Dotace z M�MT na mzdy a uèební pomùcky èinila 22 381 273,- Kè a byla beze zbytku 

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

dotaci ve vý�i 137 120,- Kè.

Z Operaèního programu Výzkum, vývoj a vzdìlávání (OP VVV) jsme z M�MT obdr�eli 

úèelovou dotaci ve vý�i 1 214 048,00 Kè. Z této dotace je hrazena napø. mzda �kolní 

psycholo�ky (i s odvody), vzdìlávací semináøe pro pedagogy, výukové programy 
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pro �áky a odmìny pro uèitele za uskuteènìné �ablony. V roce 2019 jsme z této dotace 

vyèerpali 458 253,08 Kè. Projekt dále pokraèuje i v roce 2020.

Výsledek hospodaøení základní �koly za rok 2019 skonèil v hlavní èinnosti ztrátou 

45 643,76 Kè a v doplòkové èinnosti ziskem 100 428,51 Kè, celkovì je tedy hospodáøský 

výsledek kladný ve vý�i 54 784,75 Kè.

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

organizaci Z� jsou obsa�eny v pøíloze è. 5 k nahlédnutí na mìstském úøadì u úèetní úøadu 

po dobu vyvì�ení návrhu závìreèného úètu.

Hospodaøení pøíspìvkové organizace Mateøská �kola Újezd u Brna

Dle schváleného rozpoètu obdr�ela Mateøská �kola v Újezdu u Brna v roce 2019 od svého 

zøizovatele dotaci na provozní výdaje ve vý�i 960 000,- Kè.

V � celkem za 56 376,98 Kè. Dále pak metodické a didaktické pomùcky pro dìti 

i pedagogy v celkové hodnotì 131 787,22 Kè.

roce 2019 èinily výnosy za �kolné 329 350,- Kè. Z tìchto penìz byly zakoupeny pro dìti 

hraèky, pohádkové kní�ky, výtvarný materiál a dal�í pomùcky pro práci s dìtmi

Mateøská �kola mìla snahu pokraèovat ve sbìru starého papíru, ale kvùli potí�ím 

s pøistavováním kontejneru byla tato èinnost znaènì omezena a výtì�ek èinil pouze 

1 626,- Kè.

Mateøská �kola pokraèuje v projektu technického vzdìlávání v mateøské �kole, 

v projektu Zelená mateøská �kola a projektu fa Ekolamp.

Z M�MT obdr�ela mateøská �kola na platy a uèební pomùcky dotaci ve vý�i 7 643 356,- Kè. 

Èást úèelové dotace na Finanèní zaji�tìní pøekrývání pøímé pedagogické èinnosti 

provozu M� nebyla zcela vyèerpána a vý�e vratky èinila 41 473,84 Kè.

Mateøská �kola obdr�ela také finanèní prostøedky z Operaèního programu Výzkum, 

vývoj a vzdìlávání (OP VVV) ve vý�i 596 360,- Kè. Z této dotace je hrazena mzda �kolního 

asistenta, dále byl uhrazen vzdìlávací kurz pro asistenta pedagoga a administra-

ce projektové èásti na �ablony. Z poskytnuté dotace bylo v roce 2019 vyèerpáno 

332 592,80 Kè. Projekt pokraèuje i v roce 2020.
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Z provozní dotace byly vìt�inou hrazeny nákupy hygienických potøeb, èisticích 

prostøedkù, opravy sociálních zaøízení, malování �kolní kuchynì a zejména opravy 

na �kolní zahradì � opravy døevìných rámù na pískovi�tích, oprava støechy altánu, 

domeèku s lávkou, stolù a lavièek. Cena oprav �kolní zahrady dosáhla celkové vý�e 

110 345,10 Kè a musela být èásteènì uhrazena z rezervního fondu.

V roce 2019 èinily celkové náklady na spotøebu plynu 267 588,68 Kè. Vyúètování odbìru 

elektøiny dostáváme od dodavatele ka�dý mìsíc, celkové náklady za rok 2019 èinily 

111 356,- Kè. Náklady na vodu ve srovnání s pøedcházejícím rokem zùstaly skoro stejné 

a èinily 35 302,38 Kè.

Mateøská �kola ukonèila hospodaøení za rok 2019 s kladným hospodáøským výsledkem 

ve vý�i 6 552,58 Kè.

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

organizaci 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.
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Poskytovatel ÚZ Pøijato v Kè Vyèerpáno v Kè Vráceno v Kè

Úøad práce ÈR 13013 29 032,00 29 032,00 0,00

Úøad práce ÈR 13101 265 645,00 265 645,00 0,00

V�eobecná pokladní 

správa � volby do Senátu 

Parlamentu ÈR a 

zastupitelstev obcí � 

doplatek z voleb roku 

2018

98187 7 629,56 0,00 0,00

V�eobecná pokladní 

správa � volby do 

Evropského parlamentu

98348 58 000,00 42 419,06 15 580,94

M�MT � dotace pro M� � 

OP výzkum, vývoj a 

vzdìlávání

33063 596 360,00 596 360,00 0,00

M�MT � dotace pro Z� � 

OP výzkum, vývoj a 

vzdìlávání

33063 1 214 048,00 1 214 048,00 0,00

MPSV � OP Zamìstnanost 

- Efektivní veøejná správa 

� Smart mìsto � záloha 

obdr�ena v roce 2017 ve 

vý�i 693.618,75 Kè, projekt 

byl ukonèen v roce 2019

13013 830 702,76 1 336 982,30 0,00

Family Point v Újezdì u 

Brna - Podpora rodinné a 

seniorské politiky na 

úrovni obcí JMK

00433 43 000,00 43 000,00 0,00

Mezigeneraèní centrum � 

individuální dotace JMK

00439 150 000,00 316 633,00 0,00

Revitalizace parku � 

individuální dotace JMK

00374 90 000,00 179 300,56 0,00

Vyúètování finanèních prostøedkù ke státnímu rozpoètu, ostatním rozpoètùm 
kraje a dotace poskytnuté

Projekty M�MT � OP výzkum, vývoj a vzdìlávání � pro Z� a M� budou pokraèovat i v roce 

2020. Mìsto Újezd u Brna obdr�elo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve vý�i 

1 350 000 Kè na akci �Regenerace sportovního povrchu tìlocvièny Z� � Újezd u Brna�, 

její� realizace zapoèala v prosinci 2019 a bude pokraèovat v roce 2020.

V�echny uvedené dotace byly øádnì vyúètovány.
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Neinvestièní a investièní pøíspìvky poskytnuté v roce 2019 na základì 

schváleného a upraveného rozpoètu

Organizace Èástka v Kè Úèel

Èlenský pøíspìvek Austerlitz 9 600,00  

Èlenský pøíspìvek Svaz mìst a obcí 14 906,00  

Obèanské sdru�ení ADRA 3 900,00 Bangladé�ské dítì -  Chincrafrue Khyang

SK Újezd u Brna z.s. 147 073,00 Práce s dìtmi, výuka dìtí - fotbal, stolní 

tenis, materiální vybavení, cestovné, 

startovné, pronájmy, turnaj ve stolním 

tenisu, sportovnì a kulturnì spoleèenské 

odpoledne

Nadaèní fond JAMIRO 100 000,00 Práce s dìtmi, houslová soutì�, nahrání CD 

souborem Jamírek, èinnost organizace

CM �ternovjan, z.s. 30 000,00 Poøízení krojových souèástek pro taneèní 

soubor

SHM Klub Újezd u Brna, z.s. 58 000,00 Práce s dìtmi a mláde�í, materiální 

vybavení nízkoprahového klubu,  stanové 

tábory, èinnost organizace, cyklistický 

závod K24

Nadaèní fond Z� Újezd u Brna 90 000,00 Práce s dìtmi, èinnost organizace

TJ Sokol Újezd u Brna 140 000,00 Práce s dìtmi, házená, volejbal, práce s 

dospìlými a seniory, èinnost organizace

Junák � èeský skaut, Støedisko 

TUMULUS Újezd u Brna

28 000,00 Práce s dìtmi a materiální vybavení 

støediska, èinnost organizace

Rybáøi Újezd u Brna 45 000,00 Práce s dìtmi a seniory, rybáøské závody, 

práce s dospìlými, èinnost organizace

DPS Sokolnice, pøíspìvková 

organizace

10 000,00 Aktivizaèní èinnosti

Újezdská Rozmarýna, z.s. 28 500,00 Èinnost folklorního sdru�ení, práce s 

dospìlými, èinnost organizace
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Organizace Èástka v Kè Úèel

Spolek Vinaøi Újezd 90 000,00 Oprava technického zázemí � stavba 

na p.è. 49

Iveta Kamenická � Babské hody 35 000,00 Babské hody, práce s dìtmi

Øímskokatolická farnost Újezd u 

Brna

514 000,00 Oprava krovu a støe�ního plá�tì kostela 

sv. Petra a Pavla, hudební doprov

od Èeská m�e vánoèní

Sbor dobrovolných hasièù Újezd u 

Brna

25 000,00 Poøádání kulturních akcí SDH pro dìti

Chasa Újezd 35 000,00 Petropavelské hody, práce s dìtmi

Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s. 20 000,00 Pøíprava uvedení divadelního pøedstavení, 

rozvoj hereckých dovedností, práce s dìtmi 

a dospìlými, èinnost organizace, rekvizity

Hospic sv. Al�bìty o.p.s. 2 916,00 Péèe o obèana mìsta � zdravotnický 

materiál

DFS �ternovjánek, z.s. 50 000,00 Poøízení krojových souèástek pro dìti

Obèanské sdru�ení Na koleèkách, 

z.s.

10 000,00 Koncert Ester Yoo

Finanèní dary 83 000,00 Finanèní gramotnost, pastelkovné, soutì�e, 

obèané

Celkem bylo v roce 2019 poskytnuto na dotacích 1 569 895,00 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. Dotace Ústavu vzájemné lidské pomoci, z.s. nebyla 

èerpána a byla vrácena v termínu na úèet mìsta.
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Úvìrující banka Úèel Èástka

KB Brno � venkov stavba ÈOV 1 684 400,00 Kè

KB Brno � venkov nákup domu è.p.170 370 470,00 Kè

KB Brno � venkov pøestavba ubytovny na høi�ti 2 101 900,00 Kè

KB Brno � venkov revitalizace Nad Sklepy 990 800,00 Kè

KB Brno � venkov Revitalizace Nám. Sv. Jana 1 462 800,00 Kè

Celkem ke dni 31.12.2019 6 610 370,00 Kè

Stav úvìrù ke dni 31. 12. 2019

V roce 2019 nebyly uzavøeny nové smlouvy o úvìru.

Výbìrová øízení v roce 2019

Mìsto v roce 2019 vyhla�ovalo výbìrová øízení na veøejné zakázky malého rozsahu. 

Pøi vyhla�ování postupuje Mìsto Újezd u Brna dle platné Smìrnice pro zadávání 

veøejných zakázek malého rozsahu s úèinností od 17. 1. 2017. Jednalo se napø. o výbìrová 

øízení na �Technický dozor investora pro stavbu II/418 Újezd u Brna � Otnice, 1. stavba�, 

�Regenerace sportovního povrchu tìlocvièny Z� � Újezd u Brna�, �Rekonstrukce 

veøejného osvìtlení ulic Tyr�ova, Legionáøská, Su�ilova a èást ulice Hybe�ova � nová 

výzva� 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. 2019 vykazuje na základním bì�ném úètu 

u KB Brno-venkov zùstatek v celkové vý�i 30 043 449,28 Kè, na úètu u KB Brno-venkov 

(pøeveden z ÈSOB) zùstatek ve vý�i 161 849,97 Kè, na úètu u ÈNB zùstatek ve vý�i 

9 153 343,27 Kè. Zùstatek úètu 231 navazuje na výpisy z vý�e uvedených penì�ních 

ústavù ke dni 31. 12. 2019.
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Fond obnovy vodohospodáøského majetku

V roce 2014 byl na základì rozhodnutí zastupitelstva mìsta zøízen bì�ný úèet 

u Komerèní banky, a.s., na kterém jsou vedeny finanèní prostøedky Fondu financování 

a obnovy vodohospodáøského majetku. Zùstatek na tomto úètu èiní k 31. 12. 2019 èástku 

4 525 210,15 Kè. Zùstatek úètu 236 navazuje na výpis z banky ke dni 31. 12. 2019. 

Pøíjmy fondu byly v roce 2019 tvoøeny pøevodem finanèních prostøedkù ve vý�i 

1 294 932,00 Kè a úrokem z úètu ve vý�i 433,66 Kè. Výdaje fondu v roce 2019 

pøedstavovaly opravy ve vý�i 94 613,00 Kè. Jednalo se o opravy ÈOV � èerpadel, 

dmychadel, táhel a dal�í. Dokonèila se oprava ÈOV, která byla hrazena z fondu v roce 

2019 èástkou ve vý�i 260 654,00 Kè, èerpadlo ve vý�i 48 187,00 Kè. Poplatky za vedení úètu 

byly ve vý�i 46,80 Kè.

Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení mìsta za rok 2019

Pøezkoumání hospodaøení provedla Firma TOP AUDITING s.r.o. Brno, èíslo oprávnìní 

Komory auditorù è. 47, na základì uzavøené smlouvy ze dne 20. 2. 2018 mezi objedna-

vatelem a firmou zastoupenou JUDr. Antonínem Husákem (oprávnìní auditora KAÈR 

è. 098). Pøezkoumání jménem auditorské spoleènosti provádìl JUDr. Antonín Husák, 

Bc. Leona Ratajská, Ing. Helena Bergerová a paní Renata Bláhová.

Pøezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem è. 420/2004 Sb., o pøezkoumávání 

hospodaøení územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí, ve znìní 

pozdìj�ích pøedpisù, v termínu 24.�25. 7. 2019 (dílèí pøezkoumání) a od 26. 2. 2020 

do 27. 2. 2020 (závìreèné pøezkoumání a vypracování zprávy o výsledku pøezkoumání 

hospodaøení za rok 2019).

Závìr z pøezkoumání

a) nebyly zji�tìny chyby a nedostatky,

b) nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaøení 

územního celku v budoucnosti,

c) podíl pohledávek a závazkù na rozpoètu územního celku a podíl zastaveného 

majetku na celkovém majetku územního celku:

 Ukazatel        Podíl v %

Podíl pohledávek na rozpoètu       1,20

Podíl závazkù na rozpoètu        6,77

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku    2,20

To byla zpráva o hospodaøení mìsta, která v kronice má své místo, ale není 

nejzábavnìj�í. Teï pùjdeme k událostem, které se u nás v roce 2019 odehrály.
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CO SE DÌLO V PRÙBÌHU ROKU V NA�EM MÌSTEÈKU?

V pøehledu jsem èerpala zejména z Mìstského zpravodaje, který vydává Kulturnì 

�kolská komise a vychází ka�dé 2 mìsíce.

 

LEDEN

Mìsíc a celý nový rok byl zahájen Tøíkrálovou sbírkou. 

6. ledna se konal v Obøadní síni koncert 4 skvìlých sólistù sdru�ených v souboru 

Muzica Cameralis � trumpetisty Vlastimila Bialase, hobojisty Jiøího Bìlíka, klavíristy 

Petra Kolaøe a barytonisty Martina Hamerle Bartolottiho.

19. ledna se uskuteènil ji� XXIV. roèník tradièního sportovního plesu v sále restaurace 

Na Rychtì. K tanci a poslechu zahrála taneèní skupina Slimáci z Bluèiny. I v nároèných 

podmínkách kulturního sálu se podaøilo pro zúèastnìné pøipravit výborné obèerstvení, 

nev�ední zábavu a bohatou tombolu. Akce se konala pod poøadatelskou zá�titou 

fotbalového oddílu SK Újezd u Brna.

26. ledna se uskuteènil první vinaøský ples. Poøadatelé si dali s jeho pøípravou velkou 

práci, a to se jim vyplatilo. Odmìnou byl plný sál a spokojení náv�tìvníci. Kromì taneèní 

kapely hrál v prostorách bývalé restaurace populární �ternovjan.

Vystoupení sboru Musica Cameralis
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ÚNOR

V tomto mìsíci pokraèovala série plesù -

16. února byl v sále i v prostorách restaurace Na Rychtì uspoøádán 16. ples hasièù. 

Pøesto, �e se konal v dobì jarních prázdnin, na náv�tìvnosti se to neprojevilo.

21. února se konal ji� 50. vìneèek � tradièní ples KDU-ÈSL s tradiènì bohatým 

programem � od pøedtanèení po pùlnoèní veselé pøekvapení.

22. února následoval Reprezentaèní ples mìsta s tradiènì bohatou tombolou i 

kulturním programem, na kterém se podílel i soubor �ternovjan se svojí nejen hudební, 

ale také taneèní slo�kou.

V tomto mìsíci oslavila svoje neuvìøitelné �ivotní jubileum 100 let újezdská obèanka 

paní Marie Muricová. Gratulanty pøivítala ve výborné kondici, zavzpomínala na svoji 

rodinu i pøátele.

Na oslavì výroèí 100 let u paní Marie Muricové

Reprezentaèní ples mìsta Újezd u Brna
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BØEZEN

2. bøezna se konaly Ostatky, jejich� tradice byla po dlouhé pøestávce (poprvé od roku 

1988) vzkøí�ena souborem Tylova divadla. Masopustní veselí nezkazil smuteèní obøad 

pochovávání basy a náladu povzbudila k tanci i poslechu hrající populární cimbálová 

muzika a taneèníci �ternovjanu.

Cimbálku �ternovjan si vybral FS Lipta jako doprovodnou kapelu na svoji cestu 

na folklorní festival na Kostariku, která se uskuteènila rovnì� v mìsíci bøeznu.

5. bøezna nav�tívil mìsto pan senátor Ing. Ivo Bárek, který pozval místní folklorní spolek 

Rozmarýna do senátu na vystoupení v rámci Folklorního léta ve Vald�tejnské zahradì 

Senátu ÈR.

9. bøezna na Rychtì pøedvedl divadelní soubor z Otnic � Ochotnice � velmi zdaøilou 

komedii �Proè mu�i neposlouchají a �eny neumí èíst v mapách�. Pøedstavení mìlo velký 

úspìch a za zmínku stojí, �e v souboru úèinkuje velký poèet újezdských divadelních 

nad�encù vèetnì re�iséra Radka Mezuláníka.

16. bøezna bylo slavnostnì pøivítáno 20 nových obèánkù mìsta.

28. bøezna probìhla v jídelnì DPS na Rychmanovì beseda pro seniory �NA PRAVDÌ 

ZÁLE�Í�.

31. bøezna se v sále Na Rychtì konala pøedná�ka paní Vìry Sosnarové, spoluautorky 

knihy Krvavé jahody, která vyprávìla o svých zá�itcích ze sovìtského Gulagu.

Náv�tìva senátora 

Ing. Ivo Bárka

Smuteèní obøad � 

pochovávání basy
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DUBEN

1. dubna se uskuteènila na DPS beseda na téma prevence kriminality páchané 

na seniorech s názvem Bezpeèné stáøí. Beseda byla pøipravena Policií ÈR ve spolupráci 

s Mìstskou policií Újezd u Brna.

5. duben se zapsal výraznì do historie újezdské házené. Po mnoha letech sna�ení 

se mu�ùm podaøilo vyhrát celou Jihomoravskou ligu a zajistit si pøímý postup do II. ligy.

6. dubna se konal ji� 45. roèník výstavy vín poøádaný Spolkem vinaøù. Úèastnilo se 621 

vzorkù vína, k tomu dal�ích 29 prezentaèních z pìti profesionálních vinaøství.

13. dubna se konal tøetí roèník turnaje dìtí ve stolním tenisu v sále tìlocvièny Z�.

14. dubna se �ternovjánek zúèastnil soutì�ní pøehlídky dìtských folklorních souborù 

Brnìnska.

15. dubna se konalo 4. zasedání zastupitelstva mìsta, na kterém bylo schváleno 

Turnaje dìtí ve stolním tenisu

Beseda Prevence kriminality
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vybudování Mezigeneraèního centra, které bude sídlit po rekonstrukci v prostorách 

bývalé cukrárny v objektu radnice. Zastupitelstvo rovnì� schválilo podepsání dohody 

s Jihomoravským krajem o úèasti mìsta v projektu Audit family friendly community. 

Jedná se o projekt, který se podle rakouského pøíkladu realizuje v obcích JMK a spoèívá 

v dotazování obèanù, co v na�em mìstì funguje a co by navrhovali ve prospìch zlep�ení 

zdej�ího prorodinného klima. Ze získaných návrhù se vyberou takové, které se obec 

zavá�e realizovat do 3 let. Zúèastnìné obce, které projekt úspì�nì absolvují a splní 

podmínky, získají certifikát a lep�í hodnocení pro získání pøípadných dotací.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí pøíspìvku 500 000 Kè øímskokatolické farnosti 

na opravu krovu a støechy nad lodí kostela sv. Petra a Pavla v Újezdì.

27. dubna se Na Rychtì konala houslová soutì� pro mladé houslisty do 12 let � 

Újezdská notièka, které se kromì újezdských muzikantù (získali první 4 místa) 

zúèastnili soutì�ící z Prahy, Ostravy, Havíøova, Brna, Tøebíèe, Plznì a dal�ích mìst.

Klubovna dìtí a mláde�e v parku u bývalého koupali�tì dostala novou fasádu. 

27. dubna se zde konalo tradièní pálení èarodìjnic, doprovázené hrami a soutì�emi pro 

dìti. O pøíjemné pøekvapení se postaral pan Dobrovolný, který se svým konìm vozil dìti 

na bryèce po parku.

30. dubna � o upálení èarodìjnice se poslední dubnový den ji� tradiènì postaral 

TJ Sokol.

Firma Thermotechnika Bohemia, která mìla pronajatý stánek PNS ukonèila ke 30. dubnu 

nájemný vztah z dùvodù trvale velké finanèní ztráty. Nového nájemce na provoz 

tìchto slu�eb se nepodaøilo sehnat. Prodej jízdenek na MHD je zaji�tìn v potravinách 

Na radnici. Novì vymalovaná byla èekárna na vlakové zastávce.

Pálení èarodejnice 30. dubna 2019
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KVÌTEN

Hned první májový den se se�li skauti � dìti, jejich rodièe i dospìlí ze skautského oddílu 

na námìstí sv. Jana, aby aktivnì oslavili Den Zemì, který pøipadá na 22. dubna úklidem 

odpadkù v na�em mìstì. Tentokrát se pøihlásili k dobrovolnickému projektu �Ukliïme 

svìt, ukliïme Èesko�.

4. kvìtna � v sobotu oslavil folklorní soubor �ternovjan svoje ètvrté narozeniny, 

na kterých byl mj. promítnut dokument o úèasti na�eho souboru na Kostarice, kde byl 

jako doprovod souboru Lipta.

Ve stejný den hned od rána se uskuteènil ji� 13. roèník turnaje �ákyò ve volejbalu - 

Memoriál Vìry Zapletalové a Hany Daòkové. Vzhledem k nepøíznivému poèasí byl 

pøesunut do sálu �kolní tìlocvièny. Za Újezd se zúèastnily týmy A a B a umístily se na 3. a 5. 

místì.  

8. kvìtna, v den státního svátku, probìhl v Obøadní síni májový koncert, kde mladí 

hudebníci prezentovali díla Antonína Dvoøáka a Josepha Haydna.

10. kvìtna se v sále Na Rychtì konala vernisá� výstavy �Bez klobouèku ani ránu�, 

kterou poøádala Újezdská Rozmarýna. Originální klobouèky z 20.�40. let zapùjèila paní 

Miroslava Michalíková z Topolan. Na vernisá�i zazpívali man�elé Kozákovi písnì 

Jaroslava Je�ka. Následující den byla výstava zpestøena módní pøehlídkou dobových �atù 

� od Napoleonovy Jozefíny po Nata�u Golovou, ve které zazáøily elegantní modelky 

z Újezda, �atèan a Sokolnic.

Druhá májová nedìle byla zasvìcena oslavì Dne matek. Maminkám, babièkám 

i ostatním náv�tìvníkùm zahrály a zazpívaly dìtské soubory Jamírek a �ternovjánek, 

vystoupily dìti z mateøské i základní �koly, závìr patøil �ternovjanu.

18. kvìtna se v klubovnì dìtí a mláde�e v parku u bývalého koupali�tì se�lo pøes 

180 dìtí s rodièi, aby si u�ili zábavného odpoledne plného soutì�í, malování na oblièej. 

Policisté z Brna pøedvedli výcvik psù, man�elé Veleètí zvíøata z farmy Konì. Obèerstvení 

sponzorsky obstaralo mìsto a Potraviny Na radnici.

Oslava Dne matek
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18. kvìtna brzy ráno se pøed domem pana Dobrovolného se�li úèastníci novì zavedené 

tradice � kosení - a bryèkou byli odvezeni na zámeckou louku v Sokolnicích. Tradici 

zavedl FS �ternovjan a sklidila velký zájem a úspìch.

19. kvìtna v nedìli nav�tívilo Újezd Pohádkové divadlo Sandry Riedlové a zahrálo 

africkou pohádku Èernou�ek Bum-ti.

Tým Z� Újezd u Brna, tvoøený �áky Telnice a Újezdu, se ve dnech 22.�25. kvìtna 

zúèastnil národního finále �ákù 5.�7. tøíd v házené. V silné konkurenci vybojoval u� 

druhý mistrovský titul po sobì, co� je nevídaný úspìch.

25. kvìtna probìhly Babské hody.

V polovinì mìsíce byla opravena podlaha v èekárnì praktických lékaøù a polo�ena nová 

podlahová krytina. Nepodaøilo se pronajmout restauraci Na Rychtì. Pùvodní zámìr, 

zajistit provoz v období, ne� zaène kompletní rekonstrukce objektu na kulturní dùm, byl 

znemo�nìn �patným stavem objektu, zejména kuchynì, závadnou elektroinstalací 

a nedostateèným hygienickým standardem, který by vy�adoval znaèné investice, aby 

byly splnìny pøísné podmínky pro provoz.

Babské hody Májový koncert

Módní pøehlídka dobových �atùBez klobouèku ani ránu
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ÈERVEN

První èervnovou nedìli se uskuteènil slíbený výlet pro tøíkrálové koledníky. Výletu 

do Punkevních jeskyní se zúèastnilo 50 dìtí a 4 vedoucí. Náklady hradilo mìsto.

4.�5. èervna se pan Franti�ek Dobrovolný zúèastnil na Slovensku soutì�e v orbì 

s koòmi a získal krásné tøetí místo.

5. èervna probìhla v mateøské �kole beseda s Policií ÈR a Mìstskou policií Újezd u Brna.

Na 6. èervna pozvala Na Rychtu Újezdská Rozmarýna VUS Ondrá� s komponovaným 

poøadem �Krajinou èasu�. Náv�tìvníci zcela zaplnili sál a nechali se unést pùsobivým 

pøipomenutím èasu, kdy hudba, tanec a zpìv byly pøirozenou souèástí �ivota lidí 

ve chvílích radosti i smutku.

9. èervna se v komunitním centru uskuteènil tradièní Farní den za úèasti Újezdských 

a �aèanských farníkù. 

Beseda s Policií ÈR a Mìstskou policií Újezd u Brna

Tradièní Farní den
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18. èervna uspoøádala Sociálnì-zdravotní komise posezení pro seniory s hudbou 

a poho�tìním v Domì s peèovatelskou slu�bou.

22. èervna se konalo v prostorách obøadní sínì radnice vítání 5 nových újezdských 

obèánkù, letos ji� druhé.

23. èervna se konal ve Smuteèní síni závìreèný koncert malých houslistù 

z újezdské houslové �koly.

18. roèník cyklistického ultramaratonu K24 se konal o víkendu 22.�23. èervna, 

zúèastnilo se 150 závodníkù od dvouletých dìtí po dùchodce � z Újezda i celé republiky. 

Vítìz v mu�ské kategorii ujel 680 km, nejlep�í �ena 511 km.

25. èervna se újezd�tí senioøi vypravili na výlet do Kromìøí�e. Pohodlný autobus 

vypravilo mìsto a zájemci jej zcela zaplnili. Odbornou prùvodcovskou slu�bu 

zajistila paní místostarostka Petra Kocúrová a provedla úèastníky zájezdu krásnou 

zrekonstruovanou Kvìtnou zahradou, jako� i Arcibiskupským zámkem.

26. èervna se Na Rychtì pasovali pøed�koláèci. Kromì jiných dárkù obdr�eli 

od radnice knihu s vepsaným textem, citátem Aristotela: �Vzdìlávání mysli bez 

vzdìlávání srdce není �ádné vzdìlávání�.

Koncem mìsíce se na zahradì Z� konala ji� tradièní Zahradní slavnost, louèení se 

�kolním rokem a vyhlá�ení nejlep�ích �ákù �koly.

Tradièní Petropavelské hody se konaly 29. a 30. èervna a byly opìt radostné, plné 

zpìvu, tance a krásných barevných krojù. Na hody pøijelo hodnì krojovaných hostù � 

kromì �atèan, Moutnic, Tì�an, Hru�ek také ze vzdálenìj�ího Hodonína.

Petropavelské hody Pasování pøed�koláèkù
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ÈERVENEC, SRPEN

Prázdninové mìsíce vìt�inou plynou v poklidu a bez vzru�ujících událostí. Ty leto�ní v�ak 

poznamenala �revolta� nìkterých maminek, které sepsaly petici za odvolání stávající 

øeditelky mateøské �koly. Nebyly spokojené s tím, jak je �kolka vedena, mìly spoustu 

výhrad k nedostaèujícímu vybavení, mimo�kolním aktivitám atd. Petice byla doruèena 

vedení mìsta hned 1. èervence a byla opatøena 144 podpisy újezdských obèanù.

Pokud jde o kulturní aktivity, lidé si za poslední roky zvykli na nedìlní odpolední 

koncerty v rámci Újezdského kulturního léta a souèasné vedení mìsta prostøednictvím 

kulturnì �kolské komise v nich pokraèuje, jen trochu obmìnili výbìr úèinkujících a místo 

konání � místo parku na bývalém høbitovì se konají v mnohem pøíjemnìj�ím prostøedí 

parku u bývalého koupali�tì. Nejen, �e nabízí v horkém létì chladivý stín, ale koná se 

v sousedství klubovny pro dìti a mláde�, kde je posluchaèùm v pøípadì potøeby 

k dispozici sociální zaøízení. Je zaji��ováno rovnì� malé obèerstvení. Leto�ní koncerty 

zahájil 14. èervence italsko-rakouský barytonista Martin Hammerle Bartolotti 

s doprovodem � na klavír (Helena Fialová) a klarinet (Ale� Janeèek).

V nedìli 21. èervence kolem poledne se Újezdem prohnala vìtrná smr�� doprovázená 

prùtr�í mraèen. V nìkolika minutách bylo pøed Rychtou jezero, po celém Újezdì 

polámané stromy, po�kozené støechy a zatopené sklepy. V okolních obcích nespadla ani 

kapka. Zasahovali profesionální i dobrovolní hasièi, velký díl práce pøi nápravách �kod 

odvedli èlenové pracovní skupiny mìsta.

Bývalý stánek PNS byl pronajat paní Ivanì Èerné, která zde provozuje kvìtináøství. 

Také prodává kávu.

21. srpna v rámci kulturního léta vystoupili v parku hosté z Kostariky � skupina DIFASE. 

Temperamentní latinskoamerická hudba pøinesla pohodu v�em posluchaèùm. 

V prostøední èásti vystoupení se k triu vzácných hostù pøidala místní cimbálová muzika 

�ternovjan. Na závìr, k pøekvapení v�ech zúèastnìných, zahráli a zazpívali speciálnì 

nacvièenou píseò �My jsme Vala�i, jedna rodina�.

Koncem srpna se na høi�ti za sokolovnou konal 1. roèník Letního filmového 

festivalu, který po celý týden nabízel poèetnému a spokojenému obecenstvu nejnovìj�í 

èeské i zahranièní filmové novinky. Poøadatelé � kulturnì �kolská komise ve spolupráci 

s TJ Sokol � nezapomnìli ani na dìtské diváky.

V srpnu bylo provedeno èi�tìní de��ových vpustí, které byly po èervencové smr�ti 

ucpány.

V dobì prázdnin probìhla v základní �kole velká rekonstrukce rozvodù vody, oprava 

elektroinstalace a výmìna podlah ve tøech tøídách. Tyto práce byly doplnìny 

souvisejícími pracemi zednickými, obkladaèskými a následným vymalováním.
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Ve ètvrtek 29. srpna se vypravila Újezdská Rozmarýna, �aèan�tí mu�áci a zástupci 

�atèanské chasy na dlouho plánované vystoupení v rámci Folklorního léta 

ve Vald�tejnské zahradì v Praze. Koncert se konal pod zá�titou senátora 

p. Ivo Bártka. Do Prahy byly vypraveny dva autobusy, jeden obsadili vystupující 

s doprovodem, druhý zaplatilo mìsto pro zájemce z øad obèanù. Výlet do hlavního mìsta 

se vydaøil po v�ech stránkách. Koncert byl nad�enì pøijat publikem i náhodnými turisty 

z celého svìta. Pro úèinkující i újezdské a �atèanské obecenstvo byla pøipraven

a prohlídka historických prostor Vald�tejnského paláce, sídla Senátu Parlamentu ÈR. 

Zájemci museli být rozdìleni do tøí skupin. V té první byli úèinkující, kteøí v hlavním sále 

spontánnì sborovì zapìli píseò �Byla vojna byla�. Paní prùvodkynì se neubránila slzám 

dojetí a prohlásila, �e nìco takového je�tì neza�ila.  Vy�el èas také pro poznávací 

procházku po Malé Stranì, Karlovì mostì i Hradèanech. Odborný výklad obstaral 

p. Radek Mezuláník.

Újezdská Rozmarýna ve Vald�tejnské zahradì v Praze v rámci Folklorního léta 

Skupina DIFASE M. H. Bortolotti s doprovodem
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ZÁØÍ

První záøijová nedìle byla je�tì o prázdninách a poslední nedìlí, kdy se konal odpolední 

koncert Újezdského kulturního léta v parku, tentokrát zahrála mladá brnìnská folková 

skupina D.N.A.

Celkovì bylo leto�ní kulturní léto úspì�né, zmìna prostøedí prospìla, støídání �ánrù, 

od klasiky pøes folk a rock, také. Prùmìrná náv�tìvnost byla kolem 200 lidí.

V pondìlí 2. záøí byl slavnostnì zahájen nový �kolní rok, noví prvòáèci byli pøivítáni 

velikými kornouty cukroví od mìsta. Dostali také tradièní pøíspìvek na �kolní potøeby 

ve vý�i 1000,- Kè.

5. záøí byla na zahradì Domu s peèovatelskou slu�bou zahájena sympatická tradice 

opékání �pekáèkù nad ohnìm, doprovázeným hrou na kytaru pana zastupitele Milo�e 

Zapletala a sborovým zpìvem táborových písní v�emi zúèastnìnými. Akce se zúèastnili 

nejen senioøi, ale také zástupci mlad�ích roèníkù.

Zahájení �kolního roku Opékání �pekáèkù

Poslední prázdninová jízdaVystoupení Jany Rychterové
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8. záøí byla de�tivá nedìle a v sále Na Rychtì vystoupila Jana Rychterová, která svým 

hravým pøístupem a produkcí pobavila dìti i dospìlé.

V sobotu 7. záøí se konal první roèník Poslední prázdninové jízdy. Poèasí akci nepøálo 

a témìø celý den pr�elo. Pøesto se zúèastnilo na 80 malých závodníkù a závodnic 

vybavených plá�tìnkami a holínkami, na kolech, odrá�edlech èi jenom tak po svých 

no�ièkách. Akce sklidila velký úspìch.

Od pátku 13. do 15. záøí se v Luhaèovicích konal 27. roèník Mezinárodního dìtského 

folklorního festivalu, na který byly pozvány dìti ze �ternovjánku a sklidily velký 

úspìch mezi 300 úèinkujícími dìtmi z celé republiky i zahranièí.

21. záøí byla slunná sobota a v parku Dr. Haluzy se konal farmáøský trh. Farmáøi pøivezli 

med, medovinu, sýry, nabízelo se kvalitní peèivo, pivo bylo ze soukromého pivovaru, 

víno od místních vinaøù, domácí klobásky, uzené apod. Nabídka byla bohatá, k dobré 

náladì pøispìla také hudba od Jutolánky ze sousedních �atèan, která hrála témìø po 

celou dobu trvání akce. Pan Franti�ek Dobrovolný na svojí bryèce povozil dìti, pro které 

zde byly pøipraveny i dal�í atrakce. Ka�dý si pøi�el na své, na náladì pøítomných to bylo 

znát a v�ichni, náv�tìvníci i farmáøi doufali, �e se jedná o první roèník tradice, která se 

bude konat ka�dý rok.

24. záøí se v jídelnì Domova s peèovatelskou slu�bou konalo dal�í posezení s hudbou, 

zpìvem i obèerstvením.

Mezinárodní dìtský folklorní festival v Luhaèovicích

Farmáøský trh
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ØÍJEN

5. øíjna se na Rychmanovském rybníku konaly tradièní rybáøské závody.

Na svém 8. zasedání dne 7. øíjna se Zastupitelstvo mìsta rozhodlo pøistoupit 
k dobrovolnému svazku obcí �Region Cezava�.

19. øíjna probìhlo ji� 3. vítání obèánkù v tomto roce. Slavnost se konala v obøadní síni 
radnice a bylo pøivítáno 12  z 16ti  pozvaných. U kolébky recitovaly dìti, projev pronesla 
paní starostka, následoval slib rodièù do Pamìtní knihy mìsta. Pøedaly se dárky a kvìtiny, 
probìhlo focení rodièù s dìtmi. Toto je scénáø ka�dého vítání � významná událost pro 
rodièe i vedení na�eho mìsteèka.

20 øíjna se po m�i v kostele sv. Petra a Pavla uskuteènil Misijní jarmark.

20. øíjna se na Farmì Konì uskuteènila hojnì nav�tívená oslava prvních narozenin oslí 
sleèny Sofie.

22. øíjna probìhlo v DPS a Domovì u Franti�ka podzimní tvoøení dìtí z M� se seniory.

28. øíjna za pøítomnosti vedení mìsta a obèanù probìhlo uctìní památky obìtem války 
a polo�ení vìncù u památníku T. G. Masaryka.

Rybáøské závody

Tvoøení dìtí z M� v domovì Franti�kaPokládání vìncù
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LISTOPAD

Mìsíc je poznamenán vzpomínkami na �sametovou revoluci�, od ní� uplynulo 

30 let. V na�em mìsteèku probìhlo nìkolik akcí, které události pøipomenuly. V základní 

�kole v obou devátých tøídách byly 4. listopadu besedy s pamìtníkem událostí, 

8. listopadu se ve v�ech tøídách uskuteènil projektový den, pøi kterém byly pøipomenuty 

klíèové události i osobnosti. Následovala tvorba materiálù, které byly pou�ity na výstavì 

pro veøejnost, je� se uskuteènila 15. listopadu. Pro obèany Újezda uspoøádala 

vzpomínkovou akci kulturnì �kolská komise mìsta v sále Na Rychtì.

Od 8. do 10. listopadu se na Rychtì uskuteènila výstava ��est let akademických�, 

kde svoji tvorbu pøedvedli Martina Saloòová a Dominik Fiala. Výstava prací mladých 

absolventù pra�ské AVU byla velmi pìkná a hojnì nav�tívená. Poøádala ji Újezdská 

Rozmarýna s podporou mìsta a za vydatné podpory rodièù obou umìlcù.

Vzpomínka na �sametovou revoluci�

Sázení keøù a stromù
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9. zasedání zastupitelstva se konalo 14. listopadu a mj. projednalo petici obèanù 

za odvolání øeditelky M� a její následné vzdání se funkce. Na pozici bylo vypsáno 

výbìrové øízení.

Zaèátkem mìsíce listopadu dobrovolníci vysázeli keøe a stromy v parku na starém 

høbitovì v rámci celkové revitalizace parku � dosázení za do�ívající stromy 

a zejména vytvoøení clonících a krycích pásù na odclonìní od ru�né Nádra�ní ulice.

16. listopadu probìhla výsadba stromù po celém mìstì, za úèasti dospìlých a dìtí.

23. listopadu se uskuteènil charitativní bazárek v sále Na Rychtì, který zorganizovala 

Kulturnì-�kolská komise.

30. listopadu probìhlo rozsvícení vánoèního stromu pøed radnicí s programem. 

Adventní dobu nám zpøíjemnily dìti ze základní a mateøské �koly, poté vystoupila skupi-

na Umbra Verta s ohnivou show.

Tentý� den jsme uctili pietou padlé civilisty v bitvì u Slavkova. Akce se uskuteènila 

na Rychmanovì s hudebním doprovodem Mgr. Vlastimila Bialase 

Pietní akce na RychmanovìRozsvícení vánoèního stromu

Charitativní bazárek Umbra Verta - ohnivá show
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PROSINEC

V prvním dni posledního mìsíce roku se konal ve smuteèní síni koncert pìveckého sboru 

uèitelù a pøátel �koly GML.

5. prosince byla v klubovnì v parku mikulá�ská besídka pro dìti spojená se zdobením 

perníèkù.  Den poté se v jídelnì DPS konalo mikulá�ské posezení pro seniory.

7. prosince se konal koncert Musici Cameralis v kostele sv. Petra a Pavla. Tentý� den 

byl slavnostnì rozsvícen vánoèní strom pøed sokolovnou.

9. prosince se konalo 10. zasedání zastupitelstva mìsta, a to mj. rozhodlo o prodeji 

bytù na ul. Rozprýmova è. 979 a 980 tìm nájemníkùm, kteøí mají s mìstem podepsanou 

smlouvu o výstavbì, nájmu a prodeji bytu a prodej pozemku za symbolickou cenu 1,- Kè.

14. prosince probìhlo v sokolovnì Újezdské vánoèní zpívání. Dal�í adventní koncert 

se konal Na Rychtì 21. prosince � Cimbal Classic.

22. prosince se konal ve smuteèní síni vánoèní houslový koncert NF Jamiro spojený 

s køtem nového CD cimbálové muziky Jamírek.

26. prosince byl u kaple sv. Antonína �ivý betlém a ji� ponìkolikáté vylákal èetné 

náv�tìvníky od stolù plných dobrot a od televize plné pohádek.

Pøelo�ení kabelu nízkého napìtí spoleènì s rekonstrukcí veøejného osvìtlení na ulicích 

Tyr�ova, Legionáøská, Su�ilova, Hybe�ova a Komenského.

Rekonstrukce silnice z Rychmanova do Otnic pøinesla neèekané pøeká�ky pøi realizaci. 

Obèané Rychmanova nebyli s projektem dostateènì seznámeni a docházelo k mnoha 

krizovým situacím pøi øe�ení jednotlivých parkovacích míst, která nemìla stavební 

povolení. Situaci zkomplikovala také petice obèanù za zachování vzrostlých stromù.

Byl vydán stolní kalendáø s historickými fotkami starého Újezda.

Mikulá�ské posezení pro seniory v DPS Houslový koncert NF Jamiro



KRONIKA 2018

39

ZPRÁVY O ÈINNOSTI NÌKTERÝCH NNO V ROCE 2019

Vìt�ina aktivit je zmínìna v mìsíèním pøehledu akcí, zde uvádím jen zprávy, které mi 

spolky èi nadace poskytly, a které mi pøipadají dùle�ité pro zpøítomnìní atmosféry jejich 

èinnosti a podrobnìj�ího popisu událostí.

ØÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Rok 2019 zaèal ponìkud klidnìji ne� pøedchozí rok, proto�e opravená oratoø, tedy nové 

Komunitní centrum dona Boska funguje velice dobøe a bez problémù. I pøes podstatnì 

navý�enou kapacitu obou budov jsou nìkdy prostory nedostaèující. Je samozøejmì 

dobøe, �e je veliký zájem nejen o pravidelné krou�ky poøádané SHM, ale také 

o pastoraèní akce pod farností. Probíhají zde soukromé oslavy èi víkendové pobyty 

zájmových skupin. Tradièní tøíkrálová sbírka letos vynesla èástku 128 203 Kè. V�em 

dárcùm i koledníkùm patøí velké podìkování. Pravidelný únorový ma�karní karneval 

dìtí v komunitním centru na oratoøi je v�dy pestrou pøehlídkou zajímavých a nápaditých 

masek, ale zároveò i krásnou pøíle�itostí, jak spoleènì se svými dìtmi mohou rodièe 

strávit nedìlní odpoledne.

Otec Petr si 11. 3. ji� podruhé odskoèil do nemocnice na operaci hlavy, aby za mìsíc a pùl 

mohl dobøe slou�it lidem jemu svìøeným. Díky v�em za modlitby za pana faráøe, které 

jistì pomohly k jeho uzdravení, vèetnì prázdninového mìsíèního pobytu v Lázních 

Karviná � Darkov.

V dobì postní nás duchovnì povzbudil Mons. Jiøí Mikulá�ek na bøeznové duchovní 

obnovì. Po roèní pøestávce mohlo být na závìr velikonoèní vigilie agapé v novì 

opraveném Komunitním centru a v�ichni si mohli díky místním vinaøùm pøipít na oslavu 

Kristova vzkøí�ení.

9. 6. byl ji� tradièní osmý farní den, kterého se zúèastnilo cca 500 farníkù. Kromì 

pøátelského setkání újezdských a �atèanských byl hlavním hostem zpìvák Pavel Helan. 

V asi hodinovém vystoupení pøedvedl to nejlep�í ze své tvorby, kdy mnohé opravdu 

nadchl a povzbudil minimálnì se zamyslet nad svým �ivotem, nebo� k tomu jeho písnièky 

vybízejí. Dìti zahrály nìkolik pøedstavení v sálku Komunitního centra za pøítomnosti 

velkého poètu pøihlí�ejících divákù. V závìru farního dne nás tradiènì obohatila 

cimbálová muzika �ternovjan. Farní den se nesl v duchu pøátelského a rodinného 

setkání. A tak s velkým oèekáváním se tì�íme ji� na pøí�tí rok.

Koncem èervna zaèala dal�í etapa rekonstrukce støechy kostela sv. Petra a Pavla v Újezdì. 

Men�í komplikace nastala 21. 7., kdy se v poledne pøehnala pøes Újezd vichøice, která 

zpùsobila ohnutí novì opraveného køí�ku na vì�i kostela. Díky darùm vìøících se v�e 

finanènì zvládlo a èást støechy se mohla v celkové èástce 1 300 554 Kè opravit, a to 

s podporou Ministerstva kultury a Mìsta Újezd u Brna.

31. 8. se konala tradièní pou� do �aro�ic. Pì�ky �lo asi 110 poutníkù a dal�í dojeli 

autobusem a auty. Tradiènì na misijní nedìli se konal misijní jarmark s výtì�kem témìø 

25 000 Kè. Díky v�em za krásné dárky a pochutiny, které jsme mohli nabídnout na�im 

farníkùm.

Dobu adventní jsme zahájili výrobou adventních vìncù v Komunitním centru na oratoøi. 

V nedìli pak byly pøi m�i svaté po�ehnány. Duchovní obnovou nás s humorem a lehkostí 
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sobì vlastní provedl P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci. 

Ústøedním tématem této obnovy byla Bo�í tváø.

Vánoce byly krásné jako v�dy za úèasti velkého poètu ministrantù a vìøících s tradièními 

zpìvy Rybovy Vánoèní m�e Hej Mistøe. Závìr roku byl poznamenán událostmi v Èínì, 

kde se velkou rychlostí �íøila epidemie respiraèní choroby COVID-19, zpùsobené 

koronavirem z èínského mìsta Wu-chan. A tak se máme v roce 2020 na nìco tì�it.

P. Petr Ho�ek, faráø

NADAÈNÍ FOND JAMIRO  

Na�ím prvním vystoupením v novém roce byl pravidelný pololetní koncert mladých 

houslistù, který jsme uspoøádali v únoru 2019. Dìti zahrály jednak sólovì za doprovodu 

klavíru pøednesové skladby, následovala spoleèná komorní hra na�eho souboru.

27. dubna 2019 jsme uspoøádali jubilejní desátý roèník houslové soutì�e Újezdská 

notièka pod zá�titou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila �imka.

Tentokrát se soutì� konala v sále bývalé restaurace Na Rychtì. Na zahájení soutì�e 

zahrála absolutní vítìzka z roku 2013 Terezie Koke�ová skladbu Pablo de Sarasate 

Cikánské melodie. S programem vystoupila i na�e Cimbálová muzika Jamírek.

Soutì�e se zúèastnilo 37 mladých houslistù z celé republiky. Ve velké konkurenci �ákù 

z mnoha základních umìleckých �kol na�e dìti z újezdské houslové �koly pod NF JAMIRO 

získaly ètyøi první místa. Jmenovitì Lucie Vostálová, Kateøina Tálská, �árka Tihelková 

a Jan Machytka. V první kategorii za Újezd soutì�il i Filípek Moravec. Byl nejmlad�í 

úèastník a získal krásné druhé místo.

Koncem dubna a zaèátkem kvìtna probìhlo ètyødenní soustøedìní cimbálové muziky 

Jamírek Pod Dubòanskou horou. Nacvièovali jsme písnièky na na�e pøipravované CD.

Po ètyøech letech jsme se pustili do nahrávání na�eho druhého CD. Tentokrát jsme se 

zamìøili na písnièky z Brnìnska. Pro tyto dìti to byla první zku�enost s nahráváním, které 

probìhlo v nahrávacím studiu George Lukase v Brnì.

Oprava ohnutého køí�ku Tradièní pou� do �aro�ic
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Vystoupení Jamírku na Svátku Matek

Babské hody v Újezdì u Brna

30. kvìtna se na�e cimbálová muzika zúèastnila talentové soutì�e, kterou poøádalo TIC 

Brno na Dominikánském námìstí v Brnì. Tato umìlecká soutì� dává mo�nost vítìzùm 

vystoupit na pódiích v centru Brna. Hlásit se mohli nejenom jednotlivci, ale i kapely 

a hudební soubory. Soutì�ilo se v pìti kategoriích a mladé hudebníky hodnotila 

odborná porota. My jsme soutì�ili v kategorii �Kapely, skupiny, soubory do 21 let�. 

Jamírek získal vynikající tøetí místo, a tím i pozvání na vystoupení na námìstí Svobody 

v Brnì v rámci kulturního programu Brnìnských Vánoc.

Ji� podruhé za sebou jsme dostali pozvání na Slavnosti vína, Vínománie, na námìstí 

Svobody v Brnì. V hodinovém programu dìti z Jamírku zahrály, zazpívaly i zatancovaly. 

Tato akce je velice oblíbená, tak�e jsme mìli opravdu poèetné publikum.

Jako ka�doroènì, tak i letos, jsme se zúèastnili významné folklorní akce Brnìnsko tanèí 

a zpívá, kde vystupují soubory z Brnìnska. Pøehlídka dìtských folklorních souborù se 

uskuteènila 3. èervna na Dominikánském námìstí v Brnì.

Mezinárodní folklorní festival ve Strá�nici

29. èervna vystoupila cimbálová muzika Jamírek ve Strá�nici na mezinárodním festivalu 

v rámci poøadu dìtských folklorních muzik nazvaném Muzièky. Byla to pro nás veliká èest 

a také ná� zatím nejvìt�í úspìch. Strá�nický festival je nejvýznamnìj�í folklorní festival 

v Èeské republice a úèast na nìm je pro ka�dý soubor velice presti�ní. I my jsme toto 

pozvání tak vnímali. Byl to pro nás velký zá�itek, a to nejenom samotné vystoupení, ale 

i navázání pøátelství s dal�ími dvìma dìtskými folklorními soubory Meteláèek z Plznì 

a Brezinka z Bolerázu. S tìmito dvìma soubory jsme vystoupili ve spoleèném programu, 

kdy jsme zahráli sedm spoleèných písnièek. Ty jsme nacvièovali ji� pøi øíjnovém pobytu 

na folklorních dílnách na strá�nickém zámku. Dále jsme vystoupili i s vlastním progra-

mem písnièek z Brnìnska. Z festivalu ve Strá�nici jsme si odvezli krásné a nezapome-

nutelné vzpomínky.

Závìreèný koncert houslistù

Na závìr �kolního roku poøádáme tradiènì koncert, kde dìti zahrají rodièùm i ostatním 

známým a kamarádùm skladby, které nacvièily v uplynulém pololetí. Koncert se konal 

23. èervna v Obøadní síni v Újezdì u Brna. Dìti zahrály jednak sólovì za doprovodu 

klavíru, dále pøítomné potì�ily i spoleèným vystoupením, které sklidilo velký ohlas.

Do�ínkové slavnosti v Sokolnicích

Po nìkolika letech jsme obdr�eli pozvání a vystoupili 15. záøí na folklorním odpoledni, 

které se tradiènì konalo na zámeckém nádvoøí v Sokolnicích. Jamírek zahrál písnièky, se 

kterými vystoupil na festivalu ve Strá�nici.

Sousedské posezení v Bo�ovicích

5. øíjna pøijely dìti z Jamírku do Bo�ovic na faru, aby tam zahrály, zazpívaly i zatancovaly 

na �Sousedském posezení�. I kdy� poèasí nebylo nejlep�í, atmosféra celého odpoledne 

byla vynikající. Dospìlí se zahøívali svaøeným vínem a medovinou, pro dìti byl pøipravený 

teplý èaj a výborné obèerstvení. Místní mu�i zde vaøili povidla z jablek a �vestek, také my 

jsme si pár sklenièek odnesli domù. Souèástí tohoto odpoledne byly i výstavy, které 
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na faøe mají. My jsme nav�tívili zdej�í muzeum s expozicí rádií z poèátku zahájení 

rozhlasového vysílání. Výstava byla doplnìna zajímavou pøedná�kou.

Vánoèní trhy na námìstí Svobody v Brnì

V nedìli 1. prosince jsme mìli mo�nost vystoupit na vánoèních trzích na námìstí 

Svobody. Byli jsme sem pozváni na základì na�í úèasti a umístìní v soutì�i To je talent, 

která probìhla v kvìtnu. V kouzelné vánoèní atmosféøe zde dìti z CM Jamírek pøedvedly 

program slo�ený z lidových písnièek a samozøejmì z koled. Vystoupení pro zaplnìné 

námìstí se uskuteènilo v podveèerních hodinách, co� je�tì více umocnilo vánoèní 

atmosféru.

Vánoèní vystoupení v Domovì pro seniory v Sokolnicích

Vánoèní vystoupení v Domovì U Franti�ka v Újezdì u Brna

Jako ka�dý rok, tak i letos pøi�el Jamírek zahrát na�im seniorùm. Vìøíme, �e jsme na�im 

vánoèním pásmem zdej�í obyvatele potì�ili a zpøíjemnili jim písnièkami a koledami 

pøedvánoèní èas. Hraní pro babièky a dìdeèky bývá obzvlá�� milé, kdy� si s námi na závìr 

na�eho vystoupení v�ichni s nad�ením zazpívají.

Újezdské vánoèní zpívání

Letos poprvé Mìsto Újezd u Brna uspoøádalo Újezdské vánoèní zpívání, kde se 

pøedstavily újezdské soubory. Za nás zde vystoupil ná� komorní soubor s vánoèním 

pásmem.

Vánoèní koncert Nadaèního fondu JAMIRO a køest CD Jamírku

Vyvrcholením na�ich vánoèních vystoupení byl v nedìli 22. prosince Vánoèní koncert, 

který poøádáme ka�dý rok pro rodièe a v�echny na�e pøíznivce v Obøadní síni v Újezdì 

u Brna. Na úvod vystoupil ná� dìtský komorní soubor se svým vánoèním pásmem. Dal�ím 

bodem programu byl køest nového, v poøadí ji� druhého CD Jamírek, kterému jsme dali 

název �Tá brnìnská brána�. CD je vìnované na�emu kraji a obsahuje písnièky 

z Brnìnska. Kmotrem na�eho CD byl ThDr. PhDr. ThLic. Radek Mezuláník, Ph.D., který 

po krátkém proslovu provedl spoleènì se v�emi dìtmi jeho køest dìtským �ampaòským. 

Potom u� následoval koncert CM Jamírek, na kterém dìti zahrály písnièky z nového CD. 

Na závìr koncertu je�tì zaznìlo nìkolik koled v podání v�ech dìtí z komorního souboru i 

CM Jamírek. Spoleènì si s námi zazpívali i v�ichni pøítomní.

Vilma Novotná

Újezdské vánoèní zpívání � komorní sbor
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TYLOVO DIVADLO

Èlenové Tylova divadla se rozhodli, �e obnoví tradièní ostatkový zvyk, pochovávání basy, 

který byl v minulosti velmi oblíbený, ale v na�em mìstì zanikl nìkdy na pøelomu 

osmdesátých a devadesátých let. Ve spolupráci s dal�ím újezdským spolkem, cimbálovou 

muzikou �ternovjan, uspoøádali 2. února ostatkovou zábavu. Cimbálová muzika hrála 

k tanci i poslechu a bìhem veèera vystoupili také taneèníci ze �ternovjanu, kteøí 

pøedvedli tradièní masopustní tanec Pod �able. Zábava vyvrcholila smuteèním prùvodem 

za úèasti mnoha truchlících a basa byla pochována se v�emi pohøebními poctami. 

A proto�e se celý veèer v�em líbil, hodlají èlenové souboru v této tradici pokraèovat 

i nadále.

Bìhem roku pokraèoval soubor pod vedením nové re�isérky v nacvièování divadelní hry 

Noëla Cowarda � Akt s houslemi. Jedná se o klasickou konverzaèní komedii, do které jsou 

zapojeni v�ichni èlenové souboru. S premiérou se poèítá na jaøe roku 2020. V organizaci 

souboru do�lo k zásadní zmìnì. Ze zdravotních dùvodù odstoupil z postu pøedsedy 

spolku jeho zaslou�ilý èlen a dlouholetý re�isér, pan Jaromír Jakubec. Novou 

pøedsedkyní byla zvolena Leona Tálská.

Vladimíra Sedláèková

EVANGELICKÁ FARNOST NA RYCHMANOVÌ

Kazatelská stanice Újezd u Brna - Rychmanov

Nejvìt�í a radostnou zmìnou je, �e jsme po celý rok 2019 v�dy druhou nedìli v mìsíci 

slavili v rychmanovském kostele spoleèné ekumenické bohoslu�by, pøi nich� se 

na kazatelnì a pøi vedení liturgie støídali duchovní dvou církví � èeskobratrské 

evangelické a èeskoslovenské husitské. Obvyklá úèast stoupla na 10 bratøí a sester z obou 

církví. Bohoslu�by se konaly celkem dvacetkrát, jednou jsme poslou�ili køtem a v kostele 

se konaly i dva pohøby kdysi vìrných úèastnic na�ich setkání: sestry Vìry Lerchové a sestry 

Vìry Nohelové, která se øadu let starala o pøípravu bohoslu�eb. Ètvrtou nedìli v mìsíci se 

konaly evangelické bohoslu�by s výjimkou letních prázdnin. Kazatelská stanice 

Rychmanov má 48 èlenù, na saláru se zde vybralo 9 tisíc Kè a chrámové sbírky èinily 14 tisíc 

Kè. V roce 2020 chystáme za finanèní podpory Mìsta Újezd u Brna výmìnu podlahy 

v zimní modlitebnì.

Jiøí Gruber

DOMOV U FRANTI�KA

V Domovì jsme pro�ili ji� ètvrtý úspì�ný rok provozu. O sto klientù peèovalo sedmdesát 

�est zamìstnancù pod vedením pana øeditele Antonína Jízdného. Základním cílem bylo 

stálé vylep�ování péèe o u�ivatele slu�eb. Byla zastínìna hlavní terasa u budovy vèetnì 

rolet pro pøíjemné posezení klientù a dovybaveny pokoje i spoleèné prostory nábytkem 

i dal�ím zaøízením. Úspì�ný byl kurz Univerzity tøetího vìku na téma ��ivot a kultura 

krajù Francie�. Pøedná�ek se zúèastnili nejen klienti domova, ale i obyvatelé mìsta. 

Domov byl otevøen pro �irokou veøejnost pøi propagaèních akcích Den otevøených dveøí 

a Týden sociálních slu�eb, pøi poøádání m�í, exkurzí a taneèkù, velký ohlas mìla 
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Pohádková cesta, Vinobraní a Zabijaèkové hody pro zamìstnance a klienty. U�ivatelé 

pøivítali vystoupení dìtí z Plznì a Jamírku, dále mu�ských souborù Blonïáci a Mu�áci. 

Na oslavu vinobraní a burèáku pøi�la zahrát a zazpívat cimbálová muzika pana Janou�ka 

ze Sokolnic. Probíhala spolupráce se zøizovatelem, mìstem Újezd u Brna, dal�ími 

domovy, základními a mateøskými �kolami. Organizace se zapojila do akce Èeského 

rozhlasu Je�í�kova vnouèata.

Naïa Ustohalová

VINAØI ÚJEZD

Pro zhodnocení èinnosti spolku Vinaøi Újezd pro úèely kroniky jsem znovu pou�ila øeè 

p. Oldøicha Suchomela na výroèní schùzi konané dne 21. 2. 2020. Kromì pøehledu 

o èinnosti spolku také výsti�nì charakterizuje celý rok z hlediska poèasí a dal�ích faktorù 

ovlivòujících úrodu � jak mno�ství hroznù, tak kvalitu roèníku a nepostrádá kouzlo 

bezprostøednosti.

�Dobrý veèer, dámy a pánové, srdeènì vás vítám na èlenské schùzi. Pokud jste se tì�ili 

nebo netì�ili na leto�ní schùzi, tak pro v�echny platí, �e jsme o rok star�í. Je to ta nejvìt�í 

spravedlnost na svìtì, a� jste chudý nebo bohatý, pro v�echny to platí stejnì. Tato 

pøipomínka není pouze konstatování ubìhlého roku, ale je to také pohled na pìstitelský 

rok 2019.

Rok 2019 byl rokem, kde se ukázalo, jaký velký rozdíl tvoøí umístìní parcely vinohradu. 

Jen nìkolik málo vý�kových metrù rozhodlo o celoroèní úrodì hroznù. Vinice v Újezdì 

u �treky spálil mráz úplnì celé, a to byly u� narostlé letorosty 5-10 cm, shoøelo to na 

tabák. Tìm, co mají vinice na svahu, se nic nestalo. Mráz sjel dolù a nara�ené pupeny 

pøeèkaly bez jakékoliv újmy. V nìkterých vinohradech zapalovali slámu, hoblovaèky 

nebo pro ochranu vinic vyrobené svíce. Jakákoliv z vyjmenovaných ochran pomohla. 

Jednalo se o jedno ráno, které meteorologové s pøedstihem vyhla�ovali jako rizikové. 

V�ichni, kteøí za�ehnali tento ranní mráz, se u� nemuseli o úrodu obávat. Kvìtenství 

probìhlo rychle, kdy poslední keøe odkvetly ji� 13. 6. To je o dva týdny døíve, ne� bylo 

bì�né v pøedchozích letech. Vlastní vývoj hroznù byl bez problémù. Ten, kdo úrodu 

redukuje na 1 � 1,5 kg na jeden keø a provedl správnì zelené práce ve vinici, dosáhl 

i správné vyzrálosti a cukernatosti hroznù. Opak byl u pøetí�ených keøù, kde velká 

násada a v dobì dozrávání de�tì neustále øedily cukernatost v hroznech. Ten rozdíl byl 

tak velký, �e uvedu pøíklad. Hrozny vavøinecké s úrodou 6-8 kg na hlavì byly vybarvené 

do modra pouze na stranì osvícené sluncem. Kulièka, kdy� se odtrhla od stopky, byla 

z 1/3 zelená. Cukernatost 16°NM a fyziologická nevyzrálost, pecièky zelené. Kvalita 

pro výrobu vína nestála za nic, nekupovat. V�dy to bude podprùmìrné víno s nulovým 

potenciálem. V chuti chlorofyl, vysoká kyselina, i kdy� ve vínì probìhne jableèno-mléèné 

kva�ení, tak nikdy nebude harmonické, plné a ve vùni odrùdovì typické. Z nevyzrálých 

hroznù z keøù pøetí�ených úrodou nelze vyrobit víno s odrùdovou vùní, pøíjemným 

aroma a s plností v chuti. V první øadì je kvalitní hrozen z vinice a po nìm následuje 

�etrné zpracování. �etrné zpracování mù�e pomoci k celkovému dojmu pøi ochutnávce 

mladého vína. Rozhodnì souèástí výborného vína je jak kvalitní hrozen, tak kvalita 

zpracování. Rok 2019 patøí k rokùm velice dobrým. Prùbìh poèasí a lokalita vinic 

ukazuje, �e ty vinice, které jsou situovány k jihu a západu se sva�itým sklonem, u� nejsou 
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ty nejlep�í. Tìmto vinicím zaèíná chybìt voda a se zvy�ující se teplotou je i nadbytek tepla 

ku �kodì. Hrozny jsou èasto po�kozovány úpalem. Jako lep�í se jeví vinice s men�ím 

sklonem a orientací spí�e východnì-ji�ní. Tyto polohy nejsou tak extrémnì vysu�ovány 

a spalovány sluncem.

Nyní se zamìøím na èinnost vinaøského spolku v roce 2019. Nìkolik rokù jsem byl tlaèen, 

a� vinaøi udìlají ples. Nikdy jsem si ve své hlavì nepøipustil, �e bych to chtìl dìlat. Nevidìl 

jsem jako potøebné se veøejnì zviditelòovat a poøádat ples. Nejvíce a nejèastìji mì 

pøesvìdèoval Franti�ek Havlát, a� pøesvìdèil nìkoho jiného. Pøi�lo to úplnì neèekanì 

od party mlad�ích èlenù spolku. Kdy� u� jsem zmínil aktéra my�lenky, tak také zmíním 

partu, která pøipravovala 1. ples. Radim a Martina �iftovi, Zdenìk a Iveta Floriánovi, 

Ale� a Hana Lengálovi, Dana Rolencová a Zdenìk Menou�ek.

Schopní, pracovití a dobrovolnì konající. Ples pøipravili velice pìknì, byla také skvìlá 

náv�tìvnost. Nyní bych mohl celou hodinu rozebírat a chválit, co kdo udìlal, co zaøídil, co 

vyzdobil, co odpracoval. To poslední slovo je nejdùle�itìj�í, co odpracoval. To není 10 ani 

20 hodin, ale nìkolikrát víc. Mnozí vùbec netu�í, jaké je tøeba vynalo�it úsilí, aby to 

dopadlo tak skvìle, a to hned pøi premiéøe. Jsou to �ikovní lidé a patøí je ocenit, a to výbor 

také udìlal. Pøipravil zájezd do vinaøství Plaèek s prohlídkou vinaøství a prezentací vín. 

Prùvodci byli man�elé Plaèkovi, kteøí se spoleènì dìlili o výklad. Vína komentovala paní 

Plaèková a o technických vìcech nám øíkal pan Plaèek. Celé odpoledne se neslo 

v pøátelské atmosféøe a bylo co obdivovat. Jen namátkou si vybavuji skvìlé èervené 

z tanku, a to i 27. 4. na rautu nebo krásnou prosklenou bariquárnu a� v poschodí. No 

prostì nádhera. To je za hodnì práce pøi pøípravì a úklidu po plesu pouze malá splátka.

Dal�í akcí bylo �kolení bodovatelù. Loni i letos pøi�lo málo lidí. Nevím, jak to udìlat 

pøita�livìj�í. Hlavnì pro mladé èleny a neèleny. Pokud máte nápad, který by to mohl øe�it, 

pøihlaste se v diskuzi a po zvá�ení to mù�eme napøí�tì zmìnit. My to dìláme v pátek 

v 18 hod. Otázka je � je pátek �patný den? Nebo � je v 18 hod. brzo? Já nevím a je to 

�koda. Loni pøijeli i vinaøi z Hostìrádek i z Bo�ovic, letos z Bo�ovic a 10 èlenù z Újezda. 

Ti, co nepøi�li, je mo�né, �e jsou tak dobøí a �kolení nepotøebují.

Hlavní akcí v roce je bodování a výstava vín. Tak na bodování pøi�lo 90 lidí, to je nejvíce, 

co dìlám pøedsedu. V�echno se zvládlo, ale je to slo�ité a vyèerpávající.

Vlastní výstava je hodnì práce od rána, dopoledne v�e pøipravit, v 11 hodin bývá 

pravidelná kontrola výjimeèných vín. Pokud kontrola probìhne bez chyb, tak je 

konstatováno, �e ve 13 hodin bude zahájena výstava pro veøejnost. Náv�tìvnost byla 

skvìlá, platících více jak 400 zajistí prostøedky pro provoz celého spolku. Díky výdìlku 

mù�eme posunout budování ve spolkové budovì, kde je stále co opravovat. Po výstavì 

následuje nedìle, to je velký úklid a vyèi�tìnou halu pøedat zpìt k u�ívání sportovcùm.

Po zdaøilé výstavì jsme jeli na zájezd otevøených sklepù do Dolních Bojanovic, kde bylo 

volno a ka�dý se mohl sám rozhodnout, kam jít a s kým nav�tívit místní sklepy.

V loòském roce se také brigádnièilo od 10. do 30. èervna. Vytvoøily se tøi skupiny a v ka�dé 

skupinì byl par�ák. První skupina provedla nátìr døevìných konstrukcí, druhá pracovala 

na zateplení stropu vatou a tøetí montovala kazety na strop.
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Po zateplení stropu se ve stodole konala letní ochutnávka vín v termínu 7. 9. a nepøálo 

poèasí. Tak jak na zaèátku jsem hovoøil o de�tích v dobì dozrávání hroznù, tak právì 

i v den ochutnávky pr�elo. Celá letní ochutnávka se nakonec konala uvnitø. Bylo tam 

hodnì tìsno. �koda, �e pr�elo.

Je�tì jsem zapomnìl zmínit neoficiální, ale o to zajímavìj�í Tour de Sklep 12. èervence 

v 17 hod. Pochod podle mapky od sklípku ke sklípku. Já se zúèastnil poprvé a bylo 

to bezvadné.

V záøí 21. mìsto poøádalo Farmáøský den. Vedení mìsta nás oslovilo s pøáním postavit 

stánek s regionálním vínem. Akce byla v parku u radnice, poèasí nádherné a organizaènì 

se trhy povedly.

Oldøich Suchomel

Zde konèím s citací z projevu pøedsedy spolku Vinaøù a zmíním jen zbývající akce � 

15. listopadu se konalo tradièní Posezení se svatomartinským vínem v Komunitním 

centru Dona Boska. Ve stejném prostøedí se konalo také tradièní �ehnání vín dne 

27. prosince.

Zprávy o probìhlých aktivitách jsme dostali také od pøíspìvkových organizací:

ZÁKLADNÍ �KOLA

Mimo�kolní aktivity byly velmi bohaté. V lednu se konaly tradièní olympiády 

a vìdomostní soutì�e � okresní kola dìjepisné olympiády, olympiády v èeském jazyce 

a v matematice. Byl také uskuteènìn ly�aøský výcvikový kurz a nábor do házené. �áci 

II. stupnì absolvovali zemìpisný program Planeta 3000 � �Myanmar (Barma)�. Pátý 

roèník nav�tívil Planetárium.

V únoru nav�tívil 4. roèník divadlo Radost a výbìr �ákù 7.�9. roèníku se zúèastnil 

krajského finále SLZ� v házené.

Bøezen byl ve znamení ekologických programù Po stopách �elem (7. roèník), Na kameni 

kámen (5. roèník) a Les v�emi smysly (2. roèník). Také se konaly sportovní akce � 

kvalifikace star�ích �ákù na republikové finále SLZ� v házené a výbìr �ákù 4. a 5. roèníku 

se úèastnil okrskového kola vybíjené. Na programu byly rovnì� preventivní akce � 

pøedná�ka Zdravé zoubky pro �áky 1. roèníku a pro 9. roèník Práce se stresem (pøíprava 

na pøijímací zkou�ky). Pro osmáky bylo urèeno pøedstavení Divadla Bolka Polívky 

s názvem Zloèin kolem nás. �áci 2. roèníku se zúèastnili besedy se záchranáøem. Tøídenní 

pobytový program probìhl na Kaprálovì mlýnì v Brnì s názvem Technologie 21. století. 

Také se konala beseda s katechetkou na téma Postní doba a Velikonoce (5. roèník). 

Konala se recitaèní soutì�, které se mohli zúèastnit v�ichni �áci. Prvòáèci nav�tívili 

brnìnské Planetárium.

V dubnu 5. roèník nav�tívil divadlo Radost a pøedstavení Bylo nás pìt. V Redutì 

se 6. roèník zúèastnil pøedstavení Brnìnské povìsti. Pro pátý roèník se konala beseda 

s katechetkou na téma Postní doba a Velikonoce, 2. roèník �el Cestou k Velikonocùm, 



KRONIKA 2018

47

4. roèník se dozvìdìl Proè se slaví Velikonoce, tøe�áci mìli mo�nost besedovat na téma 

Pøíbìh smutku a radosti. Pro prvòáèky byl v rámci besedy s katechetkou vyprávìn Pøíbìh 

velké noci, zatímco devá�áci se seznámili s Postavami velikonoèního pøíbìhu.

V mìsíci dubnu probìhlo rovnì� �kolení první pomoci pro �áky 8. roèníku. 

Ze sportovních událostí zmíníme Novináøský kalamáø � krajské finále v házené, kterého 

se zúèastnil výbìr �ákù 2. stupnì a McDonald cup v kopané � okrsková kola pro �áky 1.�3. 

roèníku a 4.�6. roèníku.

Probìhla pìvecká soutì� �ákù 1. i 2. stupnì � Újezdský slavík.

4. roèník mìl Povídání o vèelách s místním vèelaøem. �áci 9. roèníku byli na exkurzi 

v jaderné elektrárnì Dukovany a v pøeèerpávající vodní elektrárnì Dale�ice. Druhý a tøetí 

roèník nav�tívil Planetárium v Brnì.

Kromì tìchto událostí byl zápis �ákù do 1. roèníku.

V kvìtnu nav�tívili �áci 7. roèníku pøedstavení Kytice v divadle Radost. Oblastní kolo 

Ekoolympiády poøádala na�e Z�. Otevøenou zahradu v Brnì a její program Vodní svìt 

nav�tívil 6. roèník.

Opìt nechybìly sportovní akce � vybraní �áci II. stupnì se zúèastnili Poháru rozhlasu 

v atletice � bylo to okrskové kolo a okresní finále. Probìhla soutì� v miniházené, které se 

zúèastnili �áci 1. stupnì a republikové finále Novináøského kalamáøe bylo zále�itostí 

výbìru �ákù 5. - 8. roèníku.

V rámci preventivních akcí musíme zmínit program Skupinové práce se tøídou (posílení 

vztahù v kolektivu, hry se �kolní psycholo�kou) pro 5. a 7. roèník.

Probìhla Pythagoriáda � okresní kolo matematické soutì�e.

�áci vystoupili v rámci programu mìsta ke Dni matek.

4. roèník nav�tívil VIDA centrum v Brnì, 8. roèník mìl program se �kolní psycholo�kou 

s názvem Kariérové poradenství. Byly poøádány �kolní výlety.

V èervnu, posledním mìsíci �kolního roku, nav�tívil 8. roèník Otevøenou zahradu v Brnì 

a její program Energie ze Slunce.

�áci 1. stupnì absolvovali dal�í zápasy v miniházené. 5. roèník absolvoval program 

Skupinové práce se tøídou, probìhlo testování osmákù v rámci Kariérového poradenství. 

Dìti nav�tìvující hodiny nábo�enství byly na výletì. Pokraèovaly �kolní výlety 

a pøed�koláci nav�tívili 1. roèník.  �áci 9. roèníku nav�tívili koncentraèní tábor Osvìtim 

a Osvìtim Bøezinka.

Závìr �kolního roku patøil Zahradní slavnosti, na které byli vyhlá�eni nejlep�í �áci �koly 

a na�e �kola se rozlouèila s devá�áky.

Po prázdninách, v záøí, �áci 6. roèníku absolvovali adaptaèní pobytový program 

Probádejme svìt na ekologickém støedisku Lipka Jezírko. Probìhl nábor do házené 

pro �áky 1. a 2. roèníku a pro �áky 8. a 9. roèníku okrskové kolo turnaje v kopané.
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Zaèátek nového �kolního roku se neobe�el bez jeho slavnostního zahájení a voleb 

do �kolské rady.

9. roèník nav�tívil v rámci kariérového poradenství Úøad práce v Brnì.

V øíjnu se �kolní psycholo�ka v rámci práce se tøídami vìnovala tøetímu roèníku. Pátý 

roèník nav�tívil Rozmarýnek v Brnì a shlédl Pøípad doktora Sacharina. Probíhal 

Pøírodovìdný Klokan � pro �áky 8. a 9. stupnì. Pro stejnou vìkovou skupinu bylo 

uspoøádáno �kolní kolo Pi�qworkù. Pátý roèník mìl projektový den na téma Poznáváme 

na�e mìsto.

Listopad byl opìt bohatý a aktivity ekologické � Je�ek (výukový program Lipky 

pro 1. a 2. roèník), sportovní akce (miniházená pro 1. stupeò, florbal pro 4., 5., 8. a 9. 

roèník, házená pro 2. stupeò).

Dìti ze 6. roèníku nav�tívily divadelní pøedstavení Brnìnských povìstí. V rámci pre-

ventivních programù byla uspoøádána pøedná�ka na téma plánovaného rodièovství 

pro 8. a 9. roèník, øe�ilo se Klima tøídy (6. roèník) a probìhlo �kolení První pomoci 

pro osmáky. Celá �kola pøipravila výstavu k 30. výroèí sametové revoluce, �áci vystoupili 

na slavnostním rozsvícení obecního vánoèního stromu. Konala se beseda s pamìtníkem 

listopadu 1989 (�áci 9. roèníku), celá �kola mìla projektový den k tomuto významnému 

výroèí a 9. roèník byl seznámen s dìtskými hrami pøed revolucí. �áci 8. roèníku pøedèítali 

v Domovì u Franti�ka v rámci projektu Senioøi dìtem, dìti seniorùm. Pro rodièe �ákù 

9. roèníku byla uspoøádána Burza støedních �kol. Pátý roèník nav�tívil Planetárium, 

oblastní kolo Pi�qworkù si zahrál výbìr �ákù 8. a 9. roèníku. První roèník v rámci 

Polytechniky vyrábìl vánoèní dekorace.

V prosinci sehráli ochotníci ze �atèan divadelní pøedstavení Sùl nad zlato pro 1. stupeò. 

7. roèník �el v Jezírku Po stopách �elmy, 4. roèník tamté� za�il Sojèí lumpárny. �kolní 

psycholo�ka pracovala se skupinou �estých tøíd. Paní katechetka uspoøádala besedy 

pro 4. roèník � O betlému a betlémech, pro 1. roèník Hvìzdu nad Betlémem. �áci 8. 

a 9. roèníku se zúèastnili olympiády v èeském jazyce a dìjepisné olympiády. Spoleènì 

pro �áky 1. stupnì a dìti z M� byla uspoøádána mikulá�ská nadílka. Celá �kola se 

zúèastnila Dne vánoèních tradic a vánoèního jarmarku. Pro 2. stupeò byla uspoøádána 

Planeta 3000 o Kolumbii, ráji slasti a neøesti. �kolní dru�ina �la popøát seniorùm 

do Domova u Franti�ka v rámci Vánoèního koledování. První stupeò si zajel nav�tívit kino 

v Otnicích.

Kromì tìchto akcí v roce 2019 probìhlo mnoho dlouhodobì opakovaných aktivit, 

jako napø. pravidelné schùzky Ekotýmu, náv�tìvy Mìstské Jiráskovy knihovny, schùzky 

edukativnì stimulaèních skupinek zamìøených na pøípravu pøed�kolákù na vstup 

do Z�, plavecký výcvik pro �áky 2. a 3. roèníku. Také se �kola zúèastnila projektu Ovoce 

a mléko do �kol, Polygram IS� Sokolnice, �ablony II. Hodiny angliètiny nav�tìvovala 

rodilá mluvèí.

Je samozøejmé, �e v�ichni pedagogové se v prùbìhu �kolního roku vzdìlávají ve svých 

oborech a roz�iøují si svoje vzdìlání.

Zpracováno podle informací od vedení Z�
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CO SE DÌLO V NA�Í MATEØINCE OD ZÁØÍ 2019

2. 9. 2019 na�e mateøská �kola pøivítala novì pøíchozí i stávající dìti a jejich rodièe. 

Rodièùm nových dìtí byla umo�nìna pøítomnost ve tøídách se svými dìtmi po dobu jejich 

adaptace.

Ji� 2. 10. 2019 èekalo na dìti pøedstavení �CESTA KOLEM SVÌTA� � zpívání a mluvení 

cizími jazyky.

Od 16. 10. 2019 zaèalo ve �kolce �Ètení s babièkou� - ka�dých 14 dní dochází do �kolky 

dùchodci, kteøí ètou ve vybrané tøídì dìtem pohádku pøed odpoèinkem.

22. 10. 2019 nav�tívily dìti z pøed�kolních tøíd DPS a domov u Franti�ka, kde spoleènì 

tvoøily se seniory.

V sobotu 30. 11. 2019 dìti se svými uèitelkami vystoupily s pásmem básnièek a písnièek 

pøi rozsvìcování vánoèního stromeèku u radnice.

3. 12. 2019 jsme v mateøské �kole èarovali s kouzelníkem �KATONASEM�.

5. 12. 2019 nás nav�tívil Mikulá� s èerty a andìly (dìti z místní Z�), a proto�e jsme hodné 

dìti, dal nám i nìjaké dobrùtky.

18. 12. 2019 se vypravili na�i pøed�koláci do �vánoèního Brna�.

Ve dnech 9.�18. 12. 2019 si jednotlivé tøídy pøipravily pro své rodièe, sourozence, 

prarodièe� vystoupení s vánoèním tvoøením. Pohodové posezení s poho�tìním, ukázka 

práce s dìtmi, hraní, povídání, skotaèení (nejen dìtí) se v�em moc líbilo. Proto jsme se 

v�ichni domluvili, �e taková �posezeníèka� s na�imi dìtmi budeme dìlat èastìji.

Mgr. Oprchalová Vladimíra

Zpráva z M� zahrnuje jen poslední tøetinu roku. Je to proto, �e se vymìnilo vedení 

a �kolka zaèala �nanovo�, podle nových pravidel. Touto zprávou konèím pøehled 

událostí roku a doplním jej dùle�itými demografickými údaji vypsanými z matriky.

Poèet obyvatel k 31. 12. 2019:

Poèet obèanù ÈR: 3 249

Poèet cizincù: 73

Celkový poèet obyvatel: 3 322

Poèet pøistìhovaných obyvatel: 79

Poèet odstìhovaných obyvatel: 65

Poèet uzavøených man�elství: 15, z toho církevní sòatky 6.

Narození: 35

Úmrtí obèanù Újezda u Brna: 37.



Újezd u Brna 

50

ZÁVÌR:

Rok 2019 skonèil, byl plný událostí dùle�itých i zábavných. Probìhlo mno�ství kulturních, 

sportovních i spoleèenských setkání. Leccos se podaøilo, napravilo, leccos se zapoèalo 

napravovat, leccos se nepodaøilo. Celkovì by se dalo øíct, �e to byl velmi dobrý rok, 

buïme za nìj vdìèni.

�A pro ten èas, který jsi své rù�i vìnoval, je ta tvá rù�e tak dùle�itá. 

Lidé zapomnìli na tuto pravdu, ale ty na ni nesmí� zapomenout. 

Stává� se nav�dy zodpovìdným za to, 

co jsi k sobì pøipoutal. Jsi zodpovìdný za svou rù�i.�

Antoine de Saint Exupéry, Malý princ.
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