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Vážení spoluobčané,

v uplynulém období jsme měli opět možnost účasti 
na mnoha krásných akcích. Za všechny bych ráda 
připomněla letní koncerty, letní kino za sokolov-
nou, Poslední prázdninovou jízdu, Bagr Cup, 
úžasné a humorné zastavení se Srdcovkami Zdeňka 
Junáka a nádherný program v kostele svatých Petra 
a Pavla při příležitosti 170. výročí posvěcení tohoto 
chrámu Páně, dominanty našeho města. Za všech-
ny uspořádané akce velmi děkuji všem, kteří se 
na jejich organizaci podíleli.

Přestože máme možnost prožívat v našem městě 
mnoho krásných a příjemných chvil mimo jiné 
při výše zmíněných akcích, doléhá na většinu z nás 
strašák dnešní doby přicházející v podobě ekono-
mické krize a neúměrného zdražování energií, 
potravin i dalšího zboží. Nezbývá, než se s touto 
nelehkou situací vyrovnat a pokusit se situaci 
individuálně řešit. Bezpochyby není možné se 
k problémům stavět zády nebo je zlehčovat. 
Nicméně pokud se podíváme do historie, každá 
kritická doba přinesla nové objevy a svým dílem 
přispěla k obohacení lidstva. Také dnešní doba 
směruje vědce k intenzivnějšímu zkoumání 
alternativních zdrojů výroby elektřiny a plynu 
a jistě budeme svědky zcela nových a převratných 
objevů.  

Samozřejmě musí být také město připraveno 
pomáhat v tíživých životních situacích všem, kteří 
se do beznadějných problémů dostanou. Proto se 
nebojte přicházet a vyžádat si radu či pomoc. 
Od září je nově personálně obsazeno mezigenerač-
ní centrum. Pracovní pozice je v současnosti pojata 
jako sdílené pracovní místo. V mezigeneračním 
centru se tedy střídají tři dámy, které se budou 
snažit pomoci radou, kam se v případě nouze 
obrátit.

Znovu bych Vám ještě chtěla připomenout, jak 
chudě dokázali žít naši předkové. Ostatně, mnozí 
z nás ještě pamatují dobu, kdy jsme žili ve skrom-
nosti a těšili se na plátek šunky či kousek čokolády. 
Doba hojnosti, kterou jsme ještě nedávno zažívali, 
vedla k neuvěřitelnému plýtvání. Vést děti v ta-
kovém prostředí ke skromnosti je téměř nemožné. 
Bohužel také proto se dá očekávat velká nespokoje-
nost lidí a narůstající psychické problémy.

Vážení spoluobčané, jedno přísloví praví: „To, co 
potřebujeme, je důležitější než to, co chceme.“.  
Snažme se hledat v našem životě klid, mír a pokoj.

Přeji Vám krásné podzimní dny.

Marie Kozáková, starostka



Dobrý den, dámy! 
Jak se již u nás rozkřiklo, Mezigenerační 
centrum se znovu otevřelo. 
A není tam jedna pracovnice, ale hned tři. 
Vysvětlíte to nějak našim čtenářům?
Dobrý den, ano, máte pravdu, jsme tam tři. 
O poloviční úvazek jsme se spravedlivě podělily. 
Můžeme si to dovolit, protože dvě z nás jsme 
na rodičovské dovolené a jedna je v důchodu.

Má to i nějaký další smysl kromě toho, 
že si to „můžete dovolit“?
Samozřejmě. Kromě toho, že za sebe budeme 
vzájemně zaskakovat, pokud to bude nutné, tak se 
můžeme každá z nás věnovat aktivitám pro své 
generace. Také v těchto činnostech se můžeme 
vzájemně doplňovat a naplňovat tím beze zbytku 
poslání Mezigeneračního centra. Být mostem 
mezi generacemi.

Co plánujete pro tyto „své“ generace dělat? 
Jak bude vypadat vaše činnost?
Tak – především tam budeme! Každý pracovní 
den od 9 do 15 hodin. Naším cílem je, aby v těchto 
dnech a hodinách bylo pořád otevřeno. Budeme 
připraveny každého uvítat, poskytnout mu spoči-
nutí v příjemném prostředí, uvařit kávu, mamin-
kám umožnit přebalit, nakojit či nakrmit dítě. 
Starší děti si mohou pohrát, shlédnout pohádku, 
či nám  nakreslit obrázek na papír nebo tabuli. 
Starší dospělí si mohou popovídat při kávě, zahrát 
stolní hru či karty, budou-li mít chuť. Pomůžeme 
jim najít informace na internetu, vyplnit formulář, 
či něco vytisknout nebo okopírovat. Můžeme 
návštěvníkům objednat rodinný či seniorský pas. 

Dobře. A co takhle něco navíc? 
Plánujete i další aktivity?
Určitě. Kromě každodenní služby v Centru plánu-
jeme i další činnosti a akce, které přesahují jeho 
práh – pro celou komunitu dětí, rodičů, prarodičů 
i dalších déle dospělých. Soutěže, hry, dílny 
ručních prací, zpívací, sportovní akce apod. 
Samozřejmě ve spolupráci s místními spolky 

a sdruženími – například Čilým újezdským senio-
rem apod. Mezigenerační centrum má velký 
potenciál, může být přirozeným centrem místní-
ho komunitního dění.
Přejeme si a doufáme, že se nám podaří zrealizovat 
naši představu a být nejen bezbariérovým, otevře-
ným a přístupným prostorem pro spoustu aktivit, 
ale také místem setkávání, krátkého odpočinku 
mezi nákupy či prostředím pro tvůrčí dílny.
Rády bychom poskytovaly informace o dění 
v Újezdě, aktuálně připravujeme přehledný 
seznam všech zájmových kroužků pro děti 
v našem městě i jeho nejbližším okolí.

Jak máte rozdělené služby? 
Rostislava Paarová (pondělí), Klára Novotná 
(úterý), Jarmila Andrysová (středa). O čtvrtky 
a pátky se budeme dělit podle našich možností.
Přijďte nás navštívit, dveře jsou otevřené!

 Zapsala
Rostislava Paarová



• 30. srpna 2022 byly dokončeny a předány 
stavební práce akce s názvem „ZŠ Újezd u Brna – 
Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS“. 
Detailnější informace přináší následující článek.

• 7. září 2022 byla dokončena rekonstrukce 
dešťové a splaškové kanalizace v areálu MŠ Újezd 
u Brna, kterou realizovala společnost Rozvody 
tepla, spol. s r.o.    

• V průběhu září byly zastavené práce na projekto-
vé dokumentaci pro rekonstrukci KD Na Rychtě 
na základě stavebně technického průzkumu 
do doby, než rozhodne nové zastupitelstvo 
o dalším postupu. Musí se zvážit, zda vzhledem 
ke zjištěným skutečnostem nebude vhodnější 
provést demolici a novou výstavbu kulturního 
domu než rekonstruovat.

• Probíhá stavba „Multifunkční hala se zázemím“ 
a připravuje se podání žádosti o dotaci z investič-
ního dotačního programu Národní sportovní 
agentury - REGIONY 2022. Obšírnější informa-
ce o výstavbě přináší samostatný článek.

• Probíhá dílčí úprava a rekonstrukce prostor 
ordinace zubního lékaře a podrobnější informa-
ce naleznete v dalším článku.

• Byl vybrán dodavatel Traktorservis-ML, s.r.o. 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Komunální traktor včetně příslušen-
ství“ a technika pracovní skupiny města byla 
rozšířena o kompaktní traktor pro celoroční 
údržbu města s důrazem na zimní údržbu 
chodníků.



Po přibližně dvou letech příprav proběhla letos 
o prázdninách v základní škole stavební akce „ZŠ 
Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané novým 
PBŘS“, která je první etapou rozsáhlé rekonstruk-
ce. PBŘS – požárně bezpečnostní řešení stavby je 
velmi rozsáhlý dokument, ve kterém jsou podrob-
ně popsány preventivní protipožární opatření, 
jako jsou únikové východy, stanovení a rozsah 
požární techniky, odolnost stavebních konstrukcí 
a další řada odborných bezpečnostních a technic-
ky zaměřených informací. V minulosti se u tak 
významné budovy, jakou je základní škola, nikdo 
touto problematikou nezabýval a v budově existo-
valo poměrně hodně bezpečnostních rizik. Proto 
se v září roku 2020 přistoupilo ke zpracování 

nového PBŘS pro základní školu tak, aby se rizika 
odstranila a došlo ke zlepšení současného stavu. 
Vzhledem k rozsahu stavebních úprav bylo nutné 
zajistit i stavební povolení, které jsme získali 
v listopadu roku 2021, a tak jsme začali připravo-
vat na prázdniny roku 2022 celou stavební akci. 
Veřejná zakázka na zhotovitele byla vypsaná 
celkem 3×. V první soutěži se nikdo nepřihlásil, 
ve druhé byla podaná pouze jedna nabídka s ce-
nou 5 451 672,06 Kč bez DPH, přičemž rozpočet 
činil 2 455 078,82 Kč bez DPH, a proto byla veřejná 
zakázka zrušena. Ve třetí soutěži byly podány tři 
nabídky a nejvýhodnější od společnosti TROJAN – 
ZTI, s.r.o., Foltýnova 998/1, 63500 Brno, IČO: 
29304491 činila 4 193 254,58 Kč bez DPH. 

• Stále probíhá příprava převodů bytů do osobní-
ho vlastnictví v bytových domech Rozprýmova 
č.p. 996–1000. Čeká se na vyjádření stavebního 
úřadu v Sokolnicích ohledně rozdělení pozem-
ku pod bytovými domy dle požadavku na vznik 
jednotlivých společenství vlastníků.

• Probíhá zpracování pasportu dopravního zna-
čení a pasportu místních komunikací.

• Je připravováno výběrové řízení na zhotovitele 
studie rozšíření hřbitova.

• Připravuje se podání žádosti o dotaci pro cyklos-
tezku Újezd u Brna – Otnice.

Ing. Karel Vévar
místostarosta



Ostatní nabídky opět výrazně převyšovaly 5 mil. 
Kč bez DPH. Práce byly započaty 27. 6. 2022 
a dokončeny byly 30. 8. 2022. Během těchto prací 
došlo k nápravě největšího rizika, kterým byly 
obklady spojovací chodby ze šaten v suterénu 
z nejnovější budovy vedoucí do prostřední budo-
vy a odtud na dvůr základní školy, kde je shromaž-
ďovací prostor pro žáky a pedagogy v případě 
požáru nebo jiného ohrožení. Tato spojovací 
chodba, sloužící jako částečně chráněná úniková 
cesta, byla v minulosti při rekonstrukci šaten 
obložena hořlavým materiálem jak na stěnách, tak 
na podlaze. Ve stropě chodby, šaten a zdí do při-
lehlých prostor nebyly žádné protipožární ucpáv-
ky, takže v případě požáru v technickém zázemí 
školy nebo v kotelně by se požár mohl velmi rychle 
rozšířit do této chodby a následně i do šaten. 
Katastrofální důsledky si zajisté domyslíte sami.

Dalším rizikem byly dveře ve spojovacích chod-
bách a v dalších prostorách, které nebyly s požární 
odolností, a tudíž neumožnovaly bezpečné 
oddělení jednotlivých požárních úseků. I když to 
na první pohled není zcela znát, tak se ve škole 
vyměnilo 41 dveří s různou požární odolností 
od EI 30 až EI 60 vybavené samozavírači, paniko-
vým kováním nebo panikovou hrazdou. Doplnilo 
se 180 požárních ucpávek různých typů na potru-
bní rozvody do stropů a zdí, do dveří na nejstarší 
a prostřední budově byly umístěné požární 
zpěňovací pásky do vyfrézovaných drážek. Na pů-
dě prostřední budovy byly provedeny přesuny 
zařízení kabelové televize do buňky s vyšší požární 
odolností, byla přesunuta externí jednotka klima-
tizace z půdy na střechu, na vzduchotechnické 
potrubí (např. z učebny chemie, odvětrávání 

toalet, …) byly umístěné protipožární manžety 
a izolace v prostupech stropů a zdí. Byly doplněné 
další dva požární hydranty na nejstarší budově, 
přeložka plynového potrubí v šatně a spousta 
dalších úprav.



Během stavebních akcí byla zjištěná další rizika, 
na jejichž základě došlo i k úpravě PBŘS a jeho 
následnému projednání na HZS. Bohužel došlo 
i k navýšení rozsahu prací a taktéž nákladů 
na realizaci. Konečné náklady byly vyčíslené 
na 5 313 617,86 Kč bez DPH. Ještě je nutné 
v příštím roce provést druhou etapu rekonstrukce 
základní školy, a to elektroinstalace, osvětlení, 
rozvaděčů a EPS. Věříme, že veškeré dosud vynalo-
žené úsilí přispěje k větší bezpečnosti žáků 
a pedagogů. Velký dík patří nejen zhotoviteli 
za vstřícný přístup při řešení nečekaných kompli-
kací během rekonstrukce, ale i panu řediteli 

Mgr. Vladanu Kupsovi a panu školníkovi Tomáši 
Harvánkovi, kteří se po celé prázdniny intenzivně 
věnovali této stavební akci.

Paralelně s touto stavební akcí proběhla úprava 
kanceláře pana ředitele, kabinetu na nižším 
stupni, kanceláře paní ekonomky, výměna ventilů 
na radiátorech ústředního vytápění, výměna 
světel ve třech třídách a jednom kabinetu, kde byly 
nejstarší zářivky a jejich havarijní stav mohl 
způsobit zranění žáků nebo pedagogů.

Ing. Karel Vévar
místostarosta



Stavba multifunkční haly byla zahájena předáním 
staveniště 4. 5. 2022 a dosud byly provedeny níže 
uvedené stavební činnosti:

• úprava pláně, demolice bazénu, drcení betonu

• výkopové práce přes Mlýnský náhon pro přípoj-
ky a položení přípojek

• vrtání pilotů, vložení armokošů, betonáž pilotů, 
výztuž hlavic

• uložení zemnící soustavy, betonování základů

• uložení splaškové kanalizace včetně šachet

• montáž skeletu včetně schodiště, panelů spiroll, 
průvlaků a vazníků

• zdění a betonáž ztraceného bednění po celém 
obvodu haly včetně tepelné izolace

• proveden návoz farata a makadamu v prostoru 
haly

• vnitřní splašková kanalizace

• výkop jámy pro požární nádrž, instalace protipo-
žární nádrže

• montáž obvodových panelů, montáž střechy

skelet stavby z jižní strany protipožární nádrž

pohled na tribunu a schodiště montáž panelů opláštění

Aktuálně se zpracovává změna projektu pro alter-
nativní vytápění za pomocí tepelného čerpadla. 
Bonusem všech změn v projektu bude klimatizo-
vání haly v letních měsících za minimální náklady.

Ing. Karel Vévar
místostarosta



Od 15. 8. 2022 byly zahájené stavební práce 
na rekonstrukci zubní ordinace a souvisejících 
prostor  v  př ízemí budovy Domu zdraví 
na Komenského 77. Ordinace po MUDr. Pirnerovi 
(na schématu místnost č. 117) zůstává zatím beze 
změn. Z místností 118 až 120 bude vytvořena nová 
jedna místnost a plánuje se zde ordinace dentální 
hygieničky. Prostory 101 a 106 - tj. denní místnost 

Půdorys 1NP - stávající stav

a sprcha, WC pro lékaře a WC pro pacienty pro-
jdou rekonstrukcí. Bude vyměněna elektroinstala-
ce, rozvody vody, nové podlahy, obklady a podla-
hoviny. Původně se neplánovala výměna ležaté 
kanalizace pod těmito místnostmi, bohužel 
po odkrytí podlah byl zjištěn doslova katastrofální 
stav rozvodů kanalizace a vody, takže bylo nutné 
provést i tuto rekonstrukci.



Kanalizace pod těmito místnostmi má poměrně 
malý spád a díky zpětnému zaplavování dešťovou 
vodou a netěsnostem bylo podloží pod podlahou 
neustále zásobováno vodou, tudíž se vlhkost přes 
nekvalitní izolaci dostávala i do zdí místností. 
Nepřispělo tomu ani svedení dešťové vody 
z drenáží kolem budovy do sklepa pod chodbou 
(na schématu č. 110), která se kanálkem v podlaze 
odváděla do nádrže s čerpadlem a odtud probíha-
lo odčerpávání do kanalizace. Bohužel dešťová 

voda při putování sklepem vzlínala z podlahy 
do zdiva a do podloží, takže přispívala po každém 
dešti ke zhoršením vlhkosti ve zdivu v místnos-
tech.

Plánovaný termín dokončení rekonstrukce je 
31. 10. 2022, bohužel nikdo netuší, co nás ještě 
čeká za nepředvídatelné komplikace.

Karel Vévar,
místostarosta

původní stav - mokrá zeď s plísní v současné ordinaci zubní lékařky

původní stav - mokré zdivo v nově rekonstruované ordinaci a přilehlých místnostech

kanál s rozvody v chodbě před ordinací drenážní svod dešťové vody do sklepa













Novinky na základní škole

Jaké proběhly změny během prázdnin?

Školní rok jsme letos zahájili 5. 9. 2022. Hned 
u vchodu čekalo na žáky překvapení v podobě 
nových vstupních dveří, také zádveří i vrátnice 
prošly drobnými úpravami. Podstatných změn 
však doznal spojovací tunel mezi školou a šatnami, 
který nyní zcela odpovídá požadovaným požár-
ním normám. Došlo ke zrušení nevyhovujícího 
dřevěného obložení a k jeho nahrazení příček 
z desek Ytong a protipožárním sádrokartonem. 
Díky uvedeným změnám působí tento prostor 
výrazně světlejším a útulnějším dojmem. 

V průběhu rekonstrukce bylo vyměněno celkem 
41 dveří, přičemž většina funguje jako dveře 
protipožární. Těmito úpravami se škola stala ještě 
bezpečnějším prostorem pro žáky i zaměstnance.

Ve třech třídách na prvním stupni došlo k výměně 
osvětlení a elektroinstalace, následně byly třídy 
nově vymalovány. Provedené změny vytvořily 
celkově příjemnější prostředí pro výuku.

Naprostou proměnou prošla ředitelna a sekreta-
riát. Kompletně byla vyměněna podlaha, osvětlení 
a dveře. Všechny místnosti byly nově vymalovány 
a vybaveny nábytkem, který jsme získali formou 
daru od firmy ESET. Ředitelna se rozšířila o pro-
story bývalého archivu, který byl přesunut na jiné 
místo. Tím vznikla nová část ředitelny - moderní 

zasedací místnost, jež bude využívána k plánova-
ným schůzkám s rodiči a partnery školy. Další 
stavební úpravy vycházely z požadavků požárně 
bezpečnostního řešení budovy školy.

Díky dotaci z „Programu rozvoje venkova“ jsme 
mohli zatraktivnit výuku zakoupením dvou doty-
kových tabulí. Obě našly své místo na prvním 
stupni a doufáme, že se nám v budoucnu podaří 
opět získat finanční prostředky na nákup dalších 
těchto inovativních zařízení.

V letošním školním roce jsme otevřeli tři první 
třídy a navýšili kapacitu družiny o jedno oddělení. 
Vzhledem k současnému trendu zvyšování počtu 
žáků budeme nuceni v dohledné době řešit otázku 
navýšení celkové kapacity školy. Od letošního 
roku navštěvuje naši školu již 416 žáků v celkem 
19 třídách. V souvislosti s tím se neustále navyšuje 
i počet pedagogických a provozních zaměstnan-
ců. 

Přestože jsme byli nuceni zkrátit školní rok vyhlá-
šením ředitelského volna, díky dobrému napláno-
vání a vstřícnému přístupu zřizovatele proběhla 
rekonstrukce hladce a podle našich představ. 
Poděkování patří všem představitelům města, 
zejména Ing. Karlu Vévarovi za čas a úsilí, které 
věnoval zdárnému průběhu celé akce.

Mgr. Vladan Kups,
ředitel školy



Školní rok 2021/22 jsme v MŠ ukončili 29. červen-
ce. Od 1. 7. do 29. 7 byl v mateřské škole prázdnino-
vý provoz ve třech třídách, dle potřeb rodičů.
Počasí nám o prázdninách přálo, proto jsme 
s dětmi maximálně využívali slunečných dnů, 
které většinou děti strávily na školní zahradě. 
Vytvořili jsme pro děti několik stanovišť, kde 
probíhaly různé aktivity, a to zejména ve stinných 
místech školní zahrady. Na terasách jsme si estetic-
ky zpříjemnili prostředí výsadbou pelargonií 
a petůnií do truhlíků a pečovali o ně.
Během prázdninového provozu se též prováděl 
velký úklid celé budovy.
V posledním srpnovém týdnu jsme školu připra-
vovali na nový školní rok a dolaďovali vše, co bylo 
potřeba. Na školním pozemku se ještě prováděly 
výkopové práce související s rekonstrukcí venkov-
ní kanalizace v areálu mateřské školy. 
Ve školce jsme děti přivítali 5. září. Do nultého 
a prvního ročníku základní školy odešlo celkem 
43 dětí a jejich místo zaplnily nově příchozí mladší 
děti.
Vstup dítěte do kolektivního zařízení je pro dítě 
v jeho životě důležitá událost, a to zejména 
z důvodu odloučení od rodičů, kdy dítě vnímá 
změnu a často ukápne i slzička. Prvotně se děti 

postupně začínají seznamovat s novým prostře-
dím, s paní učitelkami, se svojí značkou, s ulože-
ním osobních věcí ve své skříňce, s hračkami, 
s organizací her a dalších aktivit.  Děti si prohlubu-
jí nebo získávají nové návyky, učí se komunikovat 
s ostatními, společně si hrát, vytváří se nové vzta-
hy mezi sebou.
Starší děti se již těší na své kamarády a na nové 
společné zážitky. Postupně se připravují na vstup 
do základní školy.
Vzhledem ke speciálně individuálním vzděláva-
cím potřebám nově příchozích dětí se rozšířil náš 
pedagogický kolektiv. V současné době zde 
pracuje 11 učitelek včetně ředitelky školy, 
3 asistenti pedagoga, 6 provozních zaměstnanců. 
Od října v mateřské škole přibude personální 
pomoc ve formě školního asistenta, který bude 
nápomocen učitelkám, které mají ve třídách 
nejmenší děti. Také proběhla změna v platbách, 
zvýšila se cena za stravování, platba školného se též 
zvýšila, ale ve srovnání s okolními vesnicemi patří 
mezi nejnižší.
Pro děti a jejich rodiče chystáme opět spoustu 
kulturních a společenských akcí. Rádi vás ve škol-
ce uvidíme při společném podzimním tvoření 
a sportování. Těšíme se na vás.

Soňa Žampachová, učitelka MŠ

První srpnovou neděli se rozezněly v parku 
u Penzionu lidové písně v podání dechové kapely 
Láraranka, která k nám přijela z Hanáckého 
Slovácka, konkrétně z Kobylí, což je známá vinař-
ská obec.  

Lácaranka vznikla v roce 1975 a jméno si dala 
podle kopce nad Kobylím, který se jmenuje 
Lácary. Většinu akcí – plesů, zábav či hodů - ode-
hraje kapela v blízkém okolí rodné obce, ale 
za sebou má i účast na mezinárodních festivalech 
v Rakousku, Německu či Francii a vystoupení 
v televizi. V současné době tvoří kapelu dvanáct 
muzikantů a dvě zpěvačky. Ti všichni přijeli 
do Újezda zpříjemnit nám nedělní odpoledne. 

Počasí nám přálo a posluchači, kterých bylo přes 
stovku, si vystoupení opravdu užívali. Když pak 
kapela v druhé půli svého vystoupení vyhlásila 
soutěž, ve které měl zvítězit ten, který bude znát 
všechny, nebo alespoň většinu písniček, které 
v jednom bloku odehrála, všichni se snažili. 
Vítězové byli nakonec dva - Patrik Šujan a Marie 

Lattenbergová. Oba dostali jako dárek nejnovější 
CD kapely, což je samozřejmě moc potěšilo. 

Nás, organizátory, zase potěšilo, že diváci odcháze-
li domů dobře naladěni a s úsměvem.

Za KŠK Leona Tálská



Léto 2022 bylo pro oba „místní“ folklórní soubory 
– tedy pro „děvčata“ z Újezdské Rozmarýny a dru-
žinu „švarných mládenců“ ze souboru Začanští 
Mužáci velmi nabyté. Proč do místních (újezd-
ských) spolků zařazuji Začanské Mužáky? Jedno-
duše proto, že jako autor tohoto článku k tomuto 
souboru patřím, věnuji mu svůj čas a především 
oba soubory jsou již tak propojené, že je lze po-
važovat za jeden celek.

Náročný program začal ve Strážnici, kde se konal 
již 77. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. 
V rámci pořadu „Cestami lidového tance“ vystou-

pily v sobotu 25. 6. 2022 v hlavním progra-
movém čase jako jedni z účastníků pořadu také 
tanečníci ze Žatčan pod vedením Dominika Fialy 
doprovázeni zpěvem Začanských Mužáků 
a hudbou cimbálové muziky Kyničan. Je pro nás 
velikou ctí, že autorky pořadu – Martina Pavlicová 
a Jana Polášková získaly za tento pořad hlavní 
Cenu MFF Strážnice 2022 za kompletní zpřístup-
nění odborného a uměleckého odkazu Zdenky 
Jelínkové, které byl celý pořad věnován. Nesmírně 
si vážíme naší účasti ve Strážnici. Nebývá totiž 
zvykem, že by se amatérská folklórní skupina 

účastnila renomovaného mezinárodního 
festivalu ve Strážnici v hlavních pořadech 
opakovaně. Nám se to, po účasti v roce 
2018, kdy jsme společně s Újezdskou 
Rozmarýnou a Žatčanskou chasou 
vystoupili v rámci zahájení festivalu 
v pořadu „Ta Brněnská mája tenká“, 
podařilo.

Hned další týden následovalo společné 
vystoupení Rozmarýny a Mužáků v pátek 
5. 7. 2022 v rámci předprogramu Soutěž-
ního festivalu folklorních souborů 
v Dambořicích. Byli jsme pozváni jako 
jeden z hostujících souborů k veřejnému 
stavění hodové máje. Naše vystoupení 
bylo zařazeno na samotný konec progra-
mového vystoupení a to z důvodu počtu 
vystupujících a s tím spojené prostorové 
náročnosti. Mužáci s Rozmarýnou si totiž 
připravili společný program „Kosení“, 
při němž je využita prostorová choreo-



grafie spojená právě s kosením luk a mezí. 
Vystoupení mělo velmi pozitivní ohlas nejen od 
veřejnosti, ale velmi se líbilo i samotným pořadate-
lům, kteří by nás rádi v budoucnu uvítali v rámci 
hlavního soutěžního programu festivalu. Na 
vystoupení máme velmi specifické vzpomínky, 
neboť ihned po vystoupení se strhla průtrž mra-
čen a většina z nás (především tedy mužská část) 
skončila v garáži místního spolku dobrovolných 
hasičů, kde pokračovala ve vystoupení. Dodnes 
nemohu najít krojovou zástěru a srp, s nímž jsem 
vystupoval…

Společný program „Kosení“ byl oběma soubory 
předveden i na festivalu „Okolí v kole“, který se 
uskutečnil 20. 8. 2022 ve Střelicích u Brna.

Vrcholem letní prázdninové sezóny pak bylo 
společné vystoupení obou souborů 2. 9. 2022 
na 33. ročníku Mezinárodního folklorního festiva-
lu Brno. Ve venkovních prostorách Nové radnice 
jsme ve společnosti maďarských, chorvatských, 
polských a ukrajinských souborů měli možnost 
krátkého dvacetiminutového vystoupení, a to 
v rámci veřejné gratulace k 90. narozeninám 
významné popularizátorky folkloru z brněnské 
oblasti, etnografce, paní doktorce Věře Kovářů. 
Na vystoupení se hudebně podíleli i oslovení 
přátelé z okolních obcí. Vlastní vystoupení bylo 
velmi emotivní a sklidilo obrovský úspěch. Je 

těžko uvěřitelné, že se v rámci festivalu pořádané-
ho v Brně jednalo o první vystoupení folklorních 
souborů z brněnské oblasti za celou 33 letou 
historii festivalu.

Je dobře, že folklor v Újezdě a blízkém okolí žije 
a že se vytvořila parta dobrých lidí, která se touto 
činností baví. Pokud nás tedy chcete podpořit, či 
případně se mezi nás chcete zapojit, rádi Vás 
uvidíme na nejbližší veřejné akci, kterou pořádá 
Újezdská Rozmarýna a to Podvečer s Rozmarýnou, 
který se uskuteční v sobotu 5. 11. 2022 od 16 hod. 
v sokolovně.

 Václav Kyselka

Vystoupení CM Jamírku 

Oslava výročí 80. let založení 
Domova pro seniory v Sokolnicích 
proběhla ve dnech 16.–17. 9. 2022 
v zámeckém areálu. Během dvou 
dnů zde vystoupilo mnoho nejrůz-
nějších souborů, skupin, uskuteč-
nilo se mnoho akcí a setkání. 
Uspořádali i například mezinárod-
ní seniorskou olympiádu. Zajiště-
no bylo občerstvení, ochutnávka 
vín a jarmark. 

V odpoledním pátečním progra-
mu vystoupila i naše dětská cimbá-
lová muzika Jamírek. Ve velice 
krásném prostředí nádvoří sokol-
nického zámku děti  zahrály 
návštěvníkům i  obyvatelům 
Domova pro seniory. Akce to byla 
velice vydařená a dokonce přálo 
i počasí. Strávili jsme zde s dětmi 
krásné odpoledne. 

 Vilma Novotná



Letní filmový festival se už v Újezdě pevně 
zabydlel, takže jste třetí srpnový týden měli znovu 
možnost strávit pět večerů v dobré společnosti 
vybraných filmů. Letos jsme, i kvůli přísným 
distribučním pravidlům, která se vztahují na nové 
zahraniční snímky, sestavili veskrze český progra-
m.  Vybrali jsme pro vás čtyři filmy: Srdce na dlani, 
Zátopek, Zakletá jeskyně a Mimořádná událost.  
Pátý film jste, stejně jako už vloni, měli možnost 
vybírat vy, diváci, prostřednictvím ankety zveřej-
něné na stránkách města. Jednoznačným vítězem 
se stal film Vyšehrad: Fylm.  

Návštěvnost festivalu byla i letos hojná, celkem ho 
navštívilo 991 diváků. Více návštěvníků přišlo 
pouze v prvním roce pořádání festivalu, a to 1087, 
což bylo především zásluhou skvělé české kome-
die Ženy v běhu, kterou navštívilo dosud nepřeko-
naných 514 diváků. Letošním premiantem, co se 
týče návštěvnosti, byl vítěz veřejné ankety, tedy 
Vyšehrad: Fylm s 265 diváky, a to i přesto, že ještě 
několik minut před začátkem promítání doznívala 
nad Újezdem bouřka.

Musím přiznat, že příprava festivalu je pro mě 
pokaždé adrenalinová záležitost. Začíná to výbě-
rem filmů, protože není jednoduché vybrat 
ze široké nabídky to nejlepší, abychom se trefili 
do vkusu diváků a dobře nakombinovali různé 
žánry. Od začátku srpna se ze mne pak stává 
specialista na počasí. Každý den sleduji všechny 
možné předpovědi, jestli se náhodou neblíží 
studená fronta nebo trvalý déšť, který by konání 
akce ohrozil. No a v pondělí před zahájením, když 
už se zdá, že počasí vyjde, přemýšlím, jestli přijdou 
diváci a budou spokojeni. Naštěstí to vždy dobře 
dopadlo a zatím jsme nikdy nemuseli promítání 
rušit.

Jsem moc ráda, že si náš festival vybojoval svoje 
pevné místo mezi všemi letními kulturními 
akcemi, kterých je o prázdninách v okolí nespočet. 
Doufám, že jak počasí, tak diváci budou stát 
i v dalších ročnících při nás a budeme se i dál 
setkávat u dobrých filmů.

Za kulturně školskou komisi
Leona Tálská

Naši Vinaři pořádali již tradičně „Otevřenou 
stodolu“. Letos šlo o 6. akci tohoto druhu. Většinou 
se termínově pohybujeme na začátku září, avšak 
tentokrát jsme Vinařskou stodolu otevřeli již 20. 
srpna.

Letos byly otevřeny nejen nově zrekonstruované 
prostory vlastní stodoly, ale nový party stan jsme 
postavili i na nově upravené Vinařské zahradě, kde 

právě dozrával Solaris a modral se Cabernet 
Cortis.

Pro návštěvníky bylo připraveno téměř 50 vzorků 
vín od místních vinařů a k poslechu hrála cimbálo-
vá muzika Donava. Zajištěno bylo i drobné občer-
stvení vhodné k vínu i cimbálu, chléb se škvarky, 
salám a sýry. I počasí bylo poměrně příznivé: 
dopoledne před vlastní akcí drobný déšť, jinak 
slunečno, a potom až ve večerních hodinách 
drobně pršelo s tím, že prostor, kde se dalo příjem-
ně schovat, bylo dost.

Avšak i přes veškeré snahy nás organizátorů, 
Vinařů Újezd, byla účast nikoliv nízká, ale přímo 
mizerná.



Věříme, že to bylo dáno nevhodným termínem. 
Příští akci chceme pojmout jako „Duel újezdských 
vín“, kdy účastníci budou moci nejen koštovat, ale 
i hodnotit předložená vína. A také na závěr bude 
vyhlášen šampion Vinařské stodoly.

Takže nezapomeňte si zapsat do svých diářů – 
sobota 14. září 2023 – Vinařská stodola a Duel 
újezdských vín. Srdečně se na vás těší Vinaři Újezd.

Zdeněk Menda Menoušek

Poslední ze série koncertů újezdského kulturního 
léta se nesl v rockovém duchu. Potěšilo mne, že 
přišli i lidé, kteří jindy nechodí. Dlouhodobě se 
totiž snažíme zvát takové hosty, abychom se 
zavděčili co nejširšímu obecenstvu. I když to není 
vždy jednoduché, protože pozvat kapelu, která je 
známá a přiláká lidi, zaplatit ji z rozpočtu města 
a vytvořit pro ni dostačující podmínky, to už není 
jen tak.  A tak často hledáme i méně známé tváře 
a doufáme, že si k nim najdete cestu. Myslím, že se 
nám to celkem daří, koncerty jsou hojně navštěvo-
vané, a nejinak tomu bylo i tentokrát. I když bylo 
deštivo a koncert musel být v sále Na Rychtě.

V neděli 21. srpna k nám přijel skladatel a hudeb-
ník Roman Dragoun. Dříve člen skupin Rege-
nerace, Progres 2, Futurum, Stromboli, T4, aj. 
Známý je i jako představitel hlavní role v muzikálu 
Jesus Christ Superstar (1997–1998). Jeho hudební 
působení je však mnohem širší. Tentokrát vystu-
poval sám, ale zahrál i písně „kapelové“.

Pamětníci vzpomněli na Dragounovo koncertová-
ní s kapelou v parku u koupaliště, kdy na místě 
dnešní klubovny stávalo zděné pódium.

Za kulturně školskou komisi
Veronika Šinderbalová



O uspořádání besedy s populární brněnskou 
(a nejen brněnskou) hereckou a moderátorskou 
legendou byl už několik let velký zájem ze strany 
našich občanů. A to nejen těch starších, kteří už 
pravidelně nedocházejí do práce a mohou 
v dopoledních hodinách poslouchat na Čro Brno 
jeho oblíbené Srdcovky.

Pan Junák je veselý chlapík a besedovat s ním je 
radost. Což může potvrdit nejen jeho „šofér“ Jirka 
Kokmotos, jinak vedoucí programu brněnského 
rádia, ale i my, několik šťastlivců, kteří jsme se 
dostali do jeho blízkosti.

Pozvání do Újezda realizoval spolek Čilých újezd-
ských seniorů (ČUS) za finanční i materiální 
podpory města.

V pátek 9. 9. 2022 v odpoledních hodinách byl sál 
Na Rychtě připraven na vzácné hosty. Začátek 
besedy byl stanoven na 18. hodinu, ale nedočkavci 
se trousili již o hodinu dřív. Nechyběli ani návštěv-
níci ze sousedních obcí, někdo i s koláčem či 
štrůdlem.

Po uvítacích ceremoniích nám pan Junák ukázal 
aktuálně ošetřené bolavé koleno. Situaci jaksepat-
ří zdramatizoval, když pomalu rozepínal řemen, 
kalhoty a stahoval je až ke koleni. Publikum sledo-
valo se zatajeným dechem jeho počínání a mnohá 
či mnohý z nás si oddechl, když zjistil, že jde pouze 
o koleno, a ne o striptýz. Pak se rozpovídal 
o historkách z natáčení Četníků, rozhlasových 
pořadů i setkání s posluchači. Své povídání okoře-
nil zpíváním s kytarou. Jeho sparingpartner Jiří 
Kokmotos nezůstával pozadu a povídání Zdeňka 
Junáka doplnil historkami společnými i svými, 

pouštěl záznamy přeřeků. Několikrát sklidil také 
potlesk a salvy smíchu.

Téměř dvě hodiny uběhly jako nic, následovalo 
loučení a společné focení nejen s našimi čilými 
seniory. Po představení zbyl čas i na povídání 
v propadlišti.

Že byl Zdeněk Junák u nás spokojen, potvrdily 
sobotní i pondělní Srdcovky, ve kterých jsme byli 
zmíněni ve vysílání.

Za ČUS zapsala 
Rostislava Paarová



V sobotu 3. 9. 2022 se v parku u bývalého koupališ-
tě konal již čtvrtý ročník závodu Poslední prázdni-
nová jízda. Letos se vydařilo vše na jedničku. 
Počínaje úžasným počasím a konče plným parkem 
dětí, rodičů i starší generace.

Každý rok se snažíme vymyslet něco nového 
a jiného, aby to za pár let nebyla nuda �. Letos jsme 
mohli poprvé vyzkoušet perfektní horolezeckou 
stěnu, zjistit, jak jsme na tom při střelbě na lasero-
vé střelnici, zkusit se proplést pavoučí lanovou 
dráhou a otestovat, jestli se umíme chovat 
na dopravním hřišti. My máme samozřejmě rádi 
i starou dobrou klasiku, takže nesměli chybět 
poníci, hasiči a také skákací hrady.

Děti se letos dozvěděly něco málo o tom, jak by 
měla vypadat pořádná výbava každého správného 
cyklisty a po projití dopravního hřiště od nás 
dostaly krásné reflexní vesty, aby pro ně jízda 
na kolech byla o trochu bezpečnější.

Letos se závodilo hned v šesti kategoriích, rozděle-
ných dle věku dětí. Od těch úplně nejmenších, 
které mnohdy ani nechápaly, co od nich rodiče 
vlastně chtějí, až po ty nejstarší, které moc dobře 
věděly, kde je cíl a co je čeká, když uspějí. Jako 
každý rok se soutěžilo nejdříve na dopravním 
prostředku a potom v běhu. Při shodnosti bodů 
ještě došlo k rozstřelu ve formě hodu míčků 
na terč. Děti tedy musely dokázat všestranné 
schopnosti, aby mohly stanout na stupních vítězů.

Jako již každoročně odcházelo každé dítě ze zá-
vodů s medailí, diplomem a drobnými dárky 
od sponzorů. Na vítěze jednotlivých kategorií pak 
samozřejmě čekal vytoužený pohár a další hodnot-
né dary.

Je mou milou povinností ještě jednou poděkovat 
všem sponzorům, bez kterých by taková akce 
opravdu uspořádat nešla a také poděkovat všem 
úžasným dobrovolníkům, kteří mi celou akci 
nejen pomohli připravit, ale po celé odpoledne 
bavili Vaše děti na jednotlivých stanovištích.

Pevně věřím, že tento den si užily nejenom děti, 
ale také všichni dospělí. Svědčí o tom i účast 
rodičů v závodě párů a spontánní závod tatínků 
na dětských kolech.

Mnohokrát děkuji všem, kteří se rádi a každoročně 
vracejí a stejně tak děkuji i těm nově příchozím, 
pro které se to třeba také stane tradicí na ukončení 
prázdnin.

Za Kulturně školskou komisi
Ing. Lucie Švandová 



I letos pořádal Sbor dobrovolných hasičů Újezd 
u Brna pro děti rozloučení s prázdninami, a to 
v poslední srpnový víkend. Celý předcházející 
týden jsme při přípravách na sobotní finále 
sledovali předpověď počasí a koukali, jestli se ty 
mraky umoudří a nezaletí se vypršet někam jinam. 
Nastal den D, sobota 27. 08. 2022. A ráno 
při pohledu z okna bylo jasno. Tedy přesněji 
zataženo a deštivo. „Co teď? Chystat nechystat, 
přijde vůbec někdo?“ Vše bylo nakoupeno: odmě-
ny pro děti, těm by se při odložení termínu nic 
nestalo, ale co to občerstvení, špekáčky a pečivo, 
to nelze skladovat další 2 týdny. Na další víkend 
byla přece plánována poslední prázdninová jízda 
také za účasti našich hasičských dobrovolníků 
a dělat dvě akce pro děti v jeden den je opravdu 
nerealizovatelné. A tak padlo konečné rozhodnutí: 
„Jdeme do toho“. Nakonec se opravdu mraky 
umoudřily, odletěly jinam a pustily ven sluníčko, 
které pak hřálo až do večerních hodin. A díky 
tomu nebyly děti letos ochuzeny o dovádění 
v pěně. To samozřejmě proběhlo až na závěr akce, 
před tím musely splnit různé úkoly: hod míčkem 
šaškovi do pusy, přeskoky přes překážky, skákání 
v pytli, lukostřelbu, zatloukání hřebíku, běh s ha-
dicí a přenos zraněného na nosítkách, střelbu ze 
sportovní vzduchovky a oblíbené hašení domeč-
ku. Kdo zvládl všechny úkoly, dostal na památku 
diplom a již zmíněnou odměnu – sportovní vak 
a v něm svítilnu a nějaké sladkosti.  Jako novinka 
byl postaven pártystan, ve kterém byly připraveny 
pastelky a papíry pro malování. Každý odevzdaný 
obrázek byl odměněn drobnou sladkostí. Dále si 
děti jako všechny předcházející roky mohly 
prohlédnout naši zásahovou techniku, současnou 
i historickou. To samozřejmě mohli i dospělí, 

a kdyby je to náhodou zlákalo, tak se mohou k nám, 
„dobrovolným hasičům“, přidat, budou vítáni. 
Snědlo a vypilo se vše co bylo připraveno, stejně 
jako se rozdalo 100 připravených výher a důležité 
je, že jsme se všichni výborně bavili. Mimochodem 
ráno by nikdo nehádal, že přijde tolik dětí.

Děkujeme všem za účast a malým i těm větším 
školákům přejeme, aby jim to ve škole šlo stejně 
dobře jako na našem cvičišti. Poděkování patří 
i všem, kteří k této akci přispěli svojí prací anebo 
finanční podporou, jako to udělalo Město Újezd 
u Brna.

Info na závěr – na sobotu 15. 10. 2022 plánujeme 
„DRAKYIÁDU“, upřesnění bude vyhlášeno.

Za SDH Újezd u Brna 
Josef Spáčil a Vlasta Pakesová



V pátek 2. září jsme pozvali do domova děti, 
maminky, tatínky, prarodiče a kamarády z našeho 
města a z okolních vesnic, aby se zúčastnili krásné-
ho a příjemného odpoledne v naší zahradě, ochut-
nali spoustu dobrot a zejména si zasoutěžili 
a dobře se pobavili.

Během odpoledne si děti vyzkoušely chůzi 
v sedmimílových botách, zametaly cesty od pa-
vouků, nacvičovaly tance na slet čarodějnic, 
přecházely hory na chůdách. Velmi dobře se 
naučily zaříkávat všechno zlé a vařit kouzelný 
lektvar (dospěláci, pozor!). Holčičky a chlapci 
vytvářeli obrovské duhové bubliny. K velké radosti 
dětí nás navštívily naše dobré známé Patálie 
a Trampota ze země pohádek. Představily nám 
Školu kouzel a čar, kde děti již svoje nabyté znalosti 

v tomto oboru ještě prohloubily. Pro odpočinek 
po semináři v oboru magie byl dobře využit 
skákací hrad se skluzavkou a krášlení malbami 
na obličej.

Všechny šikovné děti si pochutnaly na párku v ro-
hlíku a točené hroznové limonádě, za svoji účast 
na pohodovém odpoledni dostaly krásné balíčky 
s odměnou, ovoce a ledňáčka. Dospěláci si pochut-
nali na grilovaném špekáčku, pivu nebo výborné 
kávě.

Díky příznivému počasí jsme v domově přivítali 
mnoho dětí i „velkých“ kamarádů a našich přízniv-
ců. Za jejich účast moc děkujeme.  

Moc se těšíme na další společnou akci.

Ing. Naděžda Ustohalová



Újezdská farnost si v září připomínala významné 
jubileum. Před sto sedmdesáti lety totiž brněnský 
biskup Antonín Arnošt hrabě Shaffgosche vysvětil 
po mnoha peripetiích místní kostel svatých Petra 
a Pavla. Oslava sto sedmdesátého výročí proběhla 
v prostorách újezdského chrámu v neděli 18. září 
slavnostní bohoslužbou, kterou celebroval nedáv-
no jmenovaný brněnský biskup Pavel Konzbul 
a pokračovala odpoledním programem, který 
divákům přiblížil život farnosti v současnosti.

Před začátkem slavnostní bohoslužby si mohli 
újezdští farníci zakoupit publikaci s názvem Rok 
ve farnosti, kde je publikováno několik textů 
vztahujících se k výše zmíněnému výročí. 
V promluvě během mše svaté pronesl otec 
biskup tato slova: „Zatímco v Brně si v roce 
1852 obyvatelé v nově založené spořitelně 
začali uchovávat světské statky, v Újezdě 
v tom samém roce začali místní farníci 
pečovat o statky duchovní v nově postave-
ném kostele.“

Z historických dokumentů vyplývá, že 
historie kostela v Újezdě u Brna je mnohem 
starší než oněch sto sedmdesát let. Některé 
zprávy o existenci našeho kostela by mohly 
spadat již do doby Cyrila a Metoděje. První 
doložená zmínka o újezdském kostele však 
pochází z roku 1318. Pokud byste chtěli 

o historii kostela vědět víc, 
doporučuji k přečtení ob-
sáhlý článek ve výše zmíně-
né publikaci.

V odpoledním programu vy-
stoupilo několik hudebníků, 
zazněl například koncert 
b r n ě n s k é h o  va rh a n í k a 
Jiřího Langa, hoboj Rastisla-
va Kozoně, kterého doprová-
zela Klára Kostihová, sólový 
zpěv manželů Špačkových za 
doprovodu Marie Kozákové, 
či violoncello Anny Marie 
Kozákové, předvedly se i oba 
chrámové sbory – Magni-
ficat a Rytmický chrámový 
sbor. V mluveném slově se 
posluchači dozvěděli infor-
mace o historii a symbolech 
našeho kostela od Radka 
Mezulánika. S předsedou 

SHM Pavlem Blažkem jsme během projekce prošli 
stavebními změnami oratoře od roku 1990 až 
k současnému komunitnímu centru, kde probíha-
jí různorodé aktivity dětí i dospělých.

Odpoledne uzavřel slavnostním požehnáním 
správce místní farnosti P. Petr Hošek. Spolu s ním 
přejeme aktivnímu společenství, které zažíváme 
nejen při pravidelných bohoslužbách, farních 
dnech, farních kavárnách, mobilních univerzitách 
či poutích, mnoho zdaru a požehnání do dalších 
let a současně děkujeme předchozím generacím 
za vše, co nám zanechaly.

Tomáš Kaválek



O letních prázdninách skoro všichni někam 
podnikáme cestu, buď do zahraničí, nebo po krá-
sách naší země. Ale potom, když se vrátíme, máme 
zase pár obyčejných letních dnů a přemýšlíme, co 
dělat s dětmi, aby se nenudily. 

V mezigeneračním centru bylo možné během 
měsíce srpna přijít na „Tvoření s pohádkou“. Vždy 
ve středu jsme se sešli v zasedací místnosti radnice, 
přišly jak děti malé, tak i žáčci školou povinní. Byla 
to moc pěkná setkání v duchu pohádek, o kterých 
jsme si vždycky nejdříve chvíli povídali a pak se 
pustili do tvoření. Každé setkání začalo přečtením 
pohádky, buď o zvířátkách, nebo o slunečnici, či 
mráčku s duhou. Některým dětem s tvořením 
pomáhaly nejen maminky, ale i babičky, dokonce 
i tatínek se zapojil. Dětem se tvoření velice líbilo 
a odnášely si krásné výtvory, na které byly patřičně 
pyšné. Byla to příjemně strávená srpnová dopo-
ledne.

Pavlína Kroupová

I v letošním roce jsme v našem městě mohli uspo-
řádat Farmářské trhy, které již tradičně patří 
do portfolia Kulturně školské komise. Příprava 
trhů opět začala s několikaměsíčním předstihem, 
kdy jsme od zapůjčení stánků přes oslovování 

prodejců až po samotný poslední úklid museli 
zařídit vše potřebné. Letos se nám podařilo rozšířit 
nabídku regionálních potravin o vynikající domá-
cí paštiky, oblíbené palačinky a třeba i bramborové 
placky. Na své si také mohli přijít milovníci ručně 
vyráběné keramiky. Děti si mohly zpestřit trhy 
malováním na obličej, vybrat si také mohly 



ze spousty šablon a nechat si zhotovit dočasné 
tetování nebo se mohly zapojit do kreativní dílnič-
ky. Velký dík patří Františkovi Dobrovolnému, 
který opět dobrovolně vozil všechny zájemce 
na koňském povozu. Počasí nás jako vždy nezkla-
malo a tak si přítomní návštěvníci trhů mohli 
vychutnat všechny dobroty na příjemně hřejícím 
sluníčku a při dobré náladě, kterou tvořila přítom-
ná cimbálová muzika. Společné setkání při dob-
rém jídle, víně, burčáku nebo pivu je ten hlavní cíl, 
pro který trhy město každoročně pořádá. Tento cíl 
byl opět do puntíku splněn.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, 
kteří navštěvovali kulturní akce, které jsme společ-
ně s ostatními členkami komise po celé čtyři roky 
připravovaly. Ať už to byla divadelní představení 
pro děti, zájezdy do divadel, kulturní léto, letní 
kino, závody, vánoční koncerty a mnohé další akce. 
Věříme, že i nadále bude v našem městě kultura 
vzkvétat a novým členům Kulturně školské komise 
přejeme vše dobré!

Za kulturně školskou komisi
Michaela Bednářová



V průběhu tohoto roku nacvičovalo Tylovo diva-
dlo novou komedii Vlastimila Pešky Vostatkové 
sód aneb Po všem hovno, po včelách med, kterou 
budete moci zhlédnout v pátek 21. 10. nebo v so-
botu 22. 10. v sále Na Rychtě.

Divadelní hra je rozvernou komedií napsanou 
na motivy povídek z nezapomenutelného cyklu 
Slovácko sa nesúdí Zdeňka Galušky. Od předlohy 
se liší kromě jiného tím, že je převedena do rodiště 
Vlastimila Pešky, tedy na brněnský venkov. Jevištní 
zpracování odkazuje na tradici ostatků, masopust-
ního veselí, dobu, kdy je obřadně „souzena veškerá 
nezdoba a nepravost obyvatel naší dědiny.“ Je až 
zarážející, jak tato komedie trefně pojmenovává 

nešvary některých obyvatel nejen naší obce. 
„Pomluva, závist i lidská blbost“ totiž bohužel 
přetrvaly i do dnešních dnů. Ve Vostatkovém 
sódu jsou tyto nepravosti zpracovány nezaměni-
telným rukopisem, s citem pro komediální nadsáz-
ku a překvapivě vypointované komické situace. 
V komedii zazní také nejedna píseň v doprovodu 
živé muziky dokreslující a glosující zajímavou 
dějovou mozaiku. Název komedie není žádnou 
vulgaritou, jak by leckdo očekával. Naopak jde 
o vtipné lidové rčení tradující se na moravském 
venkově již celá staletí. Pokud tedy budete mít čas, 
neváhejte se vypravit do divadla.

Tomáš Kaválek



Dobrovolný svazek obcí Region Cezava prošel 
v posledních letech obměnou. Někteří členové jej 
opustili, jiní se do něj zase vrátili. Nastoupila 
manažerka, která se své příležitosti chopila srd-
cem a je to znát. Tyto změny přinesly oživení 
atmosféry, utužení kolektivu a také spolupráce. 
Jedním z příkladů je od roku 2015 již tradiční 
Cezava Cup, který se odehrál v otmarovském 
volnočasovém stánku Pastvisko v pátek 16. září 
2022.

Vše jako obvykle začalo fotbalem. Tentokrát se 
seskládala dvě mužstva zastupitelů a pracovníků 
cezavovských obcí, takže ti proti sobě nastoupili 
v tomto složení: Měnín-Blučina-Újezd u Brna 
vs. Telnice-Otnice-Těšany. O výsledku není třeba 
vůbec hovořit, zápas to byl zcela vyrovnaný 
a důležité bylo, že se všichni ve zdraví dočkali 
konce. Všichni si to náramně užili, i když nakonec 
vyhráli ti prvně jmenovaní.

Druhou sportovní disciplínou společného odpo-
ledne se stala hra zvaná KUBB. Snad kromě samot-
ných hlavních pořadatelů, blučinského starosty 
Jana Šenkýře a jeho místostarosty Petra Zá-
vodníka, ji nikdy nehrál asi nikdo z přítomných. 
Přesto se podařilo poskládat devět soutěžních 
týmů, které si se stále vzrůstajícím nadšením užily 
skvělého sportovního napětí, strategie a týmové-
ho zápolení. Ani přicházející tma a mrholení 
nenarušilo chuť soutěžících 
dokončit jednotlivá klání. 
A skutečně to stálo za to! Určitě 
tuto zajímavou a prakticky 
rodinnou hru všem můžeme 
jen doporučit. Po odehrání 
všech utkání v základních 
skupinách se rozhodovalo 
v play off, kde se projevila 
zkušenost i šikovnost vítězů. 
Konečné pořadí týmů:

1. Dream Team Cezava
2. Měnín
3. Telnice
4. Blučina
5. Újezd u Brna
6. Otnice I.
7. Nikolčice
8. Otmarov
9. Otnice II.

O dobrou náladu účastníků se pak skvěle postarala 
šikovná muzikantka Terezka Kniežová-Škrháková 
se svým manželem a také s těšanským starostou 
a poslancem Parlamentu ČR Mirkem Zborovským. 
Byli jsme také moc rádi, že nás navštívily známé 
tváře a osobnosti Regionu Cezava jako např. Josef 
Koláček a Jan Florián (emeritní otmarovští staros-
tové), či Pavel Prokop (emeritní otnický starosta) 
a řada dalších. Součástí programu bylo poděková-
ní za dlouholetou práci cezavovskému vedení 
a rozloučení s některými (místo)starosty, kteří 
v nastávajících komunálních volbách již nekandi-
dují. Děkujeme jim za dosavadní spolupráci!

Poděkování patří také všem, kteří si v pátečním 
odpoledni našli cestu do skvěle připraveného 
otmarovského areálu. Děkujeme především 
místním pořadatelům, tedy obci Otmarov a jejímu 
starostovi Václavu Gregorovičovi a místostarostce 
Petře Brabcové za veškerou obětavost a pohostin-
nost. Díky také všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
přispěli k pohodě tohoto milého a přátelského 
sportovního odpoledne. V neposlední řadě si 
poděkování zaslouží také manažerka Radka 
Raflová za perfektní organizaci tohoto setkání.

František Kroutil, 
místopředseda DSO Region Cezava



S novým školním rokem začala i podzimní sezona 
kopané. Tým starší přípravky se sešel v nové 
sestavě. Tři hráči odešli z důvodu dosažení hranice 
vyšší věkové kategorie a přivítali jsme nové členy 
z Újezdu, Kobylnic a Blažovic. Současné složení: 
Patrik Vach, Tomáš Prokeš, Filip Janírek, Filip 
Moravec, Lukáš Borovička, Jakub Borovička, 
Dominik Šmétka, Lukáš Novotný, Vojta Beneš, 
Martin Horák, Frank Stonner, Patrik Jelen, Gábina 
Jelenová, David Lukáš. Trénujeme opět dvakrát 
týdně a odehrajeme 10 zápasů. Naši noví hráči se 
rychle začlenili. Při startu sezony se ukázala 
výborná spolupráce v týmu, kterou doplňuje 
nadšení, radost a snaha všech dětí. Poděkování 
patří i rodičům za jejich podporu.

Máme za sebou tři utkání, vše s vítězným výsled-
kem. První zápas se odehrál na hřišti soupeře. TJ 
Ochoz - SK Újezd 7:9. Další dva na domácí půdě. SK 
Újezd - FC Mokrá 9:3, SK Újezd -TJ Rajhradice 10:2 
Nadcházející proti SK Měnín, SK Šlapanice, 
SK Babice nad Svitavou, SK Pozořice, TJ V. Šumice, 
SK Blažovice, SK Prace.

A jak jsem předeslal v minulém článku, ani 
v přestávce mezi sezonami jsme nezaháleli. 
Zmíním turnaj čtyř mužstev v Šaraticích 18. 6., kde 
jsme se umístili na skvělém druhém místě. A turnaj 
v Těšanech 25. 6., kde se utkalo 24 mužstev. Byla 
zde silná konkurence a do finálových bojů jsme 
nepostoupili. Prázdninový výlet na Andrův 
stadion v Olomouci, který je využíván i pro zápasy 
české reprezentace, byl velkým zážitkem 
pro všechny zúčastněné. Den začal odjezdem 
v 7 hod. Návštěva zahrnovala prohlídku zázemí, 
kabin, hlediště a hlavně možnost si vyzkoušet 
trávník na hrací ploše. Po obědě a malém odpočin-
ku jsme ještě navštívili ZOO. Vrátili jsme se 
v pozdních hodinách plni dojmů z krásně prožité-
ho dne.

Přeji novému týmu mnoho zdaru a věřím v úspěš-
nou sezonu. Zároveň chci pozvat příznivce fotba-
lu, aby se přišli podívat na naše nejmladší hráče.

Josef Vach, trenér



S velkými očekáváními vstupuje náš oddíl do této 
nové sezóny. Aby taky ne, když na samém jejím 
konci oslavíme otevření naší nové haly! Věřte, že 
tato událost silně rezonuje v našem povědomí, 
neboť cítíme nejen radost, kterou nám tento 
sportovní stánek přinese, ale také velký závazek do 
budoucna. Chceme se zlepšovat a našimi výkony 
dělat radost nejen sami sobě, ale hlavně fanouš-
kům a celému našemu sportovnímu městu, 
zkrátka dobře reprezentovat celý Újezd u Brna. 
Chcete-li podrobně sledovat dění v našem klubu, 
tak prosím sledujte naše webové stránky www.
hazena-ujezd.com, kde naleznete bohaté zpravo-
dajství ve formě aktuálních článků k jednotlivým 
odehraným utkáním a spoustu dalších informací.

Bagr cup 2022

7. ročník Memoriálu Jaroslava „Bagra“ Konečného, 
neboli Bagr cup, máme zdárně za sebou a je tedy 
vhodné opět o tomto vydařeném podniku naší 
házené napsat pár řádků. Kdo již zná atmosféru 
tohoto jednodenního turnaje mladších žáků, ten 
snad promine, že se budu opakovat. Avšak hladký 
průběh, charakteristická atmosféra a poslední 
roky i vydařené počasí, jsou snad našimi ochranný-
mi známkami!

S tím počasím to máte vcelku jednoduché, jak si to 
zařídit. Ono totiž stačí pozvat na vyhlašovací 
ceremoniál újezdského faráře Petra Hoška, no a on 
už to tam Nahoře prostě domluví, aby nepršelo 
a celý den krásně svítilo sluníčko. A jak zařídit 
organizačně hladký průběh? Tak to je zase o partě 
do házené zapálených lidí, kteří vědí, jak kvalitně 
trávit svůj čas a čas svých svěřenců, případně 
ratolestí. A že je s organizací takového turnaje 
spousta práce ne pro jednotlivce, ale pro desítky 

zainteresovaných, je možná pro někoho překvapi-
vé, ale je to opravdu tak. Je třeba se postarat 
o sportovní stránku, domluvit soupeře, sehnat 
rozhodčí, obsadit stolek s časomírou a evidencí 
výsledků.  Maminky pečou buchty, musí se zařídit 
prodej občerstvení a jídla, ošetřit mediální prezen-
taci osoby Bagra Konečného (nástěnky s fotkami 
a medailemi, aby byly i fyzicky k prohlédnutí), 
zařídit výsledkový online-servis, pozvat hasiče 
s jejich zásahovým vozidlem, aby kluci měli po celý 
den i jinou zábavu než jen házenou, postarat se 
o čestné hosty a rozhodčí a vytvořit příjemné 
zázemí všem hráčům a trenérům, protože jen tak 
se k nám budou i v budoucnu rádi stále vracet.

Tento ročník měl i jednu premiéru, neboť 
nás kontaktoval TJ Sokol Měnín s prosbou 
a žádostí o účast na jejich charitativní akci „Den 
pro Adámka“. Adámek totiž trpí nemocí motýlích 
křídel. Přemýšleli jsme, jak pomoci a výsledkem 
byla propagace celé akce u vstupu, kdy dobrovol-
né vstupné poputuje do Měnína. Děkujeme 
dárcům, kteří do pokladny dali krásných 2 114 Kč.

Už 7. ročník to byl a sedmička bude asi naše šťastné 
číslo, protože na posedmé se nám konečně podaři-
lo celý turnaj bez jediné prohry vyhrát! A že už 
bylo načase! Kluci, vedeni velkým házenkářským 
talentem a asi nejvýraznějším hráčem celého 
turnaje Tomem Flajšingerem, předvedli bojovné 
a vyrovnané výkony a bez větších zaváhání si 
poradili se všemi dalšími účastníky. Byla to zkrátka 
jízda, jak se patří. Odměnou jim byly nejenom 
diplomy, ceny a medaile, ale také 5 kilová tabulka 
čokolády, která se hned tak nevidí! Druhé místo 
pak obsadily Sokolnice, třetí byla Kuřim.



Vyluštěte tajenku a zjistěte, kdo převzal od léta klíč.

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

Léto už je pryč,
......... převzal klíč.

Na polích to pěkně fouká,
holá už je každá louka

Koho krmíme 
v krmítkách 
na zahradách?

Když padá ...., 
chodíme v
pláštěnkách.

Co sbíráme v lese?

Právě dozrává 
černý ...

Co právě 
padá ze stromů?

Jaké je 
poslední roční období?

Při slavnostním vyhlášení celého turnaje, který 
opět umocnila přítomnost starostky města 
Ing. Marie Kozákové, starosty sokola Ing. Miloše 
Zapletala a pana faráře Petra Hoška, byl vyhlášen 
i All-stars team celého turnaje, jehož výběr měl 
na starost stále aktivní házenkář a vnuk pana 
Konečného, Honza (jinak také Bagr) Lattenberg, 
který po celou dobu turnaje bedlivě všechny 
zápasy sledoval a o jednom z vybraných borců 
dokonce prohlásil, že pokud u házené vydrží, tak 
v něm vidí našeho budoucího reprezentanta!

Co říci závěrem? No snad jen to, že příští rok 
budeme určitě pořádat 8. ročník, avšak už bez 
nervů, jestli nám opět vyjde počasí. Nebojte pane 
faráři, určitě Vás zase pozveme, ale kdyby třeba 
i zapršelo, tak už nám to vadit nebude, protože 
budeme mít v záloze naši novou halu!

A na jaká naše družstva se v letošní sezóně můžete 
těšit? Tak především jsou to MUŽI, kteří se pope-

rou ve II. lize o postup do I. ligy. Mančaft máme 
letos nebývale široký a snoubí se v něm zkušenost 
s dravým mládím. Posílili jsme o 4 hráče z bývalých 
prvoligových Hustopečí, čímž jsme se výrazně 
posunuli v kvalitě a výsledky jsou hned vidět. 
V Českém poháru, který se hraje systémem play-
off porážíme Juliánov i prvoligový Zlín a čekáme 
na další los, který nám může přiřadit tým z české 
Extraligy!

Dále tu letos máme STARŠÍ DOROST, kde opět jako 
loni (2. místo ve II. lize mladšího dorostu) chceme 
atakovat přední příčky. Mladší dorost letos nepo-
stavíme, ale tradičně budeme mít MLADŠÍ 
i STARŠÍ ŽÁKY. V kategorii žen pak budeme mít 
MLADŠÍ DOROSTENKY. Samozřejmostí jsou pak 
MINIŽÁCI a MIKROŽÁCI, kde máme tolik dětí, že 
bychom mohli postavit několik družstev!

Pavel Víška



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

Úvazek dle dohody 4–6 hod. denně.

Pouze ranní směna. Práce v malém kolektivu české firmy.

Místo výkonu práce: 

Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)

Tel.: 775 330 122, info@meta-pyro.cz
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5. 11. 2022 Podvečer s Rozmarýnou (Sokolovna)

10. 11. 2022 Přednáška Ing. A. Svobody (Městská Jiráskova knihovna)

12. 11. 2022 Svatomartinská vína (KC Dona Bosca)

26. 11. 2022 Rozsvěcení vánočního stromu (park u radnice)

29. 11. 2022 Mše za padlé vojáky a civilisty v bitvě u Slavkova (kaple sv. Antonína Paduánského) 

4. 12. 2022 Adventní koncert (Obřadní síň)


