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Vážení spoluobčané,

opět máme před sebou nejkrásnější období roku, 

dobu vánoční. Letošní Advent a Vánoce však 

provází obavy o budoucnost. Máme strach 

ze zdražování, z války, ze stále opakujících se vln 

koronavirové nákazy. To vše může ovlivňovat naši 

radost a prožívání Vánoc. Věřím však, že Advent 

a Vánoce nás opět přivedou k pozitivnímu vnímání 

věcí kolem nás, že budeme obklopeni milými 

lidmi, kteří se usmívají a berou život s humorem.

Když se podívám zpětně na svůj vlastní život, 

jednoznačně nejradostněji jsem prožívala Vánoce 

v době mého dětství. Doba mezi svatým Mikulášem 

a Štědrým dnem byla tehdy neskutečně dlouhá, 

spojená s každodenním hledáním rodiči uschova-

ných dárků, které bylo někdy úspěšné a někdy 

neúspěšné. Neúspěšné především proto, že ma-

minka uschovala některé dárky tak důkladně, 

že sama zapomněla kam, a poté je objevovala až 

po Vánocích. S oběma sestrami jsme se intenzivně 

pletly mamince do pečení vánočního cukroví. 

Velkou radost z toho neměla, ale za každý vyrobený 

kousek nás pochválila. Byla to nádherná doba! 

Navzdory totalitě, drsné nesvobodě i nízké životní 

úrovni jsme Vánoce s rodinou prožívali šťastně 

a radostně. Navštěvovali jsme rodinu a mnoho 

přátel a přátelé navštěvovali nás. Věřím, že většina 

z Vás se mnou bude souhlasit, že nejkrásnější jsou 

dětské Vánoce. Proto se také my, rodiče a prarodi-

če, snažíme připravit krásné Vánoce našim dětem 

a vnoučatům a tajně doufáme, že je prožívají stejně 

radostně, jako jsme je prožívali v dětství také my. 

Zkusme se letos inspirovat čistou dětskou radostí 

a přenášejme ji na lidi kolem sebe. Určitě z nás tak 

spadnou všechny chmury a starosti, které náš život 

provázejí.

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám nádherné, 

pokojné a radostné svátky vánoční a v novém roce 

šťastný a požehnaný život ve zdraví, míru a svobo-

dě. 

Marie Kozáková, starostka



Určitě víte, že v parku kousek od Penzionu 
pro seniory je klubovna pro mládež s přilehlým 
modrým hřištěm a zázemím. V krásném zeleném 
prostředí o pár metrů dál je hřiště s lanovkou 
a dalšími atrakcemi většinou pro starší děti.

Po roky klubovnu vedla paní Karla Blažková, která 
odešla pracovat do mateřské školy a klubovna byla 
nějakou dobu uzavřena. Mezi obyvateli našeho 
městečka se spekulovalo, co tam bude. Skauti? 
Hasičská omladina?

Je to jinak.  Od začátku října klubovna opět fungu-
je, je zaměřena na stejnou cílovou skupinu jako 
dříve a vede ji paní Lucie Kubíčková. Položili jsme 
jí pár otázek, aby nám přiblížila, kdo je a co zamýšlí 
s dětmi podnikat.

Víme už, jak se jmenujete a že jste nová vedou-
cí Klubovny pro mládež. Bydlíte v Újezdě? 
Pokud ne, odkud k nám jezdíte?

Ne, nebydlím, dojíždím z centra Brna.

Co Vás přivedlo k tomu, ucházet se o toto 
místo a proč zrovna tady?

Původně jsem se hlásila do výběrového řízení 
na práci v mezigeneračním centru. Výběrové 
řízení vyhrál někdo jiný, ale paní starostka mě 
oslovila a nabídla práci v klubovně. Tato nabídka 
mě zaujala a rozhodla jsem se ji přijmout.

Jaké máte vzdělání?

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, 
jazykovou školu a vysokou školu s pedagogickým 
zaměřením.

Pracovala jste už někdy s dětmi?

Ano, mám zkušenosti s prací na základních ško-
lách a také jsem doučovala angličtinu. Navíc jsem 
děti také hlídala. A jsem desetinásobná teta :).

A teď zpátky ke klubovně:
Nejdříve nám prozraďte, jaké máte otevírací 
hodiny.

Každý všední den od 13 do 18 hodin. Děti ví, 
že když je branka v plotě otevřená, klubovna 
funguje. Ve vyjímečných případech, jako je např. 
nemoc, je na vývěsce oznámení, že klubovna je 
uzavřena. V tomto případě jsou občané informo-
váni také prostřednictvím hlášení městského 
rozhlasu.

Máte nějakou představu o tom, co budete s dětmi 
v klubovně dělat?

Ráda bych dětem připravila program na každý den 
v týdnu. Pondělky budou věnovány tvořivým 
ručičkám, ve středu trochu prohýbeme kosti 
a pátek patří turnajům. Úterky a čtvrtky budou 
kreativní a naučné. Např. kurz první pomoci, 
základy lidského těla, oskarové filmy atd.

Pro jakou věkovou skupinu je klubovna 
určena?

Řekla bych obecně: pro děti a mládež. Děti mohou 
být malé (v doprovodu rodičů) a mládež až 
po studenty středních škol.

Plánujete nějaké akce také pro veřejnost?

Ano, v říjnu jsme měli Halloween, 5. prosince 
zdobení perníčků. Počítáme i s dalšími akcemi 
několikrát do roka.



• Probíhá stavba „Multifunkční hala se zázemím“ 
a podrobnější informace o výstavbě přináší 
samostatný článek.

• Koncem září byla vyhlášena veřejná zakázka 
na vybavení výjezdové jednotky SDH a vítězná 
firma STIMAX International, s.r.o. již vybavení 
dodala.

• 21. 11. 2022 byly dokončeny stavební práce 
na rekonstrukci zubní ordinace a souvisejících 
prostor v přízemí budovy Domu zdraví 
na Komenského 77. V nové ordinaci se plánuje 
poskytování služeb dentální hygieny, pro lékaře 
je k dispozici rekonstruovaná denní místnost se 
šatnou, do nového se proměnily i toalety pro pa-
cienty a zaměstnance.

• Stále probíhá příprava převodů bytů do osobní-
ho vlastnictví v bytových domech Rozprýmova 
č. p. 996-1000. Dne 11. 11. 2022 jsme obdrželi 

vyjádření stavebního úřadu v Sokolnicích 
ohledně rozdělení pozemku pod bytovými 
domy s tím, že nelze pozemek rozdělit. Musí se 
přepracovat geometrický plán a po jeho schvále-
ní lze v převodech pokračovat.  

• Probíhá zpracování pasportu dopravního 
značení a pasportu místních komunikací společ-
ností Vertigia s.r.o.

• Je podána žádost o dotaci na cyklostezku Újezd 
u Brna – Otnice v rámci dotačního programu 
„36. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou 
dopravu - SC 6.1 (PR)“, čekáme na akceptaci. 
Připravujeme se na podání žádosti na SFDI.

• Je podána žádost o dotaci z dotačního programu 
IROP 2021–2027 na projekt „Modernizace 
odborných učeben ZŠ Újezd u Brna“.

Karel Vévar
místostarosta

Jak se díváte na případnou spolupráci 
s dalšími organizacemi, které v Újezdě jsou 
a pořádají akce pro děti? Mám na mysli MŠ, 
školní přípravku, školní družinu, mezi-
generační centrum, Kulturně školskou komi-
si, Farma koně Újezd, Sbor dobrovolných 
hasičů, Farma u Staré Hory apod.?

Spolupráci se nebráníme, naopak ji vítáme.

Byla jste v Újezdě už někdy dříve?

Moje spolužačka tu bydlela a já za ní jezdila na ví-
kendy, pak se z její mámy stala moje spolužačka 
na vysoké škole, postupně jsem se seznámila 
s dalšími obyvateli Újezda, se kterými se přátelím 
dodnes.

Také jsem do Újezda jezdila na kulturní akce 
Na Rychtu a nesmím zapomenout na Petro-
pavelské hody.

Líbí se Vám Újezd?

Ano, je to malebná obec s hezkou strukturou 
města, obyvatelé jsou milí, vstřícní a je zde dobrý 
základ pro rozvoj dětí.

Chcete něco vzkázat čtenářům Zpravodaje?

Těším se na akce, které v klubovně proběhnou,
a také na děti a mládež z obce.

Děkuji za rozhovor a přeji krásný den.
Rostislava Paarová

Stavba multifunkční haly byla zahájena předáním 
staveniště 4. 5. 2022. V návaznosti na článek 
z minulého Zpravodaje pokračujeme ve výčtu 
provedených stavebních činností:

• montáž obvodových panelů, montáž střešního 
pláště,

• montáž ocelové konstrukce pro okna a dveře,

• betonáž základové desky, betonáž výtahové 
šachty, pokládání hydroizolace, 

• rozměření příček, montáž potrubí VZT, výplně 
otvorů, 

• montáž příček SDK v 1. NP a 2. NP, montáže oken 
v 1. NP a 2. NP, 

• montáž ZTI, VZT, ELE – osvětlení haly,

• klempířské práce, 

• p o k l á d k a  E P S  p ř e d  m o n t á ž í  p o d l a h , 
montáž podlah.



Pokládání hydroizolace

Montáž příčekPříprava retenční dešťové nádrže

Montáž střechy ve 2. NP

Montáže oken v 1. NP Příprava přečerpávací stanice

Montáž ocelové konstrukce pro okna a dveře Montáž vzduchotechniky

Montáž obvodových panelů Montáž střešního pláště

Je dokončena změna projektu pro alternativní 
vytápění za pomoci tepelného čerpadla. Bonusem 
všech změn v projektu bude klimatizování haly 
v letních měsících za minimální náklady.

Na YouTube kanálu města (https://www.youtube.
com/channel/UCtka3PuXIw88q3BToonG6aA) 
je umístěno časosběrné video od úpravy pláně přes 
montáž skeletu, opláštění až po práce na střeše.

Karel Vévar, místostarosta





Dne 21. 9. 2022 proběhla v prostorách společen-
ské místnosti v budově Domu s pečovatelskou 
službou na ulici Rybářská ze strany preventistky 
KŘ Policie ČR por. Mgr. Procházkové přednáška 
na téma kyberkriminality, ve které rozebrala rizika 
sociálních sítí a nejčastějších problémů spojených 
s jejich užíváním. Dále poukázala na trestní odpo-
vědnost související s uvedenou problematikou 
a častými podvody ve virtuálním světě. 

Dne 12. 10. 2022 proběhla ve stejných prostorách 
další preventivní přednáška, tentokráte na téma 
nových trendů v užívání návykových látek 
a závislostního chování u dětí. Přednášky se ujal 
metodik Centra prevence v Brně, Společnosti 
Podané ruce o.p.s, pan Mgr. Jan Veselý, PhD., který 
poutavě účastníkům přednášky osvětloval mimo 
jiné současné trendy v oblasti užívání drog. Kromě 
drobného pohoštění na závěr naše městská 
policie zúčastněným rozdala na obou přednáš-
kách také předměty osobní bezpečnosti (reflexní 
prvky). 

Koloběžky a elektrokoloběžky se stávají v posled-
ních letech stále populárnějším dopravním 
prostředkem. V poslední době však naše městská 
policie zaznamenává zvýšený počet stížností 
na uživatele tohoto dopravního prostředku. 
K tomuto uvádíme trochu teorie: V zákoně 
o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) se dočtete 
v paragrafu 57 v odstavci 2, že jízdním kolem se 
z hlediska provozu na pozemních komunikacích 
rozumí i koloběžka. A to znamená, že ten, kdo jede 
na koloběžce, je cyklistou se všemi právy i povin-
nostmi. Můžete se s ní vydat jen na silnici, 
do vyhrazených cyklopruhů nebo využít cykloste-
zek. Na chodníku na ní jezdit nemůžete, povolené 
je ji pouze vést (vyjímka - pohyb po chodníku 
je umožněn jen dětem ve věku do 10 let).
V případě, že uživatel chce, aby byla elektrokolo-
běžka způsobilá k provozu na pozemních komuni-
kacích bez registrace a bez nutnosti držení řidič-
ského oprávnění, musí mít maximální rychlost 
do 25 km/h a výkon elektropohonu nesmí překro-
čit 250 W nebo maximálně 1000 W u dodatečně 
namontovaného motoru.
V opačném případě již elektrokoloběžky podléha-
jí registraci a jsou brány jako motocykl. V tom 
případě je potřeba mít platné osvědčení z STK, 
registrační značku, povinné ručení a jakožto řidič 
vozidla i řidičský průkaz.
Pro jezdce na koloběžce platí stejné povinnosti 
jako pro cyklisty:

Jezdí se po pravé straně vozovky s dostatečným 
bezpečnostním odstupem. Pokud existuje 
na vozovce jízdní pruh pro cyklisty, jezdec 
na koloběžce je povinen ho použít. Jezdci 
na koloběžce mohou jet jenom jednotlivě 
za sebou, nikoli vedle sebe. Motoristé předjíždějí 
cyklisty/koloběžce zásadně zleva.
Jedinec do 18 let věku má za jízdy povinnost 
použít ochrannou přilbu schváleného typu podle 
zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou 
a řádně připevněnou na hlavě.
Jedinec do 10 let se může pohybovat bez dozoru 
osoby starší 15 let pouze na cyklostezce, na stezce 
pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé její 
ploše.
V pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud 
dopravní značka povoluje vjezd cyklistů.
V „zóně pro cyklisty“ je nejvyšší povolená rychlost 
30 km/hod.
Pokud se jedinec do deseti let věku pohybuje 
na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let. 
Sám může jet na silnici až po dosažení 10 let.
Jen věkovým limitem a výbavou jezdce na koloběž-
ce není zákon naplněn. Koloběžka, stejně jako 
kolo, podléhá povinné výbavě. 



Od letošního školního roku byl na naší škole 
zaveden bodový systém pro hodnocení chování 
žáků. Bodový systém není nic nového a je 
na mnoha školách součástí pravidel pro hodnoce-
ní chování žáků již delší dobu. 

Jsou to jasně nastavená pravidla, která by žáci 
neměli překračovat. Jasně stanovená pravidla jsou 
všude kolem nás, v zákonech, v práci, v dopravě 
i ve školních řádech. Děti se s nimi budou běžně 
setkávat. Jednou ze základních povinností školy 
je přece připravovat děti na běžný život. 

Chtěl bych zdůraznit, že pravidla pro hodnocení 
chování musí mít každá škola a měli jsme je i my 
v loňském školním roce. I vloni žáci dostávali 

poznámky a kázeňská opatření za nevhodné 
chování. V podstatě se nic zásadního nezměnilo, 
jen jsme pravidla zasadili do určitého rámce, 
neboť jsme chtěli docílit toho, aby byla přehledná 
(žáci, rodiče i učitelé vědí, na čem jsou, co se 
od nich očekává) a objektivní. Rodiče i žáci navíc 
dostávají okamžitou zpětnou vazbu, což považuje-
me za důležité. 

Myslím, že obavy některých rodičů z bodového 
systému jsou naprosto zbytečné. Škola řeší mini-
mum kázeňských problémů, často dostáváme 
pozitivní zpětnou vazbu na to, jak jsou naše děti 
slušně vychované. Za první čtvrtletí tohoto školní-
ho roku jsme udělili celkem sedm kázeňských 
opatření, což je srovnatelné s minulým školním 
rokem, kdy bodový systém ještě nebyl v platnosti.

Bodový systém je součástí aktualizovaného 
Školního řádu, který byl projednán na pedagogic-
ké radě a dále byl schválen Školskou radou, jakožto 
zákonným orgánem. 

Povinná výbava koloběžek je definovaná ve vy-
hlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provo-
zu vozidel na pozemních komunikacích. 
Koloběžka je zařazena mezi jízdní kola! Její povin-
ná výbava tak odpovídá povinné výbavě jízdního 
kola. 
Jezdec na koloběžce, stejně jako cyklista, je povi-
nen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícený 
světlomet s bílým neoslňujícím světlem svítícím 
dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy 
nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li 
vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, lze 
použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy 
s přerušovaným světlem.

Pro jezdce na koloběžce, kteří se pohybují 
na pozemních komunikacích, platí také pokyny 
policisty, musí respektovat světelné signalizační 
zařízení – semafor a znát chování u tohoto zaříze-
ní. 
A nakonec nesmíme zapomenout i na důležité 
pravidlo „být viděn”. Je důležité, aby i elektro/ko-
loběžku bylo v provozu dobře vidět. Kromě 
vybavení osvětlením bychom měli pamatovat 
i na reflexní materiály a doplňky u uživatele tohoto 
dopravního prostředku.

Zdroj: Policie ČR a MP Újezd u Brna

Vážení občané, 

v poslední době je v našem městě a v okolních 
obcích zaznamenán zvýšený počet krádeží. 
Ze strany pachatelů jsou zcizována jízdní kola, 
množí se krádeže v obchodech a došlo i k vloupání 
do zabezpečených objektů. Z tohoto důvodu 
na Vás apelujeme, abyste byli ostražití, svůj maje-
tek si řádně zabezpečili a v případě výskytu jakých-

koliv podezřelých osob či podezřelých okolností 
neprodleně volali naši Městskou policii v Újezdě 
u Brna, a to na nonstop tel. číslo 602 500 584, 
příp. bezplatnou linku PČR 158. 

Petr Macák
velitel MP Újezd u Brna



Letos jsme opět otevřeli přípravný ročník pro děti 
s odkladem školní docházky. Bylo přijato 13 dětí. 
Dvě místa jsme ponechali pro případné dodateč-
né odklady. Díky rozsáhlé rekonstrukci školy 
máme možnost využívat novou místnost naproti 
třídě, do které děti mohou docházet na logopedii 
nebo individuální přípravu.

Pro pozvolnou adaptaci a stmelení kolektivu jsme 
kromě seznamovacích her využili ekologické, 
relaxační a polytechnické programy. Navštívili 
jsme ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlo-
vicích, kde se děti seznámily se životem ježka. 
Relaxovali jsme u Indiánské pohádky s tibetskými 
hudebními nástroji. Také jsme se stali staviteli 
města. Děti stavěly z lega město podle kartografic-
kých map.

Učíme se nejen  v základní škole, ale také využívá-
me možností, které nám poskytuje samotné 
město. Navštívili jsme mezigenerační centrum, 
kde se děti dozvěděly, k čemu slouží a kdy jej 
mohou s rodinou navštívit. Také jsme se zapojili 
do jejich projektu „Den stromů“. Naskytla se nám 
možnost prohlídky místní divadelní scény 
a osvětlovací techniky. Děti si zkusily, jaké je stát 
na jevišti, ochutnaly čokoládovou mlhu, prohlédly 
si kulisy a vyzkoušely kostýmy Tylova divadla 
Újezd u Brna.

Nezapomněli jsme u kříže na místním hřbitově 
zapálit dušičkovou svíčku a vzhledem k tomu, že 
se blíží čas adventní, zavítali jsme do místní kni-
hovny pro knížky s lidovými tradicemi a příběhy, 
které nám pomohou vytvořit kouzlo Vánoc.

Přejeme všem krásné dny s dobrými lidmi kolem 
sebe. 

Silvie Drahošová 

Chápu, že některým rodičům se bodový systém 
nelíbí, ale je také spousta rodičů, kteří jeho zavede-
ní schvalují. Nikdy v této věci nedojde ke stopro-
centní shodě. 

Během měsíce listopadu proběhla revize bodové-
ho systému na poradě pedagogických pracovníků 
školy, jak již bylo avizováno na začátku školního 
roku.

Všichni rodiče budou mít v dohledné době mož-
nost vyjádřit se k bodovému systému v rámci 
evaluačních dotazníků a chtěl bych je tímto 
požádat, aby tak učinili. Pokud máte k bodovému 
systému výhrady, popište je prosím v rámci 
evaluace. S výsledky dotazníkového šetření budete 
seznámeni. Navrhovanými podněty se budeme 
zabývat.

Vladan Kupsa,
ředitel školy



Po prázdninách jsme děti přivítali v mateřské 
škole. Děti byly rozděleny do jednotlivých tříd dle 
věku. Starší děti, budoucí školáci, se zařadily 
do předškolních tříd v patře a mladší děti začaly 
navštěvovat věkově smíšené třídy v přízemí 
školky.
První začátky pro nově příchozí děti nebyly 
jednoduché, ale vzájemným vstřícným postojem 
učitelek, rodičů i dětí jsme vše postupně zvládli 
a děti poznávají, že je ve školce dobře, že na ně 
každý den čekají různá překvapení a noví kamará-
di. Děti si též zvykají na stravování ze školní kuchy-
ně a učí se jíst zdravé potraviny a pokrmy z nich 
připravené paními kuchařkami.

Hned v září proběhla u příležitosti svátku „Den 
bez aut“ anketa v jednotlivých třídách o tom, jak se 
děti dopravily do školky. Je jisté, že si dnes život 
bez aut nedovedeme představit, ale přesto je to 
téma k zamyšlení, jak podpořit zdravý životní styl.
24. 9. jsme s dětmi přispěli svými výrobky na akci 
městského úřadu „Farmářské trhy“, kde měla 
školka též stánek se zajímavými dekoracemi 
a nápady.
Brzy poté jsme se všichni těšili na divadélko, které 
přijelo do mateřské školy. Všichni jsme se sešli 
v nejnovější třídě, která je největší, a prožívali jsme 

společně pohádkový příběh Princezna na hrášku 
hraný s marionetami.
Začátkem měsíce října přijel za námi kouzelník 
Katonas, na jehož vystoupení jsme obdivovali 
veselé čarování a velice jsme se pobavili jeho 
vtipným vyprávěním příhod.
Dne 20. 10. jsme společnou akcí na školní zahradě 
oslavovali svátek „Den stromů“ a seznamovali jsme 
se s jejich významem pro náš život. Dozvěděli jsme 
se, že stromy mají nepřítele v podobě brouka 
kůrovce, že bychom je měli chránit a pečovat o ně, 
protože čistí vzduch a také poskytují útočiště 
mnohým živočichy.
Do školky jsme též pozvali rodiče a společně jsme 
strávili odpoledne při zhotovování dýňáků a dal-
ších výrobků jako veverek, podzimních jojo, 
papírových dýňových panáčků, duchů či lampiček 
a také jsme ochutnávali dobrůtky připravené 
z dýní. Dýňování se nám moc líbilo a vzpomínkou 
jsou usměvavá dýňová strašidýlka.
Práce v každé třídě je různorodá, paní učitelky 
jednotlivých tříd se zaměřují na různá témata, 
prostřednictvím kterých zajišťují vzdělávání dětí. 
A abyste si udělali představu o tom, co se v jednotli-
vých třídách děje, paní učitelky vše sepsaly:



Třída Sedmikrásek je třídou předškol-
ních dětí, tedy dětí ve věku 5–6 let. Naším 
cílem je připravit děti na jejich další 
významný krok v životě, na nástup do zá-
kladní školy. V září se v sedmikráskové 
třídě sešly děti hned z několika tříd naší 
mateřinky a začaly navazovat nová kama-
rádství. V rámci výchovně vzdělávací 
činnosti pro děti připravujeme různé 
zajímavé aktivity, hudební a pohybové hry, 
ale i pracovní listy k daným tématům, 
kterými si děti procvičují grafomotoriku, 
zrakové vnímání, orientaci v prostoru, 
předmatematické a předčtenářské doved-
nosti. Ale nebojte se, stále je pro nás důleži-
té, že si děti rády hrají, a proto právě hra je 
nedílnou součástí našeho denního režimu. 
Také se učíme říkanky, básničky i písničky, 
chodíme na různé výlety a snažíme se 
zapojit co nejvíce zážitkového učení. 
V rámci Zvídálku (výlety nad rámec akcí MŠ 
určené pro předškolní děti) jsme se vydali 
např. na dopolední výšlap na Starou horu, 
kde jsme pozorovali změny v přírodě, které 
souvisí s přicházejícím podzimem. V mě-
síci říjnu v naší školce proběhlo, mimo jiné 
dýňování - odpolední akce pro rodiče 
s dětmi, které bylo spojené s ochutnávkou 
pokrmů ze sezónních plodin. Maminky 
připravily různé buchty, pomazánky, naše 
paní domovnice uvařily dýňovou polévku 
a také sedmikráskové děti nelenily a do této 
akce se aktivně zapojily. Díky nově poříze-
ným mini troubám máme možnost si 
ve třídě něco upéct či uvařit, a tak se děti 
za pomoci paní učitelek pustily do pečení 
sušenek a jablečných šneků. V neposlední 
řadě jsme si 31. října užili ve školce hal-
loweenskou párty, na které se děti pěkně 
vyřádily a 2. listopadu jsme naopak zvážněli 
a navštívili místní hřbitov a zapálili tam 
svíčičku na památku všech těch, kteří již 
z našeho života odešli. A víte, co jsme se 
stihli už naučit? Mezi naše témata patřilo: 
„Hola, hola, školka volá!, Na návštěvě v lese 
– houby, Sklízíme plody z naší zahrádky, 
Halloween nebo Podzim s drakem a jež-
kem.“
Děti ve třídě Pampelišek prožívaly vše 
zcela nově. Většina dětí začala chodit 
do školky poprvé a chvíli trvalo, než se sžily s ko-
lektivem a zvykly si na chod ve školce. Zpočátku 
děti provázel panáček dřeváček Matěj, který 
dětem pomáhal a napovídal, jak to vlastně v té 
školce chodí, a seznamoval děti s pravidly, jak si 
společně hrát. Děti nadchla pohádka s plošnými 
loutkami „O veliké řepě“, tanečky, písničky 
a cvičení s říkadly, hry s míčem a padákem. 

Vyzkoušely si malování barevného podzimu, 
stromu s jablíčky, tupovaly houbičkou do tvaru 
ovoce, vydlabávaly dýni a třídily semínka, modelo-
valy s plastelínou rostliny a živočichy, vyzkoušely 
si tvořit z keramické hlíny a také stříhat s nůžkami. 
Kluci se zajímali hlavně o hry s auty, vrtulníky, 
vlaky. Často stavěli z velkých stavebnic domy, lodě, 
rakety, silnice, dráhy. Děvčata si nejraději hrála 



v kuchyňce s panenkami na rodinu, anebo si 
kreslila, sestavovala mozaiky, puzzle, navlékala 
korálky. Na procházkách se děti učily chodit 
v zástupu ve dvojicích, dávat pozor na silnici 
a poznávaly, kde si mohou bezpečně hrát a běhat. 
Také jsme se pokusili vystoupat na Starou horu 
a tam jsme se seznamovali s plody. Poté, co se 
začaly barvit stromy, děti poznávaly barvy a také 
rozlišovaly stromy listnaté a jehličnaté, sbíraly listí  
a přírodniny a z nich tvořily nejrůznější obrázky. 
Z kaštanů tvořily zvířátka a postavičky. A aby byly 
děti veselé, často jsme si zpívali a říkali říkanky 
a vymýšleli si legrační rýmy.

Třída Zvonečky. Letošní start školního roku byl 
ve znamení změn a pozitivních vyhlídek nových 
výzev a šťastných začátků. Do personálního obsa-
zení pedagogických pracovníků se vnesla změna 
v podobě paní učitelky Elišky a asistentky pedago-
ga Hanky ke stávající paní učitelce Vlaďce. 
Adaptace dětí probíhala v pozitivně laděné atmo-
sféře, kdy bylo potřeba, aby si v podstatě všechno 
takříkajíc sedlo, což s písničkou jde vždycky 
nejlépe. A tak už začátkem října si všichni 
Zvonečci rádi prozpěvovali, ať už při denním 
vítacím rituálu nebo na procházce, tak před 
poledním odpočinkem s ukolébavkou. Podzim 
nám nabízí spoustu krás a překvapení, a tak jsme 
se i my v rámci pozorování matky přírody konečně 
pustili i do nějakého tvoření. Velmi příjemným 
zakončením tohoto období bylo společné podzim-
ní tvoření s rodiči. Dlabanými a vesele zdobenými 
dýněmi se to na zahradě MŠ jen hemžilo! A co 
teprve chuťové pohárky všech přítomných, kteří 
měli jedinečnou možnost okoštovat pestrou 
nabídku dobrůtek. Chvála všem kuchařským 
a pekařským umělcům z řad rodičů našich dětí. 
Přejeme si, aby následující dny a týdny byly také 
tak hřející u srdce, jako ta vynikající dýňová 
polévka, kterou jsme to odpoledne všichni společ-
ně ochutnávali.

Podzim ve třídě Fialek. Začátek školního roku 
byl v duchu poznávání, seznamování se navzájem 
mezi dětmi a také s novou paní učitelkou (Moni-
kou Ustaholovou). Fialky jsou třída předškolních 
dětí, a tak adaptace probíhala bez větších obtíží. 
U dětí s povinným předškolním vzděláváním 
klademe důraz především na rozvíjení školní 
zralosti. Hned od září jsme začali četbou knihy 
„Oříškový podzim“. Děti tak formou příběhu 
získávaly nové znalosti o změnách v přírodě 
a netrpělivě sledovaly, jak dozrávají podzimní 
plody, aby z nich mohly vyrábět. Jedny z prvních 
podzimních výrobků, které děti s učitelkami 
vytvořily, se prodaly na místním farmářském trhu, 
kterého jsme se jako MŠ zúčastnili. Ve spolupráci 
s rodiči jsme také získali mnoho zajímavých 
a netradičních plodů – kdoule, maklury, plody 
plotanu a další. Děti do školky nosily i vyrobená 

zvířátka z kaštanů a šípků.  Z přineseného ovoce 
jsme si ve třídě dělali čokoládové fondue. Na školní 
zahradě jsme potom z přírodnin vytvářeli manda-
ly, pletli jsme z provázků pavoučí síť nebo jsme 
pouštěli „babí léto“. Jednou z nejoblíbenějších 
podzimních činností je výroba dýňových strašidel, 
papírových bubáků, netopýrů, duchů a dalších 
příšer. A toho jsme si letos opravdu užili při akcích 
dýňování nebo halloweenské párty.

Ve třídě Pomněnek. Jako každoročně jsme po 
prázdninách přivítali u nás v Pomněnkách nové 
kamarády. I když se zpočátku občas nějaká ta 
slzička objevila, neboť vydržet najednou bez 
maminky celé dopoledne není jen tak, brzy se 
všechny chmury rozplynuly. Noví kamarádi po-
znali, že je nám spolu ve školce dobře a že nám 
každý den přináší nová překvapení, poznání 
a zábavu. S chutí jsme se pustili do práce, vzájemně 
jsme se začali poznávat, učit se respektovat jeden 
druhého, dělit se o hračky a po hře je uklízet. 
A když náhodou zapomeneme, kam patří, tak 
umět požádat o pomoc a pak pěkně poděkovat. 
A ti velcí kamarádi, kteří v Pomněnkách byli už 
loni, se učí být trpěliví, ohleduplní a chápat, že 
bývali také maličcí a potřebovali laskavost a po-
moc těch starších. Zkrátka jsme už v Pomněnkách 
správná parta, která si nastavila pravidla, podle 
kterých se chová každý správný kluk a holka. A za-
tím léto pomalu přešlo v podzim a my jsme tu 
barevnou krásu kolem nás začali objevovat a pozo-
rovat spolu - barevné lístky, kaštany, žaludy, šišky … 
a všechno je nutné na procházce a zahradě natr-
hat, nasbírat a donést mamince, protože ona 
zrovna tyto poklady nutně potřebuje! A jaká 
vzdělávací témata jsme si doposud vybrali 
k našemu poznávání, povídání, cvičení, hrám, 
písničkám, říkadlům, tanečkům, malování 
a vyrábění? 

• Těšíme se na nové kamarády!
• Chci poznat nové kamarády 

a prozkoumat nové prostředí.
• Levá, pravá, levá, pravá, 

pěší chůze, ta je zdravá! (Den bez aut)
• Mám rád pohlazení pohádkou. 

(Divadlo ve školce)
• Václav jede na koni, podkůvky mu zazvoní! 

(Den české státnosti)
• Hrajeme si s kaštánky.
• Dívám se kolem sebe, co je tady nového, 

a vidím barvy podzimu. (Tvoření z přírodnin)
• Uklízíme úrodu ze zahrádky.
• Koukni na ty dýně, jak se valí líně. 

Nemaj žádné nožičky, vydlabem z nich lampič-
ky nebo třeba kočičky! (Dýňování s rodiči)

… a co dál? Co bude dál, nevíme, brzy se to 
dozvíme a už teď se TĚŠÍME :-) !!!

Kolektiv MŠ�



Už jste někdy volali svatému Martinovi? Mateřský 
klub Ovečka to zkusil a dovolal se!

12. 11. uspořádal klub Ovečka krásný svatomartin-
ský průvod, kterého se zúčastnilo nejen spoustu 
dětí s lampiónky, ale i naše zvířecí parta z Farmy 
koně Újezd vedená svatým Martinem na bílém 
koni.

Svatý Martin na bílé třpytivé klisně Lambádě, 
následovaný oslíkem Pedrem a malou poničkou 
Ivankou, provedl celým Újezdem lampionový 
průvod jako nádherného zářivého hada. 

Naše zvířátka se ráda účastní akcí s dětmi a doufá-
me, že se brzy zase společně setkáme při nějaké 
další milé příležitosti.

V účelně zrekonstruovaných farních prostorách 
se na podzim roku 2018 začal scházet nově vzniklý 
klub seniorů, a to každou druhou středu v měsíci. 
Vzájemné sdílení je důležité i pro starší generaci. 
Možnost setkávat se, popovídat, zavzpomínat 
na doby minulé … Každé setkání má svůj program, 
a to zajímavou přednášku, promítání a popovídání 
si. V Újezdě máme šikovné děti, které nás potěší 
hrou na nástroj a zpěvem. Je to vždy velmi milé. 

A teď už honem utíkejte k oknu vyhlížet, jestli se 
nám podařilo přivolat sněhová mračna.

Jana Velecká



Na Vánoce a Velikonoce si něco pěkného vyrobí-
me a nazdobíme. Mladší účastnice pomohou 
připravit kávu, čaj, pití, k tomu je vždy něco 
dobrého, o to se už postarají naši senioři. Místní 
vinaři donesou ochutnat své víno.

V době COVIDu jsme měli větší přestávku. Už se 
zase scházíme a těšíme se, že se k nám přidáte.

Vladimíra Havlátová

V sobotu 12. listopadu proběhlo v obřadní síni 
naší radnice letošní druhé vítání nejmladších 
občánků města Újezd u Brna. Během sobotního 
dopoledne jsme společně s paní starostkou 
Ing. Marií Kozákovou slavnostně přivítaly 14 dětí, 
které tak rozšířily řady občanů našeho města. Jak 
již bývá téměř zvykem, během posledních měsíců 
se narodilo v Újezdě opět více holčiček než chla-
pečků.

Vítání se zúčastnilo v doprovodu svých rodičů, 
sourozenců a prarodičů 8 děvčátek a 6 chlapečků:

• Jan Pěček   • Sofie Mácová

• Nikol Preisingerová  • Veronika Moslerová

• Matyáš Chromý  • Rebeka Bartošová

• Lukáš Černý   • Sarah Hammouda

• Karin Kropáčková  • Karin Plandorová

• Timon Dávidek  • Mateo Rozhon

• Noel Kantor   • Beáta Musilová

Ani tentokrát nemohli na vítání chybět drobné 
dárky pro děti, kytičky pro maminky a naši teď již 
„mazáci“, žáčci újezdské základní školy, Terezka 
Kaválková, Anetka Vostálová, Tonička Bařinová, 
Danielka Velecká, Tom Životský a Filip Pospíšil, 

kteří za doprovodu paní učitelky Marie Životské 
krásně recitovali našim maličkým básničky 
u kolébky.

Jsme velmi potěšeni, že se Vítání občánků v našem 
městě těší takové oblibě. Vždyť z patnácti novope-
čených rodin přijalo naše pozvání k této slavnost-
ní chvilce hned čtrnáct z nich.

Novým občánkům ještě jednou přejeme, aby 
rodičům dělali jen radost, měli spokojené dětství 
a v životě se jim dařilo.

Petra Zezulová, matrikářka



Dětský folklórní soubor Šternovjánek jsme zaklá-
dali v roce 2016 pro naše děti a pár dětí našich 
přátel. Za 6 let fungování i nefungování během 
COVID omezení se soubor rozrostl do neočekáva-
ných a původně vůbec neplánovaných rozměrů. 
Máme 2 oddělení – přípravku pro mladší děti 
ve věku 3–6 let a starší oddělení 7–11 let. 
Obě oddělení jsou zaplněna a dokonce i předem 
rezervována na další školní rok. 

Naší nedílnou součástí je již třetí rok také Malá 
muzika Šternovjánek, která hudebně doprovází 
vystoupení obou oddělení. Bez jejich doprovodu 
už bychom se vůbec neobešli. Aktuálně do Malé 
muziky chodí 8 chlapců a 2 dívky ve věku 10–16 
let. Letos se podařilo rozšířit muziku o basu 
a cimbál. Celkem tedy Šternovjánek navštěvuje 
bezmála 50 dětí. 

V letošním roce se nám v přípravce mladších dětí 
objevil v tomto odvětví nevídaný úkaz. Na nácviky 
nyní dochází 9 děvčat a 8 chlapců a někdy se nám 
dokonce stane, že je na nácviku více chlapců. 
Ne, opravdu to není kroužek fotbalu, ale folklórní 
;o) Atmosféra i náplň hodiny je náhle úplně 
odlišná, než když na 12 nejhodnějších holčiček 
byli 4 jen o něco málo hodnější kluci. Průběh 
nácviku je tak třeba upravit potřebám složení 
dětské skupiny – všeobecně platí, že je potřeba 
zařadit více pohybu, her, akčních činností a mít oči 
všude. Pokud se nám všem sejde nálada a dobrý 
den, tak i tvořivá činnost – nácvik písní, říkadel 
i tanečků je velkou radostí. Děti jsou bystré, 
šikovné a plné chuti do jakýchkoli aktivit. 
Výsledek se dostaví okamžitě i s přesahem 

do rodin dětí, které se doma rády pochlubí. Je to 
náročná, ale krásná práce, která nás naplní emoce-
mi až po okraj.

Starší oddělení tvoří děti, které již prošly příprav-
kou a mohou tak navazovat na již získané doved-
nosti. Práce na nových pásmech je tak o něco 
jednodušší, proto si můžeme dovolit zařazovat 
těžší prvky a náročnější choreografii. 

V příštím roce plánujeme rozšířit Šternovjánek 
o nejstarší oddělení, aby měly již odrostlejší děti 
možnost pokračovat a plynule pak přejít 
do Folklórního souboru Šternovjan a nebo se 
zapojovat do místní chasy, která pořádá Petro-
pavelské hody.

Máme velkou radost, že je i v dnešní době o folklór-
ní soubor takový zájem mezi dětmi i mezi rodiči. 
O to větší je to pro nás závazek, zodpovědnost 
a často velká práce. Není to jen otázka vystavění 
nového pásma, naučení nových písní a tanců, ale 
také nutnost všechny děti obléct do krojů, což 
skýtá neustálé došívání nových krojů a jejich 
součástí.

Rostoucí věk, zájem i nároky nás vedoucí také 
přivedly k 4 semestrálnímu studiu Školy folklór-
ních tradic pod NÚLK Strážnice. Čerpáme zde 
důležité, podnětné a inspirativní informace 
od skutečných odborníků ve svém oboru. Přejeme 
si, abychom dokázali všechny poznatky co nejlépe 
uplatnit při práci s dětmi ve Šternovjánku a ony 
zase Vám všem dělaly radost při vystoupeních.

Markéta Pospíšilová



Mezi velmi milá vystoupení patří ta, kdy naše děti 
hrají babičkám a dědečkům. Jedno takové proběh-
lo v Domově pro seniory v Sokolnicích, na kterém 
vystoupila kapela Check it se svým programem. 
Dále si s dětmi zahráli a zazpívali Miluška a Filípek 
Moravcovi a Matyášek Zeman, který také zahrál 
první větu z Riedingova koncertu h moll za dopro-
vodu Kláry Kostihové. Dětem se vystoupení 
povedlo a doufám, že také potěšily všechny 
přítomné. 

První říjnovou neděli se mohly děti opět těšit 
na divadelní představení. Tentokrát to bylo ale 
jiné. Z Kyjova k nám zavítalo dětské kočovné 
divadlo Lidičky. Herců přijely hned dvě desítky 
a doprovodem jim byli samí tatínci nebo kamarádi 
v roli režiséra a muzikantů. Živá hudba byla totiž 
nedílnou součástí zpívaného představení. 
Nejenže tito dětští herci odzpívali celé veršované 
představení, ale taky si sami postavili scénu 
a nachystali kostýmy. 

Sehráli tři pohádky – Loupežnickou pohádku, 
Zvířátka a loupežníci, O Palečkovi. Hudba byla 
chvílemi sice až dost hlasitá, ale na to, že kočovné 
divadlo je zvyklé na jiné, hlavně venkovní prosto-
ry, dá se to pochopit.

Cílovou skupinou byly děti školou povinné, ale 
bavily se všechny generace diváků. Těch přišlo 
na Rychtu okolo 120. Díky Lidičkám i všem zúčast-
něným za příjemnou atmosféru.

Za Kulturně školskou komisi
Veronika Šinderbalová

Letos se v Praze konal jubilejní 10. ročník 
Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky 
pod záštitou Václava Hudečka. Této soutěže jsme 
se zúčastnili s Matyášem Zemanem, který soutěžil 
v první kategorii. Ta je do osmi let a Matyášek, coby 
čerstvě sedmiletý, patřil mezi nejmladší účastníky. 
Soutěžit v takové prestižní soutěži by nebylo 
možné bez poctivé přípravy a pilného cvičení 
na housle. Matyáš toto všechno splnil a získal 
čestné uznání i velkou zkušenost ze soutěže 
s mezinárodní konkurencí. Hezké bylo i setkání 
s panem Václavem Hudečkem. 

Vilma Novotná



Dne 21. 10. 2022 proběhla první akce klubovny 
pro mládež pod novým vedením s názvem Dlabání 
dýní. Klubovna byla nazdobena ve stylu americké-
ho Halloweenu.

Děti si užily čokoládovou fontánu s ovocem, 
pytlíčky se sladkostmi, bohaté občerstvení, hry 
a masky včetně fotokoutku. Vydlabaná dýně zdobí 
hřiště klubovny a můžete ji vidět svítit po setmění. 
Akce se zdařila, všem zúčastněným děkuji a těším 
se na další chvíle s našimi klubovníky.

 

 Lucie Kubíčková

Přemýšleli jsme, jakou akci vymyslet pro děti 
i dospělé, abychom měli důvod se opět zastavit 
během každodenního shonu a prostě věnovat 
kousek svého žití na dobrou zábavu a setkání 
s přáteli a také poznat nové občany našeho města. 
A proto jsme letos zkusili poprvé uspořádat 
DRAKIÁDU. Počasí vyšlo, i foukalo, tak draci lítali, 
ať už ti poctivě doma vyrobení, nebo narychlo 
koupení. Všichni zúčastnění obdrželi památeční 
medaile, balíček sladkostí a malou věcnou odmě-
nu. Protože bylo pro komisi složité vybrat 3 nejlep-
ší draky, provedlo se vyhodnocení náhodným 
výběrem pomocí tomboly. Občerstvení bylo také 
zajištěno, kdo chtěl, mohl si špekáček opéci sám 
na připraveném ohništi, kdo nechtěl, určitě si 
pochutnal na tom našem tradičním z grilu. Účast 
nebyla nijak velká, ale takové jsou všechny začátky. 
My však vytrváme a příští rok zase drakiádu 
připravíme a věříme, že Vás přijde víc. 

Zároveň chceme touto cestou všechny dospělé 
upozornit na 18. HASIČSKÝ PLES, který se bude 
konat dne 14. ledna 2023 na Rychtě. Poznačte 
si datum do svých diářů, kdo zapomene, nevadí, 
ještě se připomeneme plakáty, hlášením a v ne-
poslední řadě osobní roznáškou pozvánek.

Na závěr děkujeme všem, kteří nám věnují železný 
šrot. Ti, kteří si v tomto směru nestihli uklidit svoje 
příbytky, dostanou příležitost na jaře 2023, kdy 
opět upořádáme „železnou sobotu“. 

Za SDH Újezd u Brna
Vlasta Pakesová, Lucie Komosná



Na pondělí 3. 10. se nám podařilo sehnat vstupen-
ky na divadelní představení Městského divadla 
Brno s názvem Devět křížů. Muzikál byl napsaný 
speciálně pro Městské divadlo a vypráví starou 
moravskou legendu o ukrutném činu, který se 
podle kronik odehrál kolem roku 1540 v malé 
vísce nedaleko Velké Bíteše.

Před 17. hodinou byli všichni připraveni před 
radnicí a netrpělivě vyhlíželi autobus, který nás 
měl odvézt do divadla. V tu chvíli ještě nikdo 
netušil, že bude mít velké zpoždění. Po několika 
telefonních hovorech se nám podařilo vše vyřešit 
a autobus konečně dorazil. Času nebylo mnoho, 
ale řidič slíbil, že dorazíme včas. Do divadla jsme 
dorazili za pět minut dvanáct, ale než začalo 
představení, všichni seděli na svých místech.

Děj muzikálu nás všechny poslal zpátky v čase, 
herci se skvěle vžili do svých rolí, vše skvěle 
odehráli i odzpívali. Troufám si říct, že pro všech-
ny to byl opět úžasný kulturní zážitek.

Nakonec tedy pro nás dopadlo všechno dobře. 
Děkujeme všem zúčastněným a budeme se na Vás 
těšit při dalším zájezdu do divadla.

Za Kulturně školskou komisi
Lucie Švandová

MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost pomoci 
při podání žádosti do programu Nová zelená 
úsporám Light. Žadatel musí být vlastník či spolu-
vlastník RD nebo trvale obývané rekreační chaty. 
Všichni členové domácnosti musí být příjemci 
starobního důchodu nebo invalidního důchodu 
3. stupně nebo Vaše domácnost pobírala v období 
od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Je možné žádat na zateplení fasády, střechy, 
stropu, podlah nebo výměnu oken a vchodových 
dveří.

Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Pakliže 
jste již patřičná opatření jmenovaná výše zrealizo-
vali, je možné si zažádat též zpětně, a to na realiza-
ce uskutečněné již od 12. 9. 2022.

Žádost můžete podat před provedením prací, 
v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě 
schválení žádosti obdržíte zálohu ve výši až 100 % 
na provedení zvolených aktivit, maximálně však 
ve výši 150 tis. Kč. Na realizaci zvolených úspor-
ných opatření pak máte celý rok. 

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie 
míst, která budete chtít změnit – původní okna, 
dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodo-
kumentaci pak přiložíte k žádosti. 

Na kancelář MAS Slavkovské bojiště se můžete 
obrátit již nyní se svými dotazy. Pomůžeme Vám 
s podáním žádosti, ověříme, zda jste oprávněný 
žadatel, a poradíme, jak je třeba postupovat.

V případě zájmu se obracejte na: 

Petr Vaněček, vanecek@slavkovskebojiste.cz, 
tel. 777 864 704

Dana Adamcová, adamcova@slavkovskebojiste.cz, 
tel. 732 512 635



Regionální vzdělávací klub Cyrilometodějské 
křesťanské akademie Gandia nyní pořádá již 
druhý akademický rok a zahájil zimní semestr. 
V září jsme navštívili hrad/zámek v Bečově, kde 
jsme měli možnost shlédnout druhý, po koruno-
vačních klenotech nejvzácnější klenot naší vlasti, 
a to relikviář sv. Maura ze 13. století. Byl to nevšed-
ní zážitek. Cestou jsme shlédli doslova detektivní 
dokument o nalezení tohoto relikviáře. Dále jsme 
navštívili klášter premonstrátů (OP) v Teplé. 
Prošli jsme celý areál včetně rezidence opata. 
Prohlédli jsme si čtvrtou největší knihovnu u nás 
a také relikviář blahoslaveného Hroznaty. Na závěr 
dne jsme se zastavili v Novém Dvoře u Toužimi 
v klášteře trapistů. Prohlédli jsme si architektonic-
ky zajímavý kostel Panny Marie a v prodejně 
nakoupili klášterní produkty, vyráběné přímo 
mnichy z Nového Dvora, ale i z Francie ze Sept 
Fons.

V říjnu jsme jeli do Trnavy a Nitry. V Trnavě jsme 
prošli s průvodcem centrum města a seznámili 
se s jeho historií. Trnava, slovenský Malý Řím, má 
dlouhou tradici. Zajímavostí je, že jako první 
na Slovensku dostala privilegia svobodného 
královského města. Ve středověku dokonce patřila 
mezi největší gotická města střední Evropy. Její 
křesťanské dějiny se začaly psát již v 16. století, kdy 
sem přesídlilo ostřihomské arcibiskupství a kapi-
tula. Od těch dob se Trnava stala střediskem 
náboženského, společenského a kulturního života 

tehdejšího Uherska. V bazilice sv. Mikuláše, která 
byla katedrálou uherských arcibiskupů-primasů, 
jsme měli mši svatou. V této bazilice se nachází 
zázračný obraz Panny Marie Trnavské. Každo-
ročně zde konají obyvatelé města pouť k obrazu 
Panny Marie, protože obyvatelé města uzavřeli 

v době moru písemnou smlouvu 
s Pannou Marií, že pokud město 
zachrání od moru, budou i oni 
plnit své závazky. Od té doby 
zachovávají  Trnavané tuto 
dohodu, každou sobotu se modlí 
před obrazem a každoročně se 
zde koná novéna za účasti 
významných osobností z celého 
Slovenska a zahraničí.

Město Nitra má také velkou 
historii již od 9.století, spojenou 
s Velkou Moravou. Město leží 
na sedmi pahorcích, podobně 
jako Řím. Navštívili jsme hrad, 
který je součástí biskupství, 
katedrálu, kasematy a hradní 
věž. Cestou jsme naslouchali 
přednášejícím o historii Velko-
moravské říše, sv. Cyrilu a Meto-
ději a o vzájemné provázanosti 
Čechů a Slováků.

Mobilní univerzita v Trnavě

Zázračný obraz Panny Marie Trnavské



V listopadu se uskutečnil další vzdělávací zájezd, 
a to do Klosterneuburgu a Vídně. Roku 1113 se 
v „Klosteru” usadil markrabě Leopold III. 
Babenberský, začal si zde budovat sídlo a o rok 
později založil klášter, který dodnes obývají 
augustiniáni. Klášter patří k nejstarším a s největ-
ším vinařstvím a sadařstvím v Dolním Rakousku. 
Bylo zde např. vyšlechtěno populární víno 
Zweigeltrebe. Absolvovali jsme prohlídku klášte-
ra, během které jsme si prohlédli císařské apart-
mány Karla VI., ale i tzv. Verdunský oltář, jednu 
z nejvýznamnějších památek Evropy, i klášterní 
vinné sklepy s malou ochutnávkou. Vyjeli jsme nad 
město na vrch Kahlenberg, kde se v roce 1683 
odehrála rozhodující porážka Turků, a které v roce 
1983 navštívil i Jan Pavel II. Je odtud nádherná 
vyhlídka na celou Vídeň. Vojenská aliance proti 
Turkům byla domluvena právě v Trnavě

pod vedením Jana Sobieského. Odpoledne jsme se 
podívali do podzemí katedrály svatého Štěpána 
ve Vídni, kde jsou mimo jiné uloženy vnitřní 
orgány Habsburků. Pak jsme navštívili samotnou 
Habsburskou hrobku v klášteře kapucínů. Potěšily 
nás výklady nejen o historii míst a osobností, řádů 
a vzájemných vztahů, ale také vzájemné společen-
ství a pravý „vídeňský řízek“.     

Další zájezd směřoval do Krakova na královský 
Wawel, do Sanktuária Jana Pavla II. a Božího 
Milosrdenství a na závěr na evropské vánoční trhy 
na Hlavním rynku. Cestou jsme se dozvěděli 
podrobnosti z česko-polské historie. Zimní semes-
tr skončil. V letním semestru nás čekají další čtyři 
vzdělávací zájezdy. Těšíme se. 

Marie Mezuláníková

Zahrada domova se vybarvila do krásných teplých 
barev. Klienti domova ji velmi rádi využívají, je 
přístupná i návštěvám a občanům města, pro děti 
jsou rozmístěny hrací prvky. V současné době je 
opravována i za pomoci města Újezda, které za 
tímto účelem poskytlo domovu finanční prostřed-
ky. Velké díky, že zahradu můžeme udržovat v této 
překrásné podobě. 

Klienty domova pravidelně navštěvují canistera-
peutičtí pejsci různých ras, dvě šeltie, pudl a kokr-
španěl. S nimi přichází i žlutý papoušek jménem 
Kuře. Klienti pejsky hladí, češou, dávají jim 
pamlsky. Pejsci s Kuřetem navštěvují i uživatele 
služeb upoutaných k lůžku.

Vzájemný dotyk je pro staré lidi důležitým pro-
středkem pro vyjádření emocí. V rámci návštěvy 
probíhá i nenásilná motivace k tělesnému pohybu 
klientů. Pes pomáhá i při samotné rehabilitaci 
například vhodným polohováním.

Babičky a dědečci se vrací vzpomínkou na dobu, 
kdy měli také doma čtyřnohé přátele a rádi o nich 
vypráví.

Veronika Šimková
sociální pracovnice

zástupce vedoucí úseku přímé péče



Když se scházeli v pátek 21. 10. diváci do kulturní-
ho sálu na Rychtě, postávali v propadlišti herci 
a diskutovali o tom, jaké budou reakce, zda zvlád-
ne představení všech dvacet herců, a když ano, co 
živá muzika, trefíme se do rytmu i melodie? Napětí 
by se dalo krájet. Navíc tolik nováčků jsme ještě na 
jevišti neměli, vždyť poprvé v Újezdě hráli Lukáš 
Fraj, Katka Tálská, Honza Kaválek, David Ritter, 
Natka Pokorná, Marie Weissová. A do toho ještě 
debutující režisér… Naštěstí právě zazněl první 
gong a představení mohlo začít.

Už po prvních deseti minutách bylo znát, že 
obecenstvo reaguje a protagonisté divadelního 
představení vtáhli diváky ve vyprodaném sále 
do děje, což velmi pomohlo všem hercům, aby 
podali výborné výkony. Nakonec můžeme říci, že 
se i přes drobné technické problémy se zvukem, 
které jsme postupně vyladili, představení povedlo.

Za necelou půldruhou hodinou byla spousta 
dřiny, času, neshod, napětí, ale také radosti, 
legrace a vtipných situací. Například měsíc před 
představením si jedna z hereček zlomila nohu 
a nebylo jasné, jestli představení zvládne odehrát. 
Nebo Bóďa v podání Roberta Ostrovského málem 
přišel o hlas a dva dny se kurýroval, aby první 
představení zvládl. Velký obdiv si zaslouží i Mirek 
Šembera, který ve svém věku zvládl překonat 
nemoc a, i když celý den ležel, vtrhl na jeviště jako 
velká voda.

Zkrátka a dobře, všichni zúčastnění si zaslouží 
poděkování, protože trávit svůj volný čas nějakou 
aktivitou, kterou posléze potěší druhé, nebývá 
úplně běžné. Osobně mám největší radost, když 
vidím, jak se herci na jevišti sami baví, vymýšlí 
vtipy a diváci jsou alespoň na chvíli vytrženi 
z běžných starostí, kterých jim dnešní svět přináší 
vrchovatě. Důležitou roli v představení také hrají 
lidé z technického zázemí, kteří nejsou tolik vidět, 
ať již jde o inspicienta Honzu Streita, nápovědy 
Magdu Lepaříkovou a Rosťu Paarovou, či osvětlo-
vače Zdeňka Floriana a zvukaře Ivoše Kachlíře. 
Děkujeme také našim sponzorům a městu Újezd 
u Brna za to, že nás v našem snažení vytrvale 
podporují. Vypadá to, že jim při vystoupeních 
v okolních obcích nebudeme dělat ostudu.

Tomáš Kaválek



Nepromarněme jedinečnou šanci zavést optický internet do našeho města. Nemusí se dlouho opakovat.

Díky technologii optických kabelů může být i u Vás doma dostupné to nejrychlejší a nejkvalitnější 
připojení k internetu.

Proč si zřídit optickou přípojku?

• Zřízení optické přípojky nic nestojí! (platí se až služby)

• Širší portfolio služeb za nižší cenu.

• Všechny okolní obce jsou dávno připojeny k optickému internetu.

• Bez problémů zvládne home office a domácí výuku celé rodiny.

• Ideální pro Netflix a podobné videoslužby.

• Stabilní za každého počasí.

• Udrží kvalitu připojení pro několik zařízení najednou.

• Nezávislost na vzdálenosti vedení od ústředny operátora.

• Prakticky neomezená rychlost.

• Jediná možná náhrada dožívající kabelové televize.

• Nehrozí poškození domácích spotřebičů při úderu blesku.

• Tarif si zřídíte s kterýmkoliv z 21 operátorů (https://zrychlujemecesko.cz/operatori).
 Majitelem infrastruktury je CETIN.

Co se stane, když mít v Újezdě optiku nebudeme?

• Nemožnost rozvoje dalších moderních služeb.

• Zůstaneme v internetovém pravěku. Myslete na Vaše děti a vnoučata.

Co je potřeba udělat, aby nám investor optiku do Újezda zavedl?

•  Odevzdat co nejdříve dotazník, případně jej poslat na podatelna@ujezdubrna.cz

Výstavba závisí na zájmu občanů – je to jen na nás. 

V případě bližších dotazů jsme k dispozici. Nejsme zástupci žádného obchodního subjektu, 
pouze občané Újezda s technickým zájmem.

Ing. Radim Šifta, Ph.D.  Ing. Jiří Glett

736 625 794    777 844 767

radim.sifta@gmail.com  jiriglett@gmail.com

Zde najdete ceník pro porovnání metalických a optických tarifů u poskytovatele Giganet: 
https://www.giganet.cz/pripojeni-v-cele-cr-po-kabelu.html

Nezapomeňte vyplnit dotazník 

mailto:podatelna@ujezdubrna.cz
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V sobotu před první nedělí adventní jsme v Újezdě 
prožili první vánoční trhy, které krásně dokreslily 
atmosféru rozsvěcení vánočního stromu. Opět se 
podařilo vytvořit příjemnou až rodinnou pohodu, 
díky které k nám trhovci tak rádi jezdí. Na stáncích 
bylo možné zakoupit vše od ručně šitých výrobků, 
přes dárkové předměty z chráněných dílen, 
oříšků, sladkého pečiva, medu, až po velmi oblíbe-
né teplé občerstvení v podání palačinek nebo 
třeba hamburgerů. K pití byla na výběr samozřej-
mě výborná káva, svařák, teplý cider, medovina 
a pro děti oblíbený dětský punč. Věříme, že si 
každý přišel na své. Obrovská účast nás přece jen 
trošku zaskočila, pro příští roky se pokusíme 
dojednat více stánků s občerstvením. Velmi nás 
těší, že vynaložené úsilí v podobě příprav farmář-
ských a vánočních trhů má u občanů Újezdu 
takovou odezvu. 

Program na trzích zahájila výborná harmonikářka 
s obrovským srdcem na dlani, paní Tereza 
Kniežová-Škrhánková, která nás, přítomné, těšila 
celé dvě hodiny svými písněmi. Její neuvěřitelně 
široký repertoár, jak sama uvádí, začíná u dětských 
písní a končí u metalu. Její pozitivní nálada se 
postupně přenesla na nás všechny. Po jejím 
vystoupení následovalo pásmo koled v podání dětí 
z mateřské školy. Tentokrát byly děti vidět i slyšet, 
protože všichni vystupující stáli na vánočně 
vyzdobeném pódiu. Následovalo vystoupení dětí 

z pěveckého sboru z místní základní školy, které si 
připravily tři krásné vánoční písně. Slovem prová-
zel celé odpoledne pohotový Tomáš Kaválek. Přes 
menší problémy s elektřinou se podařilo za spo-
lečného odpočítávání, v čele s paní starostkou, 
rozsvítit vánoční strom. Věřím, že všichni přítom-
ní dostatečně nasáli vánoční atmosféru a plni 
klidu a pohody se vrátili do svých domovů.

Za Kulturně školskou komisi
Michaela Bednářová



Dovolujeme si připomenout všem živnostníkům, 
že na základě novely zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konver-
zi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, se 
od 1. 1. 2023 nově zřizují datové schránky k elek-
tronické komunikaci se státem pro všechny 
podnikající fyzické osoby (OSVČ) a další právnic-
ké osoby, které doposud datovou schránku nevyu-
žívaly (neměly zřízenu). Přístupové údaje budou 
rozesílány doporučeným dopisem během měsíce 
ledna, února nebo března 2023 (nerozesílá živnos-
tenský úřad ani Městský úřad Újezd u Brna!). 
Datové schránky zřízené ze zákona nebude možné 
na žádost znepřístupnit. K znepřístupnění těchto 
datových schránek dojde až ke dni výmazu ze zá-
konem stanovené evidence, nikoli přerušením 
nebo pozastavením podnikání, tzn, že i podnikate-
lům, kteří mají v současné době oznámeno přeru-

šení provozování živnosti, bude datová schránka 
zřízena.

Pokud chcete nejpozději k datu 31. 12. 2022 zrušit 
svá živnostenská oprávnění a tím se vyhnout 
zřízení datové schránky, nezbývá Vám již mnoho 
času. Žádost o zrušení svých živnostenských 
oprávnění můžete podat na kterémkoliv obecním 
živnostenském úřadě v ČR.

Pokud si nejste jisti, zda jste držitelem nějakého 
živnostenského oprávnění, můžete si tuto infor-
maci ověřit v živnostenském rejstříku na adrese 
www.rzp.cz.

Petra Kocúrová
místostarostka



Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní 
charita Rajhrad na tradiční Tříkrálovou sbírku.

Velice si vážíme Vaší podpory, která rok od roku 
sílí a díky níž můžeme nadále odborně i lidsky 
pomáhat seniorům, nevyléčitelně nemocným 
lidem, osobám se zdravotním a mentálním posti-
žením, v sociální a hmotné tísni nebo ohroženým 
dětem a mládeži. Díky Vašim příspěvkům jsme 
mohli uskutečnit některé z projektů a u jiných 
jsme se posunuli kupředu. Chtěli bychom Vás 
poprosit o podporu i v letošním ročníku 
Tříkrálové sbírky, která se uskuteční od 1. do 15. 
ledna 2023. Díky Vám můžeme dál pečovat 
o potřebné a naplňovat tak charitní poslání. 

Výtěžek z chystané koledy plánuje Charita Rajhrad 
využít na:

• pořízení dřevěných polstrovaných židlí 
do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,

• výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním 
režimem sv. Luisy,

• vybudování parkoviště pro automobily terén-
ních služeb,

• otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových 
odděleních hospice čtečkou čipů,

• pořízení automobilu pro personál Domácí 
zdravotní péče,

• vybavení zrekonstruovaných prostor Domu 
léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,

• podporu mobility v terénu pro odborné 
sociální poradenství a Charitní záchrannou síť,

• zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun 
klientů Charitní pečovatelské služby.

Aktuálni informace najdou naši příznivci na 
webové stránce . Zasláním www.rajhrad.charita.cz
finanční částky na sbírkový účet i prostřednictvím 
QR kódu nás můžete podpořit již nyní. Rádi 
byc h o m  Vá s  t a k é  p o z v a l i  ke  s l e d ov á n í 
Tříkrálového koncertu v neděli 8. ledna 2023 
od 18 hodin na ČT1. 

Zdeněk Strašák
ředitel Oblastní charity Rajhrad

Zdravím všechny příznivce újezdského fotbalu! 

Naši mladí hráči mají za sebou velmi úspěšnou část 
sezony. Tým starší přípravky se rozšířil o nové 
členy, kteří se hned skvěle začlenili a všichni 
společně naplno trénovali a hráli.

Tempo, které po prázdninách nasadili, je neopusti-
lo, a tak podzimní část sezony byla ve znamení 
výher a postupů. Starší přípravka SK Újezd u Brna 
se umístila v tabulce na prvním místě. Odehráli 
jsme deset zápasů bez jediné prohry. Všechny byly 
plné nasazení, zajímavých zvratů, napětí, radosti 

a někdy i nečekaných vtipných momentů. Dalším 
úspěchem je první místo našeho hráče v tabulce 
střelců, které je výsledkem souhry a spolupráce 
celého týmu. Všem patří velká gratulace.

Po posledním zápase jsme se dohodli, že si bude-
me chtít udržet naši pozici až do konce sezony. 
Celý tým s nadšením přijal možnost trénovat 
ve školní tělocvičně i tuto zimu. Budeme udržovat 
kondičku, posilovat jistotu v nástřelech a přihráv-
kách. Když počasí dovolí, nevynecháme ani 
venkovní trénink. Abychom jen netrénovali, 

http://www.rajhrad.charita
http://www.rajhrad.charita.cz


uspořádáme pro děti zajímavý výlet a předvánoční 
setkání s překvapením.

   

Shrnutí podzimní sezony:

TJ Ochoz - SK Újezd 7:9, 
SK Újezd - FC Mokrá 9:3, 
SK Újezd - TJ Rajhradice 10:2, 
SK Újezd - SK Šlapanice 9:7, 
SK Měnín - SK Újezd 5:10, 
SK Babice nad Svitavou - SK Újezd 2:8, 
SK Újezd - SK Pozořice 9:6, 
TJ V. Šumice - SK Újezd 2:7, 

SK Újezd - SK Blažovice 12:2
SK Újezd - SK Prace 7:2.

Na závěr bych chtěl poděkovat vedení města 
a klubu za spolupráci a podporu.

Také chci vyjádřit poděkování firmě Jovimer CZ 
spol.s r.o. za poskytnutí sponzorského daru.

Přeji nám všem příjemné prožití blížících se 
vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, 
klidu a pohody. Našemu týmu přeji radost ze hry 
a úspěšnou jarní část sezony.                                           

Josef Vach, trenér 

V sobotu 5. listopadu 2022 se uskutečnil již 
10. Folklorní podvečer s Rozmarýnou. Po dvouleté 
přestávce zaviněné pandemií Covid-19 se v újezd-
ské sokolovně sešli přátelé a příznivci ženského 
souboru Rozmarýna a také dobré lidové písničky. 
Ženy ze souboru si pozvaly tradiční účastníky, 
kterými byli Začanští mužáci, jejichž kapela je 
doprovází na všech jejich vystoupeních. Dalšími 
hosty byla Orelská chasa vod Pozořic, která vystou-
pila s tanečním pásmem a pěknými písničkami. 
Bohužel se tentokrát nemohl ukázat dětský 
soubor Šternovjánek pro četná onemocnění 
ve svých řadách.

Rozmarýna nejprve vystoupila s pásmem Svatební 
zálik, což je starodávný zvyk – obřad. Znamená 
zatáhnout svatebčanům cestu při svatebním 
průvodu, tedy provést zálik, což je odvozeno 
od slova lest, a z této lsti se musí svatebčané vykou-
pit. Památné písně a říkání pro svatební zálik 
novomanželů zaznamenal přímo v Újezdě u Brna 
pan Petr Svoboda, ročník 1883, a poté podle jeho 
rukopisu sepsal pan Edmund Zámečníček 
v červnu 1952.

Ve svém druhém vystoupení představila 
Rozmarýna spolu s Mužáky pásmo Kosení, které je 



1. ročník oblíbené národní soutěže 
Sportovní den mládeže s TAJV v Újezdě 
u Brna se uskutečnil v úterý 25. 10. 2022 
v odpoledních hodinách na venkovním 
multifunkčním sportovišti ZŠ Újezd 
u Brna. Jednalo se o semifinálové kolo 
z celkového počtu 250 turnajů v České 
republice. Žáci a žákyně ze základní školy 
se na hřišti utkali ve fotbale, florbale, 
házené, frisbee a tenise.

Z celkového vítězství se nakonec zaslou-
ženě radovali David Boček, Viktor Vícen 
a Alex Orvos. Finalisté semifinálového 
turnaje v Újezdu u Brna získali upomínko-
vé diplomy, věcné odměny a mnoho 
dalších sponzorských cen. Společně s ce-
nami obdrželi finalisté vstupenku 
na závěrečný celorepublikový turnaj, 
Národní finále v Poděbradech, které 
proběhlo v předvánočním termínu 3.–4. 12. 2022. 
Na tomto turnaji reprezentovali postupující hráči 
zejména základní školu, Město Újezd u Brna 
a Jihomoravský kraj. Vítěz Národního finále 
v Poděbradech převzal putovní pohár TAJV 
od ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Sportovní den mládeže s TAJV v Újezdě u Brna byl 
zrealizován za podpory Města Újezd u Brna 
a partnerů projektu.

Jan Váňa
Organizátor soutěže TAJV

věnováno písním o trávě, jejím sečení, a také 
žertovné říkání, které s touto prací souvisí. Na zá-
věr si všichni zazpívali píseň Hójezdská, kterou 
složila zakládající členka souboru paní Zdeňka 

Popeláková. Po hlavním programu hráli a zpívali 
Začanští mužáci k tanci i poslechu. Podle spokoje-
ných návštěvníků soudíme, že se celý podvečer 
vydařil.

Vladimíra Sedláčková
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Správně vyluštěnou tajenku zašlete do 10. ledna 2023 na email: mgc@ujezdubrna.cz
a my opět vylosujeme 3 výherce, kteří budou odměněni.

Sněží, sněží, mráz kolem běží,

zima je kočičce, hřbet se ji ježí.

Fouká, fouká, bílá je louka,

zima je pejskovi, ...... .............. ...............

Milé děti, 
vyluštěním dnešní křížovky zjistíte, co dělá pejsek, 
když mu je zima.
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V pøípadì Va�eho zájmu za�lete �ivotopis na benda@etl.cz
nebo pøímo volejte p. Miroslava Bendu na tel.: 604 241 380

� více jak na trhu





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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18. 12. 2022 Adventní koncert (Smuteční síň)

23. 12. 2022 Betlémské světlo pro seniory – roznášejí skauti

26. 12. 2022 Živý betlém (Kaple sv. Antonína Paduánského)

27. 12. 2022 Žehnání vína (KC Dona Bosca)

8. 1. 2023 Tříkrálový koncert (Kostel sv. Petra a Pavla)

14. 1. 2023 Hasičský ples (Sokolovna)

21. 1. 2023 Vinařský ples (sál Na Rychtě)

26. 1. 2023 Cestovatelská přednáška manželů Poulíkových 
  (Městská Jiráskova knihovna) 

28. 1. 2023 Věneček - ples KDU-ČSL (sál Na Rychtě)

4. 2. 2023 17. Reprezentační ples města (sál Na Rychtě)

12. 2. 2023 Zpívání s Rozmarýnou


