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Vážení spoluobčané, 
 
v těchto dnech prožíváme něco, co jsme si ještě před nedávnem 
nedokázali vůbec představit. Celý svět je paralyzován korona-
virovou nákazou. Každý z nás vnímá tuto situaci svým vlastním 
pohledem. Někteří z nás berou tuto situaci stále na lehkou 
váhu, mnozí z nás jsou ustrašeni a bojí se zítřejšího dne. Věřím 
však, že většina bere stávající situaci zodpovědně, klidně a s roz-
vahou a snaží se plnit všechna bezpečnostní nařízení, i když vám 
způsobují mnohdy významná omezení. 
 
Prosím vás všechny, vážení a milí spoluobčané, abyste skutečně 
v tuto chvíli respektovali dané výzvy a nařízení. Tuto situaci ne-
můžeme vlastními silami nijak ovlivnit ani zvrátit. Nám i našemu 
okolí však prospěje, když k ní budeme přistupovat bez emocí 
a s chladnou hlavou. Nepropadejme panice, snažme se smys-
luplně chránit sebe i své okolí. 
 
Město zřídilo skupinu „Pomáháme si“. V ní můžete pomáhat 
dle svých individuálních možností, či právě nabízenou pomoc 
využít. Tato skupina vznikla zejména z iniciativy paní místosta-
rostky Petry Kocúrové. Za to jí bezpochyby patří velké poděko-
vání. Díky skupině je možné snadněji koordinovat výpomoc 
s nákupem potravin, léků a dalších prostředků nutných pro 
běžný život. Ihned po spuštění této skupiny prostřednictvím fa-
cebooku se lidé k vzájemné výpomoci začali hlásit. Za jeden 
den se přihlásilo více než 70 lidí ochotných pomáhat. Děkuji 
všem, kteří se k této službě hlásíte.  
 
Vážení spoluobčané, věřím, že důsledným dodržováním všech 
opatření dojdeme opět k normálnímu způsobu života bez ja-
kýchkoliv omezení. Danou situaci berte jako zkoušku trpělivosti, 
ochoty pomáhat lidem kolem nás a současně také jako zkoušku 
odvahy. Situace je skutečně velmi vážná, ale lidstvo prožívalo 
mnohdy chvíle podstatně horší. Proto znovu opakuji a žádám 
vás, buďte trpěliví, klidní, nepodléhejte panice, snažte se vzá-
jemně si pomáhat. Společně věřme, že se brzy najde lék, který 
tuto nečekanou katastrofu lidstva zbrzdí či úplně zastaví. 
 

Vaše starostka Marie Kozáková

Slovo starostky Obsah                                    
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Epidemie nemoci COVID-19 nás vyprovokovala k zajištění a ko-
oordinaci pomoci pro lidi, kteří si v dané kritické situaci nedokáží 
zajistit roušku, nakoupit potraviny či vyzvednout léky, potřebují 
pohlídat děti nebo potřebují nějakou jinou formu pomoci.  
Pro snadnější organizaci výpomoci byla založena skupina 
POMÁHÁME SI v Újezdě u Brna. Koordinaci této skupiny 
zabezpečují pracovníci městského úřadu. Ti evidují kontaktní 
údaje dobrovolníků i všech, kteří potřebují pomoc.  
V současné době je v této skupině prostřednictvím facebooku 
zapojeno již 234 osob. Nejvýraznější aktivitou bylo šití roušek. 
Do skupiny „švadlenek“ se doposud aktivně zapojilo více než 
40 osob. Díky tomu bylo možné zvládnout prvotní distribuci 
roušek všem potřebným. Seznam dobrovolníků zapojených do 
nejrůznějších druhů pomoci prostřednictvím města i seznam 
všech dobrovolnických aktivit, které jsou v současnosti organi-

zovány, zveřejníme včetně poděkování ve zpravodaji po ukon-
čení nouzového stavu.  
Kromě jednotlivců nabídla pomoc také Restaurace U Kostela. 
Odtud zajišťovali zdarma obědy dobrovolnicím, které šily rou-
šky. K pomoci se přihlásily také Potraviny Na Radnici, které 
nabídly zajištění nákupů a jejich rozvoz až do bytu zdarma. 
V posledním týdnu se díky panu Ing. Michalu Drlíkovi a spo-
lečnosti Drivecontrol podařilo na 3D tiskárnách vyrábět 
i ochranné štíty pro zdravotníky i zaměstnance v sociálních služ-
bách. 
V tuto chvíli se sluší alespoň obecně poděkovat všem, kteří 
pomoc nabídli. 
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám, kteří jste ochotni pomá-
hat, jste opravdu skvělí! 

Marie Kozáková, starostka a Petra Kocúrová, místostarostka 

POMÁHÁME SI v Újezdě u Brna

POMÁHÁME SI V ÚJEZDĚ U BRNA 
 
 
 
 

 
 

Pomoc pro všechny, kteří potřebují: 
o pohlídat děti 
o doučovat děti 
o nakoupit 
o vyzvednout léky 
o a další služby 

 

 

Potřebujete-li pomoc, nebo naopak nabízíte pomoc, můžete: 
o připojit se do skupiny na Facebooku 
o zavolat: 725 171 859 
o napsat e-mail: pomahamesi@ujezdubrna.cz 
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POMÁHÁME SI V ÚJEZDĚ U BRNA 
 
 
 
 

Po dobu trvání mimořádných opatření v důsledku epidemie COVID-19. 
 

Dovoz nákupu pro všechny 

v Újezdě u Brna 

 

Jak služba funguje: 

1. Napište na e-mail  naradnici@potravinyujezd.cz (co potřebujete, kolik kusů, 
Vaše jméno, adresu a telefonní číslo).  

2. Nemáte-li e-mail, volejte na tel. číslo 725 171 854 nebo 725 915 076 v době od 
8:30 do 15:00 hodin.  

3. Upřednostněte, prosím, komunikaci přes e-mail, aby mohla být telefonní čísla 
k dispozici těm, kteří e-mail nemají.  

4. Potraviny Vám budou v obchodě připraveny a následně dopraveny přímo do 
Vašich domovů. 

5. Platit je možné při dovozu kartou, v hotovosti nebo stravenkami. Doprava je 
zdarma. 

Prosíme o strpení, určitě nebude možné nákup připravit a přivézt v krátkém 
časovém intervalu.  

K rozvozu bude docházet průběžně během dne. 

 

 

Zajišťuje Město Újezd u Brna ve spolupráci s Potravinami Na Radnici. 
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Informace prof. Beneše a prof. Machaly z Kliniky infekč-
ních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha 
 
Dosavadní vývoj situace 
Ještě počátkem března 2020 se zdálo, že je možné nevpustit 
koronavirovou infekci na naše území, a pokud by se tak výji-
mečně stalo, zabránit jejímu rozšíření v naší populaci. V té době 
již probíhala epidemie v severní Itálii a první desítky případů vy-
kazovalo Německo a Francie. Za těchto okolností byla přijata 
standardní epidemiologická opatření spočívající na dvou základ-
ních pilířích: 
1) kontrola hlavních migračních tras (především letů z rizikových 

oblastí); 
2) aktivní vyhledávání osob podezřelých z nákazy a jejich izo-

lace, u prokázaných případů nemoci pátrání po všech kon-
taktech. 

 
Tyto činnosti vykonávaly a dosud s maximálním vypětím vyko-
návají orgány hygienické služby. Přesto se ukazuje, že uvedená 
opatření jsou nedostatečná, a to ze dvou důvodů. 
Především, nemoc nemá typické klinické projevy, podle nichž 
by bylo možné ji aspoň přibližně odlišit od běžných virových in-
fekcí, které jsou v tomto ročním období časté. V oficiálních ma-
teriálech evropských i světových autorit (ECDC, WHO) se stále 
píše, že nemoc se projevuje náhle vzniklou horečkou, suchým 
kašlem, dušností, slabostí a bolestmi ve svalech. My zdravotníci 
ale vidíme, že většina nemocných s prokázanou koronavirovou 
infekcí má jen lehce zvýšenou teplotu a k tomu známky zánětu 
nosohltanu, čili rýmu, mírné bolesti v krku a někdy i kašel. Ne-
jsme tedy schopni podle projevů nemoci vytipovat osoby, které 
prodělávají koronavirovou infekci, a odlišit je od lidí s běžným 
nachlazením. 
Druhou okolností, která se na selhání protiepidemických opa-
tření podílela, byla lyžařská sezóna, která v únoru vrcholí. Tisíce 
rodin z celé ČR vyrazily do Alp, včetně oblastí v severní Itálii. 
Šlo o individuální turistiku, kterou nebylo možné standardními 
postupy kontrolovat. Zprvu se zdálo, že by zde neměl být prob-
lém, protože v horských oblastech nebyl hlášen výskyt infekce. 
Někteří lidé ale po návratu pociťovali známky nachlazení, a když 
u nich bylo provedeno vyšetření na koronavirus, ukázalo se, že 
vychází jako pozitivní. Tímto způsobem se zhroutila další výchozí 
myšlenka, na které byl plán boje s infekcí založen: vývoj epide-
mie prokázal, že není možné spolehlivě určit, který region je ri-
zikový a který ne. Lze pouze říci, že některý region je rizikovější 
než jiný, ale za bezpečný již nelze označit žádný. 
 
Nyní pořád ještě trvá snaha zastavit šíření infekce, ale přitom 
jednotlivé případy výskytu onemocnění bez jakékoli zjevné epi-
demiologické souvislosti vedou k závěru, že infekce je již nyní 
kdekoli mezi námi, byť zatím nikoli masivně. U kteréhokoliv pří-
padu i mírné respirační infekce nyní musíme být připraveni na 

možnost, že jejím původcem je koronavirus. Za této situace po-
stupně přestává mít smysl dohledávat epidemiologické souvi-
slosti mezi jednotlivými případy a nalézat kontakty a vykazovat 
podezřelé jedince do karantény. Namístě jsou plošná restriktivní 
opatření, která vyhlašuje stát a která mají zabránit snadnému 
přenosu viru, a samozřejmě i individuální ochrana, kterou by 
měl provádět každý občan sám za sebe. Tyto snahy už mají jiný 
cíl: není možné epidemii zastavit, je ale důležité zpomalit její 
nástup tak, aby neprobíhala explozivně, nýbrž pokud možno 
pozvolna. 
 
Proč je důležité zabránit explozivní epidemii 
Explozivní průběh měla epidemie v čínské provincii Wuhan 
a také v severní Itálii. Důsledkem v obou zemích byl kolaps 
zdravotnického systému a vysoký počet úmrtí na koronavirovou 
infekci. Naproti tomu Německo nebo Jižní Korea vykazují velmi 
nízký počet úmrtí, přestože počet pacientů s koronavirovou in-
fekcí se v těchto zemích pohybuje v řádu tisíců. 
 
Nebezpečí vyplývající z explozivně probíhající epidemie 
jsou tato: 
1) Jestliže onemocní velké množství lidí naráz, zastaví se chod 

společnosti a začnou selhávat služby, včetně těch, na jejichž 
existenci jsou mnozí občané přímo závislí. 

2) Mezi těmito službami má zvláštní místo zdravotnictví. Při za-
hlcení zdravotnického systému velkým množstvím pacientů 
s COVID-19 se může stát, že nezbude kapacita na standardní 
zdravotní péči, protože lidé ani v průběhu pandemie nepře-
stanou stonat na běžná onemocnění všeho druhu (úrazy, 
náhlá chirurgická onemocnění, infarkty apod). 

3) Dosavadní zkušenosti s koronavirovou infekcí ukazují, že zá-
važnost onemocnění závisí mimo jiné na množství viru, které 
se dostalo do organismu postiženého člověka. Při exploziv-
ním průběhu lze očekávat, že koncentrace viru v místech, 
kde se nahromadí větší množství infikovaných lidí, bude 
velmi vysoká. Osoby, které se do tohoto prostředí dostanou, 
budou vystaveny mnohem většímu riziku nejen nákazy sa-
motné, ale i těžkého průběhu. 

4) Jestliže se během explozivně probíhající epidemie vyskytnou 
různě patogenní varianty viru, pak ve výhodě ocitají ty nej-
agresivnější, které se nejrychleji množí. Agresivní klony virů 
totiž v této situaci vyprodukují více potomstva než ty se stan-
dardním chováním. Explozivní průběh epidemie tedy i z to-
hoto důvodu podporuje závažnější průběh nemoci. 

 
Co víme o vlastnostech viru a průběhu nemoci 
Především, koronavirus patří mezi viry poměrně citlivé na zevní 
vlivy. To znamená, že nesnáší sluneční záření, mráz, horko nebo 
vyschnutí. Ve vnějším prostředí vydrží jen několik desítek minut. 
Avšak v uzavřených prostorách se stálou teplotou a vlhkostí 
mohou na povrchu inertních předmětů přežívat několik dní. 

Nejdůležitější je zachovat si chladnou hlavu 
a nepanikařit 
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Na svém povrchu mají koronaviry lipidový (tukový) obal, který 
je možné zničit pomocí alkoholových rozpouštědel, ale i oby-
čejného mýdla. 
 
Genetická informace koronavirů je ve srovnání jinými viry velmi 
proměnlivá, a to je jedním z důvodů velkých koronavirových 
epidemií v posledních desetiletích (SARS v letech 2002-2004, 
MERS v letech 2013-2015, současná pandemie COVID-19), ale 
také selekcí různých variant viru, které se navzájem liší svou pa-
togenitou. U aktuálního koronaviru byly zatím popsány dvě va-
rianty (L a S) a lze očekávat, že brzy budou popsány ještě další. 
Virus se do lidského organismu dostává především dýchacími 
cestami, může však do těla proniknout i přes oční sliznici nebo 
případně jinými sliznicemi. Inkubační doba obvykle činí 5 dnů 
s rozmezím 2–14 dní. 
 
Infekce nejčastěji probíhá jako běžná viróza. Pacienti mají lehce 
zvýšenou teplotu, rýmu, kašel, pobolívání v krku; někdy infiko-
vaný člověk nepopisuje dokonce žádné obtíže. Takovýto lehký 
průběh bývá pravidlem u dětí a mladých a jinak zdravých lidí, 
zejména jestliže infekční dávka nebyla příliš velká. Typicky se 
tento klinický obraz vyskytoval u jedinců, kteří se nakazili během 
své lyžařské dovolené. Naopak u osob starých a primárně ne-
mocných může virus postihnout dolní dýchací cesty a plíce. 
Hlavním klinickým projevem je pak kašel, horečka a narůstající 
dušnost. Větší riziko takového průběhu nastává zejména v si-
tuacích, kdy je infekční dávka velká, například jestliže se nemoc 
roznese v domově seniorů, kde všichni onemocní naráz. Těžký 
průběh nemoci byl popsán i u čínských zdravotníků, kteří sice 
byli primárně zdraví, ale pracovali až do úplného vyčerpání 
a přitom byli vystaveni vysokým dávkám viru. 
 
Častou otázkou je, jestli onemocnění zanechává trvalou imu-
nitu. Zatím se zdá, že v tomto ohledu záleží na závažnosti ne-
moci. Velmi lehce probíhající infekce nemusí vést k významné 
tvorbě specifických protilátek, což znamená, že člověk i po pro-
dělané infekci může zůstat k nákaze vnímavý. Naopak po 
středně těžce a těžce probíhající nemoci se protilátky téměř jistě 
vytvoří a imunita je pak dlouhodobá. 
 
Způsob přenosu infekce 
Vylučování viru pravděpodobně začíná den před vznikem prv-
ních klinických projevů (rýma, kašel, vzestup teploty) a trvá po 
celou dobu nemoci a ještě několik dní po jejím skončení. Doba 
vylučování viru po odeznění klinických projevů je závislá mimo 
jiné na stavu imunity; u jedinců se sníženou imunitou může vy-
lučování trvat déle než týden po normalizaci tělesné teploty. 
Obecně je zřejmě možné doporučit, aby po prodělání nemoci 
by měl člověk zůstat ještě týden v izolaci. 
 
Většina nemocných se nakazí jedním ze dvou způsobů. Prvním 
a nejnápadnějším je nákaza vzduchem prostřednictvím infekč-
ního aerosolu. Infekční aerosol vzniká zejména při kýchání a při 
kašli. Mikrokapénky obsahující velká množství viru se zpravidla 
několik minut vznášejí ve vzduchu a poté ulpí na okolních před-
mětech. Dostanou-li se mikrokapénky na sliznici dosud zdra-
vého člověka, snadno u něj vyvolají infekci. 

Druhým, rovněž velmi častým způsobem šíření nákazy, je pře-
nos kontaktem. V tomto případě jde o to, že sekrety z nosu, úst 
a dýchacích cest nemocného, včetně slz, obsahují virus, který 
v zaschlém sekretu přetrvává na površích předmětů různě dlou-
hou dobu, v závislosti na okolních podmínkách. Na pokožce 
rukou vydrží řádově desítky minut, na povrchu kapesníků, ale 
i na držadlech v dopravních prostředcích, na bankovkách, tla-
čítkách, klávesnicích počítačů a dalších často dotýkaných před-
mětech může přežívat několik dnů. K nákaze dochází nejčastěji 
tak, že si dosud zdravý člověk nejprve kontaminuje ruce doty-
kem znečištěného předmětu, a pak si rukama zanese infekci do 
nosu, úst nebo očí. 
 
Používání roušek a respirátorů 
Jednoduché papírové nebo látkové roušky poskytují částečnou 
ochranu několik desítek minut, přesněji do té doby, než půso-
bením vlastního dechu zvlhnou. Látkové roušky je možné opa-
kovaně použít pro přeprání ve vodě teplejší než 60 °C 
a případném přežehlení, papírové roušky jsou jednorázové. 
Respirátory, které poskytují vyšší stupeň ochrany, lépe těsní 
a déle chrání. Používají je především zdravotníci, kteří jsou vy-
staveni značnému riziku infekce po dlouhou část své pracovní 
doby. 
 
Některé respirátory jsou opatřeny ventilem. Před jejich použi-
tím je nutné si ujasnit, o jaký ventil jde. Výdechový ventil umož-
ňuje snadný výdech, vzduch při výdechu odchází ventilem 
a není tedy filtrován. Tento typ respirátoru je určen pro ochranu 
zdravých osob, které se nacházejí v rizikovém prostředí. Naopak 
existují respirátory opatření vdechovým ventilem, kde je usnad-
něn vdech a filtruje se vydechovaný vzduch; tyto respirátory 
mají používat nemocní lidé, aby infekci nešířili dál. 
 
Dále je vhodné rozlišovat, v jakých situacích jsou roušky potřeba 
a v jakých nikoli. 
Při pobytu ve volné přírodě (procházky, sport, venčení psů) bez 
kontaktů s ostatními lidmi (zbytečně se nepřibližovat, nedávat 
se do řeči) je riziko přenosu minimální a nošení roušky tedy 
není potřeba. Přenos by mohl hrozit v případech, kdy je venku 
velká koncentrace lidí – to je typické pro asijská velkoměsta, 
proto je tam již běžným zvykem nosit roušku na veřejnosti. 
U nás by taková situace mohla nastat například při čekání ve 
frontě. 
 
Nemocný člověk, u něhož byla infekce koronavirem prokázána 
nebo který má příznaky jakékoli respirační infekce, by naopak 
roušku nosit měl. Rouška má v tomto případě dvojí účel: ome-
zuje vylučování viru do okolí a zároveň působí jako optický sig-
nál, který varuje kolemjdoucí, aby s takto označeným jedincem 
nevstupovali do kontaktu. 
 
V uzavřených prostorách se potřeba roušky musí posuzovat 
individuálně, v závislosti na čtyřech okolnostech: hustota lidí; 
riziko, že některý z přítomných je zasažen infekcí; přítomnost 
seniorů a oslabených osob; možnost účinného větrání. Rou-
šku by měl nosit každý, kdo má projevy respirační infekce, 
ale samozřejmě ji mohou nosit i ti, kteří se potřebují chránit. 
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Jak se má v době epidemie chránit člověk, který je dosud 
zdravý 
1) Vyvarovat se kontaktů s lidmi, kteří mají projevy infekce dý-

chacích cest, zejména jde-li o situace, kdy dochází k vzniku 
infekčního aerosolu. Riziko přenosu infekce je větší při dé-
letrvajícím kontaktu a tehdy, jestliže k expozici došlo v uza-
vřeném prostoru. Cestování metrem je z tohoto hlediska 
rizikovější než cestování tramvají nebo autobusem. 

2) Pro přímou osobní ochranu před infekcí aerosolem je možné 
použít ústenku čili roušku; k tomu je vhodné současně nosit 
brýle jako ochranu očí. Ochrana je tím lepší, čím lépe rouška 
na obličej doléhá. 

3) Ochranou proti přenosu kontaktem je co nejvyšší hygiena 
rukou. Doporučuje se mýt si ruce důkladně mýdlem vždy po 
příchodu domů.  Je nezbytné vyvarovat se v maximální 
možné míře sahání na předměty, kterých se nedávno dotý-
kalo mnoho jiných lidí (držadla, tlačítka, kliky). Při častějším 
pobytu ve veřejných prostorách se doporučuje pořídit si de-
zinfekční prostředek na ruce ve spreji, eventuálně používat 
rukavice. Zvláštní pozornost je v tomto ohledu třeba věnovat 
malým dětem, které by v dopravních prostředcích měly mít 
rukavice. V obchodech pozor na volně ložené potraviny, 
které se bez další úpravy konzumují (housky a rohlíky v kon-
tejnerech). K placení je lépe používat karty a nezapomínat 
na hygienu rukou i po zadání PIN. 

4) Po dotyku předmětů, které mohly být kontaminovány, si člo-
věk nemá sahat na obličej, především na do okolí očí, nosu 
a úst dříve, nežli si důkladně očistil ruce. 

5) Místnosti, ve kterých se lidé zdržují delší dobu, je vhodné 
často větrat. 

 
Jako příklad z běžného života je možné uvést, jak by mělo vy-
padat cestování taxíkem: Ohleduplný taxikář auto po každém 
zákazníkovi vyvětrá. Sám nosí roušku, protože neví, kdo k němu 
přisedne. Každý nový cestující nastoupí v roušce, protože si ne-
může být jist, kdo se v taxíku vezl v poslední době. Po opuštění 
taxíku si cestující při nejbližší příležitosti umyje nebo vydezinfi-
kuje ruce, protože se v autě dotýkal sedadla, madla nebo jiných 
předmětů. 
 
Co má dělat člověk v karanténě, který byl v kontaktu s in-
fekcí a přitom je subjektivně zdravý 
1) Člověk v karanténě se nesmí stýkat s jinými lidmi, zejména 

ne s těmi, kterým by hrozil těžší průběh infekce (senioři, 
osoby s poruchou imunity). Musí-li vyjít z domova, např. na 
nezbytný nákup, měl by mít ústenku. (Je třeba dodat, že no-
šení ústenky je důležité hlavně jako optický signál pro okolí. 
Dokud je člověk zdráv a z dýchacích cest neodcházejí žádné 
sekrety, je riziko přenosu nákazy vzdušnou cestou minimální.) 
Člověk v karanténě smí sám chodit do přírody, venčit psa 
apod., pokud tomu nebrání nějaké speciální ustanovení nebo 
omezení. 

2) Nemá cenu v této fázi usilovat o vyšetření na přítomnost ko-
ronaviru. Případný pozitivní výsledek pouze potvrdí, že člo-
věk má v sobě infekci; dokud je však subjektivně zdráv, je 
jeho režim stejný jako v karanténě, nic se nemění. Jestliže 
bude výsledek testu negativní, znamená to, že v danou chvíli 

člověk virus nevylučuje; nicméně inkubační doba běží a již 
následující den může nemoc propuknout. Negativní výsle-
dek testu tedy nelze považovat za jakési vystavení bezinfekč-
nosti; jeho platnost není větší než 24 hodin. 

 
Jak má postupovat člověk, který má projevy jakékoli re-
spirační infekce 
1) V době epidemie by se každý takový člověk měl chovat tak, 

jako kdyby měl koronavirovou infekci již prokázanou. Přede-
vším tedy zůstat doma a nešířit infekci mezi ostatní lidi. 

 2) Podle současných nařízení má člověk s příznaky infekce dol-
ních dýchacích cest (horečka, kašel, případně dušnost) své 
onemocnění telefonicky ohlásit pracovníkům spádové hy-
gienické stanice. Ti rozhodnou o tom, jestli je potřebné pro-
vést vyšetření na průkaz koronaviru. 

3) Základní hygienická opatření k zábraně šíření infekce jsou 
všeobecně známa: 

• Kašlat a kýchat do kapesníku na jedno použití nebo loketní 
jamky, nikoli do dlaně. 

• Ke smrkání používat jen papírové kapesníky, které se hned 
po použití vyhazují do odpadkových nádob nebo do igelito-
vého sáčku; rozhodně by se neměly vracet zpět do kapes 
nebo do kabelek. 

• Mýt nebo dezinfikovat si ruce po smrkání nebo jiné manipu-
laci se sekrety z dýchacích cest. 

4) Jestliže je z nějakého důvodu nezbytné vyjít z domova mezi 
ostatní lidi, pak jedině s nasazenou ústenkou nebo maskou. 
Je zejména nutné zabránit přímému i nepřímému kontaktu 
se seniory a oslabenými osobami. 

5) Protože proti koronavirům dosud není k dispozici žádná 
účinná specifická léčba, doporučuje se aspoň podporovat 
stav imunitního systému, tj. dostatečně spát, zdravě se stra-
vovat, užívat vitamin C a podobně. V současné době probíhá 
intenzivní výzkum možných protivirových léků a je pravdě-
podobné, že během několika měsíců by tyto přípravky mohly 
být k dispozici pro léčbu těžkých případů koronavirové in-
fekce. Je nutno ještě dodat, že antivirotika určená k léčbě 
chřipky (oseltamivir, přípravek Tamiflu) jsou vůči koronavirům 
zcela neúčinná. 

6) Lékařskou pohotovostní službu má smysl volat při podezření 
na komplikaci koronavirové infekce, především tehdy, jestliže 
člověk pociťuje narůstající dušnost. V takovém případě je ob-
vykle potřeba hospitalizace. 

 
Na závěr 
Úplně nejdůležitější je zachovat si chladnou hlavu a nepanikařit. 
Naše dosavadní znalosti o průběhu epidemie svědčí o tom, že 
koronavirová infekce je při správném chování do značné míry 
srovnatelná s chřipkou. Ano, je zřejmé, velká část naší populace 
tuto infekci prodělá, ale naprostá většina postižených se brzy 
uzdraví bez jakýchkoli zdravotních následků. 

 
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., 

Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. 
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, 

Nemocnice Na Bulovce, Praha 
Zveřejněno dne 17. 3. 2020 k volnému publikování    
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Městský úřad Újezd u Brna je od 17. 3. 2020 pro veřejnost 
uzavřen do odvolání. 
 
Statutární zástupci města a někteří zaměstnanci městského 
úřadu budou i nadále k dispozici na svých telefonních kontak-
tech a e-mailech: 
 
•  Starostka města Ing. Marie Kozáková: 602 500 583; 
    starosta@ujezdubrna.cz 
 
•  Místostarostka města Mgr. Bc. Petra Kocúrová: 724 194 668;  
    mistostarosta1@ujezdubrna.cz 
 
•  Místostarosta města Ing. Karel Vévar: 724 183 499;  
    mistostarosta2@ujezdubrna.cz 
 
•  Uvolněná zastupitelka Magdalena Pízová: 724 195 782;  
    sekretariat@ujezdubrna.cz 
 
•  Podatelna: Jana Nykodýmová, MSc.: 725 171 854;  
    nykodymova@ujezdubrna.cz 
 
•  Právní: Mgr. Daria Vašáková: 602 467 841;  
    vasakova@ujezdubrna.cz 
 
•  Hlavní účetní: Ing. Jana Jarošová: 725 171 857 
    jarosova@ujezdubrna.cz 
 
•  Technické záležitosti: Stanislav Krejčiřík: 720 366 062 
 
•  Ing. František Nádeníček: 604 746 137;  
    nadenicek@ujezdubrna.cz; 
    Pondělí: 7:00 – 17:00 hod. 
    Úterý: 7:00 – 15:00 hod. 
 
•  Sousedská výpomoc Pavlína Kroupová: 725 171 859;  
    kroupova@ujezdubrna.cz 
 
Žádosti, prosím, posílejte datovými schránkami, popřípadě 
poštou.  
Děkujeme za pochopení. 
 
Městský úřad Újezd u Brna prodlužuje lhůtu pro výběr po-
platků do konce měsíce září 2020. 
 
Město Újezd u Brna s platností od pondělí 16. 3. 2020 až do 
odvolání uzavírá mezigenerační centrum, knihovnu a klu-
bovnu pro děti a mládež v parku u Penzionu. 
 
Žádáme návštěvníky Domova s pečovatelskou službou na 
ul. Rybářská 1001 a Penzionu na ul. Štefánikova 960, aby 
návštěvu osob zde ubytovaných omezili na nutnou a ne-

vyhnutelnou výpomoc při péči o tyto osoby, zabezpečení ná-
kupů, odvoz k lékaři a zajištění podobných nezbytných služeb. 
Současně prosíme, aby dbali dodržování nařízení Vlády ČR 
a krajské hygienické stanice. 
 
V souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 15. března 2020 
o přijetí krizového opatření, s účinností ode dne 16. března 
2020 do 24. března 2020, je omezen rozsah úředních hodin 
Obecního úřadu a Stavebního úřadu Sokolnice:  
pondělí a středa v době od 8.00 do 11.00 hodin. 
 
Obecní a stavební úřad Sokolnice prosí o omezení osobního 
kontaktu na minimum. Preferuje telefonický a e-mailový kon-
takt. 
 
Lékárna „U Naděje“ 
Otevřeno v pondělí až pátek vždy od 7:30 do 12:00 a od 14:00 
do 16:00 hodin. 
 
LÉKAŘI 
 
MUDr. Jana Kudrnová a MUDr. Jana Godavová  
Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou v ordina-
cích praktických lékařů od 16. 3. 2020 do odvolání ošetřeni 
pouze pacienti s akutními problémy, a to po předchozí telefo-
nické nebo e-mailové domluvě. Všechny naplánované odběry 
a vyšetření se od tohoto data ruší. 
Akutní případy ošetří: 
 
MUDr. Kudrnová po předchozí telefonické domluvě 
na tel.: 739 377 186.  
 
MUDr. Godavová po předchozí telefonické domluvě  
na tel.: 704 817 837 
 
MUDr. Martina Jonasová 
Od 16. 3. 2020 bude ordinovat pouze pro akutní případy po 
předchozí telefonické domluvě, tel.: 544 224 271, a to denně 
od 7:30 do 11:00 hodin. Preventivní prohlídky – očkování a po-
radna pro kojence se odkládají. 
 
MUDr. Jiří Pirner  
Ordinace pouze pro akutní případy v pondělí, ve středu a pátek 
vždy od 7:00 do 12:00 hodin. 
 
MUDr. Jana Nevrlá 
Bude ošetřovat pouze akutní pacienty. V případě potřeby kon-
taktujte paní doktorku telefonicky na tel. čísle: 739 588 879. 
 
MUDr. Jana Muroňová 
Do odvolání neordinuje z důvodu nouzového stavu. V případě 
potřeby volejte tel.: 776 700 564. 

Provozní doba vybraných institucí a ordinací 
v době nouzového stavu
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Odborná ambulance revmatologie a interny v domě s pe-
čovatelskou službou na ul. Rybářská 1001 je až do odvolání 
uzavřena. 
 
Neurofyzionet – neurologická ordinace a rehabilitace 
v Penzionu na ul. Štefánikova č. 960 má ordinační dobu beze 
změn: 
 
–  neurologická ambulance: pondělí 7:00–15:30 hodin;  
    čtvrtek 7:00–13:00 hodin 

–  fyzioterapie: pondělí, úterý 6:30–18:00 hodin;  
    středa, čtvrtek 6:30–15:30 hodin; pátek 6:30–13:00 hodin 
 
Oční ambulance NeoVize 
Provozní doba od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 13:00 
hodin. 
 
Sběrný dvůr nově otevřen v době: 
Úterý, čtvrtek: 12:00–8:00 hodin 
Sobota: 8:00–12:00, 13:00–17:00 hodin
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Děkujeme, že používáte ochranné pomůcky. #mojerouskachranitebe #tvojerouskachranime

90°C

+

10 min

/

COVID-19
ochranné pomůcky a jak se o ně starat

Nanoroušky
Řiďte se pokyny výrobce
Opakované použití ANO (Max 3–5 cyklů)
Max 2–4 h / než navlhne
Sterilizace: 24 h v horkovzdušné troubě na 70°C 
 / 20 min v ethanolu (=lihu) > vyjměte a vysušte.
Mikrovlnná trouba NE!

Ústenky
Opakované použití NE 
Max 2–4 h / než navlhne 
Likvidace: Vložte do sáčku a vyhoďte 

Bavlněné roušky
Opakované použití ANO 
Max 2–4 h / než navlhne. 
Likvidace: Dvouvrstvé roušky s vyměnitelným filtrem 
– filtr opatrně vyjměte, vložte do sáčku a vyhoďte.
Sterilizace: Vyvařte 10 min / Vyperte na 90°C 
+ Přežehlete napařovací žehličkou z obou stran.
Bavlna je hořlavá! Mikrovlnná trouba NE! 

Respirátory
Řiďte se pokyny výrobce
Opakované použití ANO (Max 3–5 cyklů)
Max 4–8 h / než navlhne
Sterilizace: 24 h v horkovzdušné troubě na 70°C 
/ 30 min v roztoku sava a vody (10 ml sava do 1 l vody)
> opláchněte čistou vodou a vysušte na radiátoru.
Mikrovlnná trouba NE!

Rukavice (Latex, vinyl, nitril)

Opakované použití NE 
Na co nepoužívat: Při jídle, pítí, toaletě aj. 
Likvidace: Vložte do sáčku a vyhoďte. 

U všech ochranných pomůcek platí, že jakmile je 
pomůcka vlhká, ztrácí svoji funkci, a je potřeba 
nová. POUŽITOU POMŮCKU SEJMĚTE ZA GUMIČKY
NEBO ŠŇŮRKY! Může být kontaminována viry 
i bakteriemi, NESAHEJTE NA PŘEDNÍ ANI VNITŘNÍ 
STRANU A VYHOĎTE / STERILIZUJTE JI. 
Před nasazováním a po sejmutí pomůcky si vždy 
pečlivě omyjte ruce pod tekoucí teplou vodou za 
použití mýdla. 
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Drazí čtenáři! Tento rozhovor 
jsme domlouvali na poslední 
chvíli, ale jsem velice rád, že se 
podařil. Během nouzových opa-
tření, kdy děti nemohou do 
školy, je totiž rozhovor s ředitel-
kou újezdské základky naprosto 
zásadním vhledem do nynějšího, 
ale i budoucího fungování vzdě-
lávacího systému nejen u nás, 
ale i v celé republice. 

 
Dobrý den, paní ředitelko. Úvodní představení se již stalo 
zažitým, i vás tedy prosím o krátké představení. Co mi 
o sobě povíte? 
Po maturitě na gymnáziu v Brně na Křenové jsem absolvovala 
Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně (dnešní Masa-
rykova univerzita), studijní obor učitelství všeobecně vzděláva-
cích předmětů pro 5. – 12. ročník pro základní a střední školy. 
Mými předměty byly zeměpis a tělesná výchova. Na stejné fa-
kultě jsem také úspěšně složila rigorózní zkoušku ve studijním 
oboru teorie vyučování zeměpisu. 

Jako pedagog jsem pracovala na dvou brněnských školách 
a jednom víceletém gymnáziu. Od roku 2005 jsem ve funkci 
ředitelky Základní školy v Újezdě u Brna. Na naší základní škole 
učím zeměpis, v letošním školním roce v 6. a 7. ročníku. I když 
mám už spoustu let pedagogické praxe, na hodiny se stále při-
pravuji, hledám a zkouším nové metody práce. Zjišťuji si nová 
data a údaje a snažím se žákům přinést vždy něco nového a ak-
tuálního. Také z tohoto důvodu stále spolupracuji s katedrou 
geografie a chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 
Společně připravujeme posluchače na jejich pedagogickou 
práci. Jsem také ve skupině recenzentů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy pro schvalování učebnice zeměpisu 
a vlastivědných map.  
Výuku tělesné výchovy jsem předala mladším kolegům, ale 
neznamená to, že jsem ji úplně skončila. Protože mužská část 
naší rodiny byli aktivní sportovci v házené a v Újezdě u Brna 
je házená na velmi dobré úrovni, navázala jsem velmi brzy po 
mém příchodu na školu spolupráci s místními házenkáři. Po-
řádáme společně turnaje v miniházené pro žáky 1.–5. ročníku, 
ve škole náborové dny (i pro volejbal) a organizačně pomá-
hám při přípravě na turnaje žáků druhého stupně základní 
školy. 
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Jak nakládat s odpadem v době 
koronavirové pandemie 
s  Domácnosti s nenakaženými 

osobami bez nařízených 
karanténních opatření:

  Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
  Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů). 
  Směsný komunální odpad odkládejte do černých 
kontejnerů (na místa k tomu určená). 

  Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respiráto-
ry/rukavice) můžete po použití odkládat do směsné-
ho komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte 
do plastového obalu a následně ještě do dalšího 
plastového obalu, který pevně zavážete.

  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontej-
nery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.

  Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte 
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s minimálně jeDnou 
osobou v povinné nařízené 
karanténě: 

 Odpady netřiďte. 
  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic 
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není 
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do 
plastového pytle na odpady. 

  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) 
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezin-
fekčním prostředkem. 

  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné 
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte 
ještě do druhého pytle a zavažte. 

  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním pro-
středkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého 
kontejneru na směsný komunální odpad. 

  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. 
Chráníte tak zdraví „popelářů”.

  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě 
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

  Buďte ohleduplní.

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či 

odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

s   obce v karanténě: 
   V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění 
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě 
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel. 

   Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný 
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ) 
a svozovými firmami. 

s  Domácnosti s potvrzenou nákazou 
nemocí coviD-19: 

 Odpady netřiďte.
  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a ka-
pesníků) od osob s prokázaným onemocněním  
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady. 

  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po 
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte 
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové 
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého 
pytle a zavažte.

  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na 
směsný komunální odpad. 

  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chrání-
te tak zdraví „popelářů“. 

  Buďte ohleduplní.
  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte 
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.

  Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu 
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lo-
kálních možností bezpečného odstraňování směsného 
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracov-
níky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní 
občany. 

Rozhovor s ředitelkou základní školy Jaroslavou Olšanskou
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Jak se české školství proměnilo za posledních 30 let? 
Stejně jako všechny jiné sektory i školství se vyvíjí. Zatímco 
před 30 lety byly počítače ve škole spíše výjimečnou záležitostí 
a pro nás, přiznejme si to, i tak trochu nepřítelem, dnes si 
vzdělávání bez nich nedovedeme představit. A jak je vidět 
právě v těchto dnech, je dobře, že máme v naší škole fungující 
systém elektronické komunikace se zákonnými zástupci 
i s žáky. Vybavení škol doznalo také značných změn. I když ve 
třídách stále používáme i tradiční nástroje jako sešit a křídu, 
využíváme i tabule interaktivní, dataprojektory, tablety … 
Změny ve školství se však týkají nejen oblasti informačních 
technologií, ale i jiných metod výuky. Například. kdysi jsme 
měli k dispozici pouze učebnice jednoho nakladatelství, dnes 
si učitelé mohou vybírat. 
Dále pak je nutné zmínit i přístup k žákům, kteří vyžadují z dů-
vodu specifických poruch učení a chování speciální přístup 
a podporu. Přestože naše škola byla vždy v péči o takové žáky 
na velmi dobré úrovni, snažíme se, aby všichni pedagogičtí pra-
covníci procházeli dalším vzděláváním v těchto oblastech a nově 
získané vědomosti uplatňovali v praxi. Naše základní škola pro-
váděla inkluzi dlouho před tím, než se od školního roku 
2016/2017 stala státem povinnou, a to sice od roku 2007, kdy 
na naši školu nastoupil první asistent pedagoga. V současné 
době jich máme celkem osm. 
 
Nouzová situace v boji s epidemií koronaviru vyžaduje 
rychlou akci nejen soukromého sektoru nebo vládních slo-
žek, ale i pedagogických pracovníků. Podařilo se vám pře-
sunout vzdělání online? 
Ihned po vyhlášení mimořádného opatření se všichni zaměst-
nanci školy sešli, abychom si ujasnili, jak budeme v následujících 
dnech a týdnech postupovat. Znovu jsme všechny pedagogy 
seznámili s možnostmi, které jim poskytuje elektronický systém 
Bakaláři, který používáme. Ukázali jsme, jak lze „pracovat 
z domu“, požádali jsme třídní učitele i vyučující jednotlivých 
předmětů o navázání e-mailové komunikace s rodiči i žáky. Do-
mácí přípravu zadáváme žákům postupně dle jejich platného 
rozvrhu. Prozatím mám zpětnou vazbu, že žáci pracují podle 
pokynů a přistupují k situaci, možná především zásluhou rodičů, 
poměrně zodpovědně. Naše školství nyní přešlo na domácí 
vzdělávání. Po návratu žáků do školy budeme samozřejmé brát 
ohledy na jejich individuální možnosti. 
Pro zlepšení informačního toku jsme udělali i změny v sy-
stému Bakaláři a zprovoznili jsme komunikační modul Ko-
mens, přes nějž je možné nejen zasílat zprávy jednotlivým 
žákům, ale i celým třídám, popřípadě celé škole současně. 

Modul umí také přikládat různé soubory, pracovní listy a po-
dobně. 
V současné chvíli pracujeme na zajištění zápisu žáků do 1. roč-
níku online podle pokynů ministerstva. 
  
Myslíte si, že až se situace uklidní, dojde v českém školství 
ke změnám?Spolupracují církve mezi sebou nějakým způ-
sobem nebo spíše každá za sebe? 
Nemyslím si, že by se nám tato forma výuky tak zalíbila, že by-
chom v ní chtěli pokračovat a učit z domu. Přece jen je důležitý 
přímý kontakt s žáky. A od většiny dětí, zejména z vyšších roč-
níků, dokonce máme zprávy, že by raději chodily do školy, což 
nás těší. I my, pedagogové, máme stejné pocity. Jistě však tato 
situace přinesla jedno velké pozitivum. I ti rodiče a žáci, kteří 
dosud náš elektronický systém Bakaláři z nějakého důvodu ne-
využívali, ačkoliv jsme je na zřejmé výhody neustále upozorňo-
vali, si museli vyžádat přístupové údaje a běžně s ním dnes 
pracují. A možná je to příležitost rozvíjet a prohlubovat samo-
statnost dětí. Proto by bylo vhodné, kdyby rodiče byli při plnění 
úkolů spíše pouze poradní a kontrolní orgán.  
 
Jsou na tuto změnu připraveny lépe děti, nebo učitelé? 
Je jasné, že pro dnešní děti a mládež jsou informační techno-
logie „denním chlebem“. Ne všichni ale umí správně například 
vyhledávat informace na internetu podle zadání a už vůbec ne 
k nim kriticky přistupovat. A co se týká učitelů, ti jsou v našem 
školství zvyklí na různé nečekané změny a novinky, takže jsou 
poměrně adaptabilní. 
 
Jaký je váš pohled na užívání mobilních a digitálních tech-
nologií ve výuce? 
Všeho s mírou. Zajímavé a účelné využití těchto technologií 
žákům zpestří výuku, nám mnohdy ulehčí práci. Tato forma ko-
munikace však přináší i svá negativa. Třeba veřejné sdílení 
osobních dat, fotografií a dalších soukromých údajů samotných 
dětí a mládeže může být bez dohledu rodičů velmi nebez-
pečné. 
 
Na konci rozhovoru je vždy prostor pro sdělení občanům 
města. Je něco, co byste jim chtěla vzkázat? 
Samozřejmě tak jako všichni občané i já doufám, že se současná 
situace rychle stabilizuje a uklidní. Ohleduplnost, úcta a pomoc 
druhým – to jsou hodnoty, které stále připomínám mým žákům. 
A byla bych velmi ráda, kdyby platily i mezi námi dospělými, 
a to nejen dnes.  

Rozhovor vedl Jakub Váša 

Rušení linky 40 se opravdu nechystá!
V minulém vydání našeho zpravodaje jsme vám psali, že poví-
daček o zrušení autobusové linky 40 se opravdu bát nemusíte. 
Je to jen fáma! Nyní přinášíme i písemné vyjádření Jiřího Hor-
ského, ředitele společnosti KORDIS JMK, které hromadnou 
dopravu na jižní Moravě organizuje. 

Toto vyjádření jsme si oficiálně vyžádali, abychom vyvrátili 
všechny pochybnosti a zabránili případnému šíření dalších ne-
podložených zpráv. 

Marie Kozáková, starostka
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Okénko do zastupitelstva
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Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města ze dne 
10. 2. 2020 
  1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli 

zápisu Ing. Miloše Zapletala a Mgr. Marii Jadrnou. 
  2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 

11. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna.  
  3. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje cíle projektu 

Audit Family Friendly Community a pověřuje starostku 
města podpisem dohody o cílech. 

  4. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo 
se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 11 ve výši 
0 Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd u Brna dne 
16. 12. 2019. Jedná se o navýšení rozpočtu základní školy 
na nákup konvektomatu, zapojení dotace pro Římskoka-
tolickou farnost v Újezdě u Brna a dále přesun mezi para-
grafy. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

  5. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a bere 
se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 12 pro-
vedené ke dni 31. 12. 2019 ve výši 204.600 Kč. Rozpoč-
tové opatření je vyrovnané. 

  6. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno s vý-
sledky inventarizace za rok 2019. 

  7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít 
a schvaluje Dodatek č. 23 ke Smlouvě č. P/04/99 o pro-
vozování zařízení vodovodu uzavřené mezi společností 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 
682 01 Vyškov, IČO: 494 54 587 a Městem Újezd 
u Brna, jehož předmětem je stanovení výše vodného 
a nájemného za provoz vodovodního řadu od 1. 1. 2020. 
Výše ceny vodného pro konečné odběratele se sjednává 
ve výši 44,02 Kč/m3 bez DPH a nájemné za provoz vo-
dovodního řadu ve výši 603.684 Kč bez DPH. Zastupitel-
stvo města pověřuje starostku města podpisem dodatku. 

  8. Zastupitelstvo města schvaluje výši dotací organizacím pro 
rok 2020, a to ve výši následovně – dle tabulky: 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM                       59 264,00 
Nadační fond JAMIRO                                       110 000,00 
Nadační fond JAMIRO                                        15 000,00 
Nadační fond ZŠ                                                 100 000,00 
Rybáři Újezd u Brna, z.s.                                       50 000,00 
DFS Šternovjánek, z.s.                                           25 000,00 
Babské hody                                                         35 000,00 
Chasa – hody                                                       35 000,00 
TJ Sokol Újezd u Brna                                         195 000,00 
Újezdská Rozmarýna z.s.                                       31 500,00 
Junák – český skaut                                              28 000,00 
SK Újezd u Brna                                                  180 000,00 
SHM Klub Újezd u Brna                                       60 000,00 
SDH Újezd u Brna                                                30 000,00 
CM Šternovjan, z.s.                                               25 000,00 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I     45 000,00 
Římskokatolická farnost Újezd u Brna                  450 000,00 
Spolek Vinaři Újezd                                              80 000,00 
Domov u Františka, p.o.                                        30 000,00 

Ústav vzájemné lidské pomoci, z.ú.                       20 000,00 
Celkem                                                              1 663 764,00 
 
  9. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1 ve 

výši 0 Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané, jedná se o pře-
sun mezi paragrafy z důvodu rozdělení dotací organizacím. 

10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schválilo zásady pro 
poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce 
pro rok 2020 ve výši dle Vyhlášky č. 358/2019 Sb., 
o změně sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné 
ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad 

1) Sazba základní náhrady za používání silničních motorových 
vozidel 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u 
    a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, 
    b) osobních silničních vozidel 4,20 Kč. 
2) Stravné 
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne stravné ve výši 
    a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
    b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýš 

však 18 hodin, 
    c) 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
3) Průměrná cena pohonných hmot 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí 
    a) 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
    b) 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 
    c) 31,80 Kč u motorové nafty, 
    d) 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny. 
11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít 

smlouvu o právu provést stavbu – kanalizační přípojka 
a přívod vody na pozemku ve vlastnictví Města Újezd 
u Brna, část parc. č. 766, k. ú. Újezd u Brna pro modulární 
budovu dětské skupiny v prostorách školního dvora 
(na pozemku parc. č. 766 a 771, k. ú. Újezd u Brna) mezi 
stavebníkem: Dětská společnost Veselá školička Zuzanka 
z.s., Režná 916/2, 620 00 Brno zastoupená Zuzanou Vac-
kovou, předsedou spolku, na straně jedné a Městem 
Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje paní starostku 
města podpisem smlouvy. 

12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává obecně záva-
znou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku ze psů 
a obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním po-
platku za užívání veřejného prostranství. 

13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna stanovuje Směrnici 
č. 1/2020, která obsahuje Sazebník úhrad nákladů za po-
skytování informací, a to ve smyslu § 17 zákona o svo-
bodném přístupu k informacím a ve smyslu Nařízení vlády 
č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních 
odměn za poskytování informací podle zákona o svobod-
ném přístupu k informacím, a to s účinností od 1. 1. 2020. 
Ceny v Sazebníku úhrad ve vztahu k roku 2019 zůstávají 
beze změny.
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Tělocvična naší základní školy má po dlouhých letech úplně 
novou podlahu. V pátek dne 28. 2. 2020 byla dokončena a pře-
dána akce „Regenerace sportovního povrchu tělocvičny ZŠ – 
Újezd u Brna“. 
Kromě nové podlahy je hala i chodba nově vymalovaná, což 
také přispěje ke zlepšení stavu tělocvičny. 
Na renovaci podlahy jsme využili podporu Ministerstva pro 
místní rozvoj. Konkrétně šlo o podprogram 117D822 Podpora 
obcí s 3001–10 000 obyvateli a dotační titul 117D8220B. 

Celkové uznatelné náklady na rekonstrukci tělocvičny činily 
2 862 521,20 Kč. Předpokládaná výše dotace od Ministerstva 
pro místní rozvoj činí 1 350 000,00 Kč.  
Jako každou stavbu, tak i tuto provázely nečekané komplikace. 
Vše se však podařilo zdárně vyřešit. Věříme tedy, že nová pod-
laha bude sloužit nejméně dalších 20 let ke spokojenosti malých 
i větších sportovců. Podívejte se na několik snímků z celé akce. 

 
Karel Vévar, místostarosta 

Regenerace podlahy v tělocvičně

Podlaha tělocvičny před renovací 

Demontáž roštu

Podlaha tělocvičny před renovací 

Demontáž roštu

Montáž nového roštu Nový záklop
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Nové parkety Lakování

Další vrstva laku po lajnování Nová podlaha tělocvičny

Kompostéry do vašich zahrádek 
Rada města Újezd u Brna rozhodla podat  žádost o poskytnutí 
finanční podpory na pořízení domácích kompostérů pro občany 
Újezdu u Brna ve spolupráci s DSO Region Cezava. Kompos-
téry by měly po mnoha diskuzích mít obsah 1050 litrů a pokud 
s žádostí o dotace uspějeme, měli byste mít kompostéry k dis-
pozici v létě 2021. 
Nyní nás totiž čeká ještě mnoho úředních kroků: Žádost je po-
dávána v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 
2020 podporovaného z Fondu soudržnosti na základě vyhlá-
šené 122. výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednic-
tvím Státního fondu životního prostředí ČR. Ukončení příjmu 
žádostí v předmětné výzvě je ke 30. 7. 2020. Poté bude reali-
zován proces hodnocení a v případě získání dotace veřejná za-
kázka pro výběr firmy na dodání kompostérů. Věřím, že 
budeme úspěšní a kompostéry příští rok budou. 
 

Marie Kozáková, starostka 
 

Rekonstrukce tenisového kurtu v areálu ZŠ 
Na základě četných stížnosti tenistů se rada města zabývala špat-
ným stavem sportovní plochy tenisového kurtu v areálu Zá-
kladní školy Újezd u Brna a rozhodla o záměru rekonstrukce. 
V rámci veřejné zakázky malého rozsahu byl vybrán zhotovitel 

JM Demicarr s.r.o. ze Slavkova u Brna. Stavba o celkových ná-
kladech 586184,50 Kč vč. DPH byla zahájena 6. 4. 2020. I přes 
mimořádná opatření je snahou zhotovitele stavbu dokončit do 
30. 4. 2020, aby nastupující tenisová sezóna byla již na novém 
povrchu. Doufáme, že takto zrekonstruovaný tenisový kurt 
bude sloužit sportovním nadšencům k jejich absolutní spoko-
jenosti. 

Karel Vévar, místostarosta 
 
Kácení tújí na hřbitově 
Ke kácení tújí na hřbitově  jsme přistoupili nikoliv z nějakého 
našeho rozmaru, nýbrž na základě dlouhodobého tlaku ze 
strany našich spoluobčanů, kteří neustále upozorňovali na bez-
prostředně hrozící nebezpečí. Občané, kteří mají pronajaté 
hroby v blízkosti středové hřbitovní cesty, opakovaně trvali na 
odstranění stromů. V důsledku prorůstání kořenů tújí do hro-
bových míst praskaly náhrobky. Lidé rovněž poukazovali na 
možné riziko ublížení na zdraví, neboť stromy byly ve velmi 
špatném stavu. 
Domníváme se, že je třeba přírodu chránit a pečovat o ni, aby 
stejně dobře pak mohla „sloužit““ ona nám. V tomto případě 
se ale po důkladném prošetření situace ukázalo, že je nevyh-
nutelné z důvodu ochrany majetku a zdraví osob túje vykácet. 
Přizvali jsme samozřejmě i odborníka na tuto oblast. Z vyjádření 

Další informace z radnice
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arboristy ing. Karla Mikulenky, který provedl hodnocení stavu 
tújí, vyplynulo mimo jiné následující: 
„Jedná se o stromy thuja occidentalis, které byly několikrát se-
sazeny na výšku cca 3 metry. Na dřevinách se začíná projevovat 
stres ze sucha prosycháním koruny a jejich zbytněné náběhy 
kořenů začínají tlačit na hrobová místa. Z důvodu velkých řezů 
nad kořenovým krčkem jsou báze stromu s velkými nezahoje-
nými ranami; lze předpokládat hnilobu kmene a také dochází 
k vylamováni stávajících kmenů.“ 
Z důvodů výše uvedených Ing. Karel Mikulenka doporučil túje 
odstranit. Dále navrhl provést náhradní výsadbu za odstraněné 

dřeviny na vzniklá místa. Navrhl výsadbu listnatých alejových 
dřevin z těchto druhů:  liquidambar styraciflua, robinia pseudo-
acacia, robinia pragense nebo gleditsia triacathos skyline.   
Kácení stromů proběhlo ve dnech 30. a 31. 3. 2020, tedy 
v období vegetačního klidu. Z hlediska ochrany přírody se v této 
době kácením stromů nenarušuje život ptactva, resp. jeho hníz-
dění. Zde je však na místě podotknout, že k vykácení stromů 
na našem hřbitově by muselo dojít v každém případě, neboť se 
jednalo skutečně o havarijní stav. 

 
Marie Kozáková a Daria Vašáková  
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Pomoc, kterou si navzájem nabízíme ve skupině Pomáhejme si, 
je skvělá a nabíjí energií. Mnoho našich sousedů však není na 
facebooku, kde o pomoci komunikuje nejvíce lidí. Posíláme vám 
proto alespoň tento milý vzkaz – nebojte se, společně to zvlád-
neme 

Milý spoluobčané, 
ráda bych v těchto nelehkých časech všechny povzbudila 
a vzkázala, že bude lépe. Berte nařízení vlády vážně, čím dříve 
to všichni pochopíme, tím rychleji bude vše jako dřív. Ti, co jsou 
doma zavření se svými dětmi, využijte toho a zkuste s dětmi trá-
vit spoustu času, kterého teď věřím máte více. 
Starším spoluobčanům přeji mnoho zdraví, snažte se z domu 

nevycházet a nestýkat se s ostatními. Chápu, že to je velmi 
těžké, ale všechno společně zvládneme. 

Těm, co musejí pracovat mimo domov a potom se večer ještě 
učit se svými dětmi, vařit a uklízet.... přeji hodně sil a hlavně 
pevné zdraví. 

Moc mě těší, kolik lidí se zapojilo do projektu Pomáháme si 
v Újezdu u Brna a z celého srdce jim děkuji za veškerou pomoc. 

Držte se a pokud to jen trošku jde, snažte se ve všem co se děje 
najít něco pozitivního. Bude líp . 

Lucie Švandová

Vzkazy z facebooku

Statistika aneb rok 2019 v číslech 
 
Počet obyvatel                                                                3368 
Počet zaměstnanců MP celkem                                             4 
Z toho počet strážníků s osvědčením                                     4 
Z toho počet čekatelů (bez osvědčení)                                   0 
Z toho odhad, kolik strážníků se podílí 
na výslednosti MP                                                                4 
 
Počet přestupků vyřešených v dopravě                        428 
Z toho řešeno příkazem na místě                                         57 
Z toho postoupeno správnímu orgánu                                  2 
Z toho řešeno domluvou                                                  369 
Celková výše pokut uložených příkazem 
na místě (v Kč)                                                         10 700 Kč 
 
Počet přestupků – ostatní                                                83 
Z toho řešeno příkazem na místě                                         16 
Z toho postoupeno správnímu orgánu                                14 
Z toho řešeno domluvou                                                    53 
 
Celková výše pokut uložených příkazem 
na místě (v Kč)                                                          7 100 Kč 
 

 
 
Počet řešených přestupků v dopravě zařazených 
do bodového systému (bez měření rychlosti)                         0 
Počet řešených přestupků v dopravě zařazených 
do bodového systému – překročení 
max. povolené rychlosti                                                        0 
Počet řešených přestupků v dopravě zadržených řidičů 
motorového vozidla pod vlivem alkoholu 
nebo jiné návykové látky                                                      1 
 
Celkem řešeno přestupků                                              511 
 
Celkem uloženo blokových pokut (v Kč)             17 800 Kč 
Počet důvodných podezření o spáchání trestného 
činu oznámených Policii České republiky                             25 
Počet případů použití služební zbraně strážníky                      0 
Počet útoků na strážníky                                                        0 
Zadrženo hledaných osob                                                     2 
Nalezeno vozidel v pátrání                                                   1 
Předvedeno osob dle § 11 odst. 9) zákona o OP                  0 
Předvedeno osob dle § 13 zákona o OP                               0 
Odchyceno zvířat                                                                16 
Provedené odtahy/kontrola vozidel                               0/619 

Okénko Městské policie
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Naše městská policie je tu pro vás, proto se s důvěrou na 
ni kdykoliv obracejte. Níže uvádíme pracovní dobu 
a kontakty. 
Pracovní doba: 
Pondělí až Pátek – 07.00–16.00 hod., 22.00–07.00 hod. 
Víkend a svátky: 22.00–07.00 hod. 
 
V případě mimořádných událostí je strážník konající službu 
mimo uvedenou dobu k dispozici na služebním telefonu MP. 

Kontakt:  
Mobilní telefon MP (nepřetržitý provoz) 602 500 584 
Tel. velitele MP: 722 070 912 
Pevná linka (služebna – pouze při přítomnosti strážníka) 
544 224 901 
Web.: www.ujezdubrna.cz 
E-mail.: policie@ujezdubrna.cz. 
Děkujeme Vám všem za spolupráci. 

Za MP Újezd u Brna – Petr Macák, velitel 

Vážení občané,  
opětovně apelujeme na majitele jízdních kol, aby svá kola vždy 
při jejich opuštění řádně zabezpečili kvalitním zámkem, a to 
pokud možno uzamčením k pevně zabudovanému předmětu 
(stojan na kola, sloup, zábradlí apod.). Dále radíme, zejména 
u hodnotnějších kol, tato připojistit a dále opatřit ochrannými 
prvky (např. čipy, mikrotečkami, ochrannými nálepkami). 
Rovněž žádáme cyklisty, aby svá kola uzamykali i uvnitř budov, 
zejména v bytových domech, neboť již v minulosti a také v ne-

dávné době, došlo k několika krádežím nezajištěných kol na 
chodbách těchto domů. V bytových domech také řádně uza-
mykejte volně přístupné prostory s uskladněnými věcmi 
a sklepní kóje opatřete kvalitními zámky.  
V případě výskytu podezřelých osob se prosím s důvěrou ob-
raťte na naši Městskou policii v Újezdu u Brna na nonstop tel. 
číslo 602 500 584, případně na linku Policie ČR 158. 
Děkujeme. 

Velitel Městské policie Újezd u Brna Petr Macák.

Krádeže jízdních kol – upozornění

Město Újezd u Brna pořídilo pro jednodušší, rychlejší a po-
hodlnější informování svých občanů aplikaci, kterou nyní 
můžete využívat na svých chytrých telefonech. Aplikaci 
Česká Obec si můžete nainstalovat zdarma do telefonu, je 
přístupná pro Android i iPhone. Jakmile si ji nainstalujete, 
stačí ji spustit a vyhledat „Újezd u Brna“. Potom už Vám 
budou automaticky chodit upozornění a nové informace 
přímo do oznamovací lišty telefonu. Aplikaci Česká Obec 
si můžete zdarma stáhnout z GooglePlay nebo App Store. 
Informace najdete také na www.ceskaObec.cz. 
 
Stále vás však budeme informovat i všemi dalšími cestami, 
které fungují nyní. Pokud tedy chytrý telefon nemáte, in-
formace i tak jistě dostanete. 
 
Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na 
kterém občané českých obcí, městských částí a měst získají 
rychlé a aktuální informace o událostech v jejich okolí. Nemusí 
se tedy týkat jen jejich obce, můžete si vyhledat informace 
o místech, kde se nacházíte a trávíte zde volný čas – nebo tam 
třeba jezdíte na chalupu. 
 
Na podrobnosti jsme se zeptali projektového manažera 
České Obce pana Davida Jedlinského. Čím je tato mobilní 
aplikace zajímavá? 
Říká se, že v jednoduchosti je síla. A právě to je pořekadlo, které 
naši aplikaci vystihuje. Je to moderní, přehledný a praktický ko-
munikátor mezi vaší obcí a uživatelem aplikace. 

A k čemu aplikace občanům slouží? 
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informace z vaší radnice? 
V místním tisku, ve vaší obci, e-mailem… Stávalo se vám, že jste 
ve své volné chvíli navštívili webové stránky obce a posléze se 
dověděli, že se událo něco, co jste potřebovali vědět o dvě ho-
diny dříve? Nebo jste si museli informace zaznamenávat do ka-
lendáře, abyste na ně nezapomněli. 
A právě mobilní aplikace Česká Obec, která je nyní propojena 
i s radnicí Újezdu u Brna, vás může o dění ve vaší obci infor-
movat okamžitě a aktuálně. Aplikace navíc pracuje s obrázky, 
videi, textem, externími odkazy, najdete tu důležité kontakty na 
vaši Obec a zároveň aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem 
mobilním telefonu, takže si např. upoutávky na kulturní akce 
můžete do kalendáře přímo ukládat. 
 
A kromě toho, co jste zmínil, v čem je mobilní aplikace je-
dinečná? 
Máte možnost sledovat nejen město Újezd u Brna, ale také jiné 
obce, městské části (pokud jsou do projektu Česká Obec zapo-
jeny), a to jednoduchým přidáním další obce v mobilní aplikaci. 
Získáte tak přehled i o jiných obcích, které vás zajímají, nebo 
kde se momentálně nacházíte. 
 
Jak je tedy možné začít mobilní aplikaci využívat?  
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (ta-
blety) s operačním systémem Android nebo iOS(iPhone). Zde 
je jednoduchý návod k jejímu stažení: 
• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku "Obchod Play" 

Aplikace ČESKÁ OBEC 
přinese aktuální informace o dění v našem městě
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nebo "App Store", kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte 
Česká Obec, 

• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat, 
• po instalaci klikněte „Otevřít", aplikace se zobrazí, v pravém 

horním rohu najdete znaménko „+", po kliku na něj se zob-
razí žluté pole s nápisem „Přidat Obec", po kliknutí na něj 
můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce, které chcete 
sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom, která Obec 
má být první nebo druhá tím, že danou Obec přidržíte a pře-
táhnete nahoru či dolů, 

• dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí", zobrazí 
se Obec, kterou jste si přidali, pokud je Obec zapojená do 
projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, 

Obec je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolu-
pracuje. 

• obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo. 
 
Pokud si aplikaci nainstalujete, zkontrolujte že máte v Nastavení 
telefonu – aplikace – zapnuty upozornění na již nainstalovanou 
aplikaci Česká Obec. 
Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere minimální 
místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události vás 
upozorní prostřednictvím notifikací (upozornění) a na váš po-
žadavek si načte pouze vybraný příspěvek, který vaše město 
zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.

Termín přechodu na nové vysílání v síti DVB-T2 se blíží. Jak jsme 
už informovali v minulém čísle Zpravodaje, je nutné si pořídit 
set-top box nebo novou televizi s přijímačem DVB-T2. Aby-
chom alespoň trochu pomohli našim starším spoluobčanům 
s touto technickou záležitostí, rozhodlo se vedení radnice uvol-
nit jednoho z pracovníků a pověřit jej pomocí při zajištění 
a zprovoznění set-top boxu pro obyvatele Domova s pečova-
telskou službou a Penzionu u parku. Zaměstnanec městského 
úřadu začátkem března bezplatně zapojil a nastavil v obou do-
movech přes 40 set-top boxů a pomohl s instruktáží, jak zařízení 

ovládat. Doufáme, že tato malá služba byla pro naše spoluob-
čany přínosem. 
Pokud jste dosud připojení set-top boxu nebo nákup nového 
přijímače dosud nestihli, nemusíte se obávat, že o vysílání při-
jdete. Kvůli koronavirové krizi Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu pozastavilo vypínání starého vysílání, aby lidé nemuseli 
řešit další starosti a aby se televizní vysílání s řadou důležitých 
informací dostalo ke všem obyvatelům. 
 

Karel Vévar, místostarosta 

Jak se připravujeme na DVB-T2

V prosinci loňského roku a v lednu roku letošního měli občané 
Újezda možnost vyjádřit se prostřednictvím dotazníkového še-
tření k tomu, co by si přáli zlepšit v oblasti pro-rodinného kli-
matu v našem městě (dotazník byl vložený do prosincového 
čísla Zpravodaje a byl také k dispozici online na stránkách města 
– uzávěrka byla 15. ledna 2020). Každý z vás se tedy mohl 
touto cestou vyjádřit k tomu, co mu v Újezdě chybí, co by se 

mělo zlepšit, případně jak by sám chtěl přispět k tomuto zlep-
šení. Bohužel se vyplněných dotazníků vrátil jen zlomek, při-
tom jejich vyplnění nezabralo víc než deset minut a šlo 
o skvělou příležitost, jak sdělit zástupcům města vaše přání 
a představy.   
Protože jednou z oblastí, která se v dotazníku objevila, byla 
i kultura, zabývali jsme se jejich výsledky i my v kulturní komisi. 

Plánujeme vánoční trhy i návštěvy divadla
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Konkrétně nám vedení města předalo dva podněty, které z do-
tazníků vzešly.  
Jedním z nich byl návrh na uspořádání vánočních trhů. Protože 
rada města tuto akci na váš návrh schválila. Budou tedy probíhat 
odděleně od rozsvícení vánočního stromu. 
Další návrh, kterým jsme se zabývali, byla možnost zajištění 
předplatného do divadla v Boleradicích, do kterého město 
v minulosti pro své občany organizovalo zájezdy. Bohužel 
boleradické divadlo nabízí pouze „jarní předplatné“. Jeho 
prodej zahajuje vždy v září a zahrnuje pět představení v ob-
dobí leden až květen následujícího roku. Je otázka, jestli by 
zájemců o předplatné bylo tolik, abychom byli schopni na-
plnit vždy celý autobus, ale pokud bude ze strany občanů 
zájem, pokusíme se pro to udělat maximum. Pokud by 
zájem o předplatné na celou jarní sezónu nebyl dostačující, 

tak jsou samozřejmě ve hře ještě zájezdy na jednotlivá před-
stavení. 
Na jarní část divadelní sezóny už bohužel zájezd uspořádat ne-
stihneme, a to i vzhledem k současnému nouzovému stavu, ale 
pokud to bude možné, vrátíme se k tomuto návrhu na podzim, 
ať už k předplatnému nebo jen k jednorázovému zájezdu. 
Věřte nebo nevěřte, vaše nápady a návrhy jsou pro nás inspi-
rací a jsme za ně rádi. Je vždycky dobré vědět, že svůj čas 
a energii vkládáme do organizování právě těch akcí, které vás 
oslovují a které vám přinášejí radost. Takže se nebojte napsat 
svoje návrhy a postřehy, ať už mailem na adresu zpravodaj-
ujezd@seznam.cz nebo na facebookové stránky města, nikdo 
jiný to za vás neudělá. 

Leona Tálská,  
Kulturně školská komise

V prosincovém zpravodaji jsme vyhlásili soutěž O nejlepšího 
sněhuláka. Soutěž probíhala od 20. 12. 2019 do 29. 2. 2020. 
Počasí bohužel této soutěži moc nepřálo a sněhu si děti letos 
moc neužily. I tak se jich ale našlo pár, které se nedaly odradit 
a mnohdy i z malého množství sněhu postavily krásné sněhu-
láky. 
Do soutěže nám nakonec přišly čtyři fotky dětí a jejich výtvorů 
ze sněhu. Na fotkách bylo vidět velké odhodlání a hlavně ra-
dost z odvedené práce. 
O celkovém vítězi rozhodli občané města, kteří hlasovali na 
facebookových stránkách Města Újezd u Brna. Nejvíce hlasů 

nakonec získala Sonička Mácová. Na druhém místě se umístili 
sourozenci Dominik a Matyas Švandovi, třetí místo obsadily 
Anička a Barborka Cigánkovy a krásné čtvrté místo obsadila 
nejmladší účastnice Alžbětka Pospíšilová. 
Všechny děti obdržely z rukou paní starostky Marie Kozákové 
krásné odměny, ze kterých měly velkou radost. Děkujeme 
všem, kteří se soutěže zúčastnili a věříme, že příští rok nám po-
časí bude více přát a stane se z této soutěže každoroční tradice.  
 

Za Kulturně školskou komisi  
Ing. Lucie Švandová

Sněhuláci bez sněhu aneb Jak jsme se poprali s nepřízní počasí  

Zpravodaj 2 2020 2 (kopie).qxp_Sestava 1  08.04.20  9:25  Stránka 19



20 www.ujezdubrna.cz

Dobrovolný svazek obcí Region Cezava pořádal počátkem roku 
2020 sbírku starých mobilních telefonů s názvem: „Dobrý sku-
tek za starý mobil“. Celkově bylo vysbíráno 668 mobilních te-
lefonů v 13 obcích a městech (11x obce Cezavy + Pozořice 
a Velatice). Za tyto vysloužilé přístroje vyplatila společnost Ase-
kol částku 17 500 Kč neziskové organizaci Společnou cestou 
s námi, která byla symbolicky předána do rukou mladého vo-
zíčkáře Vojty v prostorách zasedací místnosti Obecního úřadu 
Telnice. 
Při této příležitosti byli také za každou obec vylosováni dva vý-
herci, kteří obdrželi odměnu v podobě propagačních předmětů 

dané obce. Ze všech těchto výherců pak byl vylosován výherce 
hlavní ceny – mobilního telefonu Samsung Galaxy, kterým se 
stal František Filipi z Těšan. Za Újezd u Brna se štěstí usmálo na 
Soňu Mácovou a Kateřinu Vašákovou. Vylosované výherkyně 
byly odměněny drobnými dárky. 
Všem výhercům gratulujeme. Níže uvádíme pořadí všech za-
pojených obcí a děkujeme všem, kteří tuto charitativní akci ja-
kýmkoliv způsobem podpořili, zvláště pak společnosti Asekol, 
a.s. 
1. Otnice                                                     107 
2. Újezd u Brna                                            107 
3. Nikolčice                                                   85 
4. Těšany                                                       76 
5. Moutnice                                                   62 
6. Blučina                                                       60 
7. Telnice                                                       43 
8. Měnín                                                       33 
9. Žatčany                                                      28 
10. Velatice                                                    26 
11. Otmarov                                                  17 
12. Pozořice                                                   14 
13. Nesvačilka                                               10 
CELKEM                                          668 mobilů  

 
Za DSO Region Cezava František Kroutil, starosta Telnice 

Dobrý skutek za starý mobil

Paní Marie Muricová z Újezdu u Brna se v únoru dožila ne-
uvěřitelných 101 let. Stále nás překvapuje svojí vitalitou, dob-
rosrdečností a úsměvem. 
Milá paní Muricová, jsme rádi, že Vám opět můžeme přát a také 
tímto srdečně přejeme hojnost zdraví, štěstí, radosti a požehnaná léta 
dalšího života v kruhu vaší rodiny, která o Vás stále s láskou pečuje. 
A na konec připojíme trochu statistiky. Podle České správy so-
ciálního zabezpečení žilo na konci loňského roku nejvíce stole-
tých důchodců a důchodkyň v Praze, a to 38. Nejvíce 
stojednaletých – celkem 23 – bylo v Jihomoravském kraji. 
K těmto svým věkem úctyhodným osobám se v letošním roce 
připojila také obyvatelka  našeho města. 

Marie Kozáková, starostka

Životní jubilea: gratulujeme Marii Muricové

Ve vedení Mateřské školy Újezd u Brna 
se v lednu odehrála změna. V řádném 
konkurzu byla jmenována ředitelkou 
paní učitelka Lenka Vaculíková. 
Chod mateřské školy je nadále v plném 
proudu. Mateřská škola má 5 tříd, 
v každé třídě je zapsáno zhruba 25 dětí, 

z toho 2 třídy jsou pro starší předškolní děti a další 3 třídy jsou 
smíšené pro děti od 2–4 let. 
Po celou dobu výchovně vzdělávacího procesu jsou děti od nej-
útlejšího věku systematicky vedeny k samostatnosti ve všech 
směrech. Děti se učí základům komunikace s vrstevníky a do-
spělými, zvládat jednoduché úkony sebeobsluhy, hygieny, spo-
lečenského chování, získávat pracovní dovednosti a všeobecné 

Střípky z mateřské školy
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znalosti. Vyvrcholením dlouhodobého pedagogického úsilí je 
speciální příprava pro vstup do základní školy formou Eduka-
tivně stimulačních skupin (vzdělávacích skupin), které jsou or-
ganizovány společně ve spolupráci mateřské a základní školy 
a rodičů.  
• Během školního roku připravuje mateřská škola pro děti kul-

turní a sportovní aktivity. 
• V lednu proběhla akce Muzikoterapie, která umožnila dětem 

odletět na kouzelném koberci do světa pohádek a zázraků. 
A nejen to, celý příběh si děti samy dotvářely hrou na neob-
vyklé hudební nástroje. 

• Od února děti absolvují plavecký výcvik. 
• Také proběhl karneval, při kterém si děti zaskotačily a před-

vedly se ve svých kostýmech. 
• Zařadili jsme pro děti výukový program „Zážitkový stan“, 

jehož prostřednictvím se děti dostaly do vesmíru a prožívaly 
pohádkové dobrodružství. 

• Průběžně probíhá akce se seniory „Senioři dětem a děti se-
niorům“, kde se setkávají dvě generace. V rámci tohoto pro-
jektu navštěvují senioři děti a čtou jim pohádky, a naopak 
starší děti navštěvují seniory v Domově u Františka a v Domě 
s pečovatelskou službou, kde společně tvoří a vzájemně se 
obohacují o společné zážitky. Do budoucna plánujeme další 
vzájemnou spolupráci, jakmile to situace dovolí. 

Pro zpestření prožitkového učení bychom tímto rádi požádali 
občany našeho města a blízkého okolí o zprostředkování mož-
nosti návštěvy či exkurze dětí na farmě, v hospodářství, v za-
hradnictví, dílně apod., kde by děti získaly nové poznatky ze 
života lidí, zvířat, lidových tradic a řemesel. Samozřejmě až poté, 
co skončí současná opatření proti šíření koronaviru. 
Všem občanům přejeme krásné prožití jarních dnů a těšíme se 
na společná setkávání v mateřské škole. 

 
Lenka Vaculíková, ředitelka MŠ

Základní škola Újezd u Brna ve spolupráci s Mateřskou školou 
Újezd u Brna již několik let poskytuje program Edukativně sti-
mulační skupiny. I v letošním roce tomu není jinak, od 4. února 
pracují 4 šesti až osmičlenné skupiny pod vedením zkušených 
pedagožek ze základní a mateřské školy. 
 
Co jsou to edukativně stimulační skupiny? 
Jde o program zaměřený na systematický rozvoj předškolních 
dětí. Do maximálně osmičlenné skupiny jsou děti zařazeny na 
základě zájmu rodičů a je zde hravou formou rozvíjeno několik 
základních oblastí, které je potřeba před nástupem do první 
třídy posílit pro zvládání budoucího čtení, psaní a počítání – 
zrak, sluch, jemná motorika a grafomotorika, řeč, paměť a před-
matematické dovednosti. Skupinky pomáhají dětem zvykat si 
pracovat v kolektivu, soustředit se na danou činnost, učí se tr-
pělivosti. V programu se postupuje od jednoduššího ke složi-
tějšímu. 
Rodič se účastní lekce společně s dítětem, má tak jedinečnou 
možnost sledovat zapojení svého dítěte v kolektivu, může sám 
pozorovat a vyhodnotit, na čem mohou společně doma praco-
vat a v neposlední řadě získá dovednosti k následné domácí pří-
pravě. Pravidelné setkávání obou učitelek, rodiče a dítěte by 

mělo být příjemnou událostí, která rozvíjí pozitivním směrem 
následnou spolupráci v rámci třídy. Rodič má možnost získat 
ucelené informace o pokrocích svého dítěte a návody pro další 
práci a zlepšení. Účast v lekcích je zcela zdarma, rodiče pouze 
zakoupí pracovní listy, s kterými se pracuje v jednotlivých lekcích 
a následně při práci doma. 
 
Pro koho jsou určeny? 
Edukativně stimulační skupiny jsou určeny předškolním dětem, 
kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout zápis do 1. ročníku, 
začátek školní docházky nebo dětem, které mohou být ohro-
ženy školním neúspěchem v počáteční fázi školní docházky. 
Jak skupiny probíhají? 
Edukativně stimulační skupiny jsou rozděleny do 10 lekcí, konají 
se jednou za 14 dnů a každá lekce trvá 60 minut. Všechny lekce 
probíhají ve spolupráci mateřské a základní školy a na jednotli-
vých lekcích jsou přítomny pedagožky z obou škol. Prvních 5 
lekcí probíhá v mateřské škole a vede je paní učitelka z mateřské 
školy, kterou děti znají a měly by se tak cítit komfortně. Paní 
učitelka ze základní školy poskytuje dítěti i rodičům individuální 
dopomoc, komunikuje s účastníky, poskytuje jim správné ná-
vody a postupy k práci a poté odpovídá na jejich dotazy. 

Do školy ještě před zápisem
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V dalších 5 lekcích se role vymění, program se přesune do zá-
kladní školy, děti usednou do školních lavic a pod vedením paní 
učitelky ze ZŠ opět pracují jako dosud. Všichni učitelé, kteří 
vedou edukativně stimulační skupiny, jsou v této oblasti od-
borně vzděláni a mají platnou certifikaci pro vedení skupin. Po-
užívají nejnovější metodické materiály vypracované odborníky 
z pedagogicko-psychologické poradny. 
 
Věříme, že spolupráce naší ZŠ a MŠ maximálně usnadňuje bu-
doucím prvňáčkům tak zásadní změnu, jakou nástup do první 

třídy bezpochyby je. Předškoláci také navštěvují naši školu 
v rámci jednoho dopoledne, kdy si mohou všichni vyzkoušet, 
jaké je to sedět ve školní lavici, vyzkouší si práci na interaktivní 
tabuli, a hlavně podívají se do školy dřív, než přijdou k zápisu. 
Zkusme i my rodiče přispět našim dětem k pozitivnímu přístupu 
ke škole, nevyhrožujme a nestrašme školou. Vždyť na svá školní 
léta pak stejně jako my budou vzpomínat celý život! 
 

Mgr. Michaela Bednářová

Dne 8. 11. 2019 jsme se v rámci projektu „Senioři dětem, děti 
seniorům“, na jehož realizaci se podílí i město Újezd u Brna, 
vypravili do Domova u Františka. Toto zařízení, zřízené Jihomo-
ravským krajem, poskytuje celoroční péči našim spoluobčanům 
v důchodovém věku. Bylo nás osm „statečných“ a naším úko-
lem bylo předčítat babičkám a dědečkům. K tomuto účelu jsme 
vybrali ve spolupráci s paní učitelkou Žáčkovou a knihovnicemi 
z Městské Jiráskovy knihovny publikaci známého písničkáře 
a spisovatele Josefa Fouska s názvem „Pojďte se smát“. Kniha 
je tvořena krátkými vtipnými povídkami z běžného života 
autora. 
V místnosti, kde jsme předčítali, se sešlo asi 15 až 20 poslu-
chačů. Přestože jsme se na vystoupení pečlivě připravovali, zpo-
čátku jsme se dost styděli a četli jsme potichu a rychle. 
V průběhu četby jsme se ale uklidnili, a tak se i kvalita našeho 
výkonu výrazně zlepšila.  

Zhruba po měsíci se žáci 1. i 2. stupně základní školy, tentokrát 
ve větším počtu, vypravili za seniory znovu, aby je potěšili zpě-
vem vánočních koled. I na toto kulturní vystoupení se všichni 
pečlivě připravovali pod vedením paní učitelky Marie Životské. 
Věříme, že výběrem písní se podařilo vnést do Domova u Fran-
tiška vánoční atmosféru a navodit klid a pohodu.  
Myslíme si, že pro všechny je takto společně strávený čas pří-
nosem. Pro seniory zejména proto, že je rozptýlíme v jejich kaž-
dodenním běžném životě, a pro nás proto, že se učíme dělat 
něco pozitivního pro druhé. A to je i důvod, proč bychom chtěli 
v tomto projektu nadále pokračovat.  
 

Markéta Kalvodová, Adéla Nádeníčková, Sabina Pospíšilová,  
Lukáš Ritter, Martin Flajšinger 

(žáci 8. ročníku ZŠ Újezd u Brna)

Setkání školáků se seniory

Řekne-li se slovo most, znamená to spojení. Spojení dvou 
břehů, překlenutí vody či nebezpečného území. Tento prvek 
obvykle přináší oběma stranám výhody a prakticky je v jistém 
směru sbližuje. Obdobnou roli má i nově otevřené Mezigene-
rační centrum a Family point, které byly slavnostně otevřeny 
28. února v našem městě. 

Centrum a Family point se nachází v v bývalé cukrárně v pro-
storách naproti radnice. 
Slavnostního otevření se zúčastnilo vedení města a také hosté. 
O získání dotace na rekonstrukci prostor centra se významně 
zasloužil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marek 
Šlapal, který přijal naše pozvání a na otevření centra přijel. Vá-

ženými hosty dále byli ředitel do-
mova U Františka JUDr. Antonín 
Jízdný a vedoucí sekce sociální 
péče Centra pro rodinu a sociální 
péči, národní koordinátorka a ve-
doucí služby Family Point 
Mgr. Miroslava Bořilová. K zís-
kání dotace na zbudování Family 
Pointu významně přispěla snaha 
předsedkyně Komise pro rozvoj 
města Mgr. Jany Pízové. 
Ačkoliv počasí bylo značně ne-
vlídné, na slavnostním aktu se 
sešli i občané našeho města: ti 
dříve narození, lidé v produktiv-

Most mezi generacemi
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ním věku i maminky s kočárky. Přítomné i hosty pozdravila paní 
starostka Marie Kozáková i pan náměstek Marek Šlapal, který 
nezapřel smysl pro humor! Spolu s paní starostkou přestřihli 
stuhu a pozvali občany i hosty k návštěvě zrekonstruovaných 
prostor. O hudební a pěvecký doprovod se výborně postarali 
Vojtíšek Kyselka, jeho maminka Michaela a babička Vladimíra 
Havlátová. V tomto uskupení byla symbolika spojení generací 

více než patrná a kdo tvrdí, že dnes už společně rozdílné gene-
race nezpívají, hluboce se mýlí. Prostory centra zkrášlila výstava 
prací žáků, která vycházela z projektu Audit Family Friendly 
Community. Jeho součástí byl i průzkum mezi občany zaměřený 
na to, co by v našem městě chtěli mít, aby byl Újezd u Brna pří-

znivým místem pro život rodin. Děti tato přání převedly do vý-
tvarné podoby a jednoznačně vítězilo koupaliště. V centru bylo 
pro návštěvníky připraveno občerstvení a hlavně tam nevanul 
vítr s deštěm jako venku! Atmosféra byla příjemná a nové pro-
story velmi útulné. 
A k čemu bude Mezigenerační centrum a Family point sloužit? 
Je zde možnost získat informace o městě a blízkém okolí včetně 

zpravodajů, katalogu firem, mapy města, bro-
žur či pohlednic. Dříve narození mohou využít 
poradenství v běžných i tíživých situacích, vyří-
dit si I.C.E. kartu či slevovou kartu Senior pas. 
Maminky zde najdou prostor k přebalení či na-
krmení dětí, jídlo jim mohou ohřát v mi-
krovlnné troubě. Je zde možnost vyřízení 
slevové karty Rodinný pas. K dobré pohodě 
jistě přispěje i šálek kávy, neboť v prostorách 
nechybí ani kávovar. Centrum je bezbariérové, 
takže přístup nebude činit potíže ani dříve na-
rozeným či maminkám s kočárky. 
A jaká je idea tohoto místa? 
Každý z nás má co nabídnout. Dříve narození 
zkušenosti, moudrost, rozvahu, mladí lidé elán, 
energii a odvahu, střední generace znalosti 
a schopnost empatie. Všichni se ale stále mu-
síme učit respektu k druhým, toleranci a sluš-

nosti. To je ten most, který nás má sblížit, to je ta cesta, kterou 
se chceme vydat. Snad se nám tuto myšlenku díky Mezigene-
račnímu centru a Family pointu podaří naplnit. 

 
Mgr. Markéta Jetelová
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Po vzájemné dohodě s funkcionáři újezdského fotbalu jsem 
začal pracovat v úseku mládeže. Byl jsem dlouholetý fotbalový 
trenér a funkcionář na Brněnsku, zejména v mé rodné Líšni, ale 
bohužel jsem tuto činnost musel v roce 2018 ze zdravotních 
důvodů ukončit. V Újezdě bydlím 14 let a rád bych tady místním 
fotbalistům pomohl vytvořit základní koncepci fungování.  
Má vize spočívá v tom, že se v této lokalitě vytvoří fotbalové 
centrum. Kolem našeho města jsou v těsné blízkosti vesnice 
Hostěrádky-Rešov, Kobylnice, Sokolnice, Telnice, Žatčany a Ot-
nice, ale do budoucna nevylučujeme možnost začlenit i další 
lokality. (V současné době probíhá spolupráce v oblasti mladších 
a starších žáků a dorostu s obcemi Křenovice, Šaratice, Zbýšov, 
Prace a Tuřany). 
Vše se odvíjí od mládeže, ta je základní kámen celkové kon-
cepce, a dále na to musí navazovat systematická práce v oblasti 
fotbalu dospělých.  
Musíme začít od těch nejmenších, přičemž nejdůležitější je vy-
tvoření početné základny. Ta se vytváří jednak samovolným pří-
chodem zájemců, u těch nejmenších samozřejmě v doprovodu 
rodičů, dále na základě informací na webových stránkách 
(stránky jsou v současnosti nově vytvořené. Nejúčinnějším ná-
borovým systémem je ale nábor v základních a mateřských ško-
lách, kde dochází k osobnímu kontaktu s dětmi. 
Je potřeba navázat kontakty nejen v samotném Újezdě, ale 
i v okolních vesnicích, které jsem v předcházejících řádcích uvedl. 
Rovněž je třeba respektovat fakt, že v Otnicích a Kobylnicích 
jsou fotbalové oddíly s nějakou představou své činnosti. Proto 
jsem kontaktoval funkcionáře a trenéry těchto oddílů a při osob-
ním jednání jsme se dohodli na detailech spolupráce. V ostatních 
vesnicích řešíme nábory přímo se ZŠ a MŠ. Specifický kontakt 
vznikl v Žatčanech s činovníky Sokola, Orla a místním hospod-
ským, bývalým fotbalistou SK Újezd. Všichni tito mají zájem spo-
lupracovat, navíc žatčanské děti mají vazbu na Újezd tím, že 
navštěvují druhý stupeň naší základní školy. Je zde i možnost vy-
užití žatčanského fotbalového hřiště pro újezdská družstva. 

Na podzim 2019 jsme navštívili ZŠ a MŠ Újezd, MŠ Hostěrádky, 
ZŠ a MŠ Sokolnice, ZŠ a MŠ Telnice. V mateřských školkách 
jsme náborové letáčky předali dětem od 4 let výše, v základních 
školách jsme celkem navštívili 25 tříd od první do páté třídy. 
Bylo odevzdáno cca 300 náborových lístků. Zájemců, kteří přišli 
na hřiště, bylo 11.  
Jarní nábory měly probíhat ve všech uvedených lokalitách 
včetně Kobylnic, Otnic a Žatčan. Vrátíme se k nim, jakmile to 
bude možné.  
Samozřejmě na nábory navazují další činnosti přímo na hřišti. 
Jednak vlastní trénink a organizační záležitosti, ale také získávání 
trenérů z řad rodičů. Ne každý má o trénování zájem, a ne 
každý má patřičné schopnosti trénink vést. V dnešní době je 
obtížné sehnat kvalifikované trenéry, zvláště u mládeže, kde je 
zapotřebí specifický přístup. 
Vzhledem k tomu, že fotbal je jako sport nedílnou součástí lid-
ského života, nejde jen o to, že se děti, junioři a dospělí fotba-
listé učí ho hrát, ale hlavně jde o radost ze hry, psychickou 
vyrovnanost člověka, zvýšení fyzické zdatnosti organizmu, tudíž 
i zdraví jako takového. 
Co se týče těch nejmenších, je zde další prvek, který nesmíme 
opomenout, a to je jejich chování a zvyky, které si ze sportov-
ního kolektivu přináší do běžného života. Je nutné, aby trenéři 
a všichni ti, kteří se na jejich výchově podílí, byli příkladem 
a sami nezapomínali, že tady nejde jen o samotný fotbal, ale 
také o to, aby se mimo sportovních dovedností naučili být cíle-
vědomí, ale také slušní a poctiví lidé. 
Bohužel žijeme v době, kdy se pomalu vytrácí lidské hodnoty 
jako je slušnost, poctivost, úcta a pokora, a namísto toho je 
v popředí konzumní způsob života.  
Na závěr asi tolik, přál bych si, aby lidé v Újezdě říkali: „Naši 
fotbalisti, to jsou nejen borci, ale také, a to především, dobří 
lidé.“ 

Josef Hudec 

Pár slov o koncepci újezdského fotbalu

Nábor fotbalistů  
Fotbalový klub SK Újezd u Brna hledá nové fotbalisty od 4 let.  

Máte rádi fotbal?  
Sledujte prosím webové stránky www.skujezdubrna.cz  

Nábory jsme museli přerušit kvůli bezpečnostním opatřením  
souvisejícím s koronavirem COVID-19.  

Jakmile se situace změní a bude možné nábory obnovit,  
s předstihem tuto informaci sdělíme.

Zpravodaj 2 2020 2 (kopie).qxp_Sestava 1  08.04.20  9:25  Stránka 24



www.ujezdubrna.cz 25

Kvůli standardně horším zimním podmínkám na trénování ko-
runovaným navíc rekonstrukcí školní tělocvičny jsme na leden 
přihlásili nadstandardní počet turnajů. Výsledky neměly být dů-
ležité. Hlavním cílem bylo zahrát si a kvalitně potrénovat. 
„Maraton“ akcí zahájil 11. 1. 2020 Kuřimský Chococup. V kon-
kurenci sedmi týmů jsme se umístili na čtvrtém místě. Už delší 
dobu se snažíme hrát agresivní obranné systémy a zdá se, že 
klukům tato varianta vyhovuje. Náš Matěj Kachlík byl vyhlášen 
nejlepším hráčem turnaje.  

17. 1. 2020 jsme odjeli na dvoudenní turnaj Gorivo Cup do No-
vého Veselí. Chtěl bych vyzvednout a zdůraznit fakt, že hráči 
měli zakázanou elektroniku. Tuto novinku se ve spolupráci s ro-
diči podařilo prosadit, i když tomu někdy předcházeli boje. Kluci 
museli komunikovat tváří v tvář, případně hrát karty nebo des-

kové hry a noci byly vyhrazené spaní. Víkend proběhl v super 
atmosféře. Kromě házené byl čas i na kolektivní blbnutí, neboť 
v průběhu soboty napadl sníh. Dařilo se i házenkářsky. Mimo 
jiných jsme porazili i takové giganty jako je Dukla Praha nebo 
Talent Plzeň a po zásluze jsme brali bronzové medaile. Být třetí 
z dvanácti účastníků počítáme jako veliký úspěch. 
 
Do třetice všeho dobrého jsme v sobotu 25. 1. 2020 zavítali do 
Velkého Meziříčí na Zimní Pohár. Osm účastníků bylo rozdě-
leno do dvou skupin. My jsme hned v prvním utkání narazili 
na Tatran Litovel, který nás na prvním turnaji v Kuřimi odsunul 
na čtvrté místo. Borci byli celí nažhavení tuto prohru odčinit 
a po lítém boji zvítězili. V podobném duchu nastoupili do všech 
zápasů a bez ztráty bodu celý turnaj vyhráli. 
Na to, že jsme pojali tyto akce jako tréninkové, jsme si nevedli 

špatně. Měli jsme zlepšující se výkonnost a do postupky už nám 
chybělo jen druhé místo. S tím nám pomohli starší žáci s vydat-

nou pomocí mladších, když začátkem února absolvovali turnaj 
Sokol Cup v Novém Veselí. Ze šesti zápasů čtyři vyhráli, jeden 
remizovali a jeden prohráli a stříbrné medaile zamířily do 
Újezda.  

Luděk Kubát

Začátek roku 2020 z pohledu újezdské žákovské házené
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V neděli 8. března 2020 jsme měli možnost navštívit dětské di-
vadelní představení Pohádky ze Špalíčku v podání dvou herců 
divadla Paravánek – Kateřiny Rakovčíkové a Radima Sasínka. 
Oba byli dříve dlouholetými herci Divadla Radost. U nás zaplnili 
sál Rychty do posledního místa. Dětem zahráli a zazpívali ne-
stárnoucí pohádky Františka Hrubína, jako je třeba Malá po-
hádka o řepě, Paleček a jeho kamarádi, Dědečkův koblížek 
a další. Děti i dospělí měli možnost se do pohádek na pódiu ak-
tivně zapojit hrou na jednoduché hudební nástroje, učením pís-
niček a říkanek i dramatickým ukazováním. Návštěvnost byla 
tentokrát opravdu hojná, a tak věřím, že se opět u podobného 
programu společně setkáme. Městu patří od všech diváků po-
děkování za umožnění a dotování tohoto hezkého odpoledne. 

Mgr. Veronika Šinderbalová

Hrubínovy pohádky a odpoledne plné písniček

V sobotu před Popeleční středou se v místním sále Na Rychtě 
uskutečnil druhý ročník pochovávání basy, který navázal na 
zhruba třicet let zpřetrhanou tradici. Mnozí z diváků se členů 
divadelního spolku dotazovali, jaký význam má toto karneva-
lové divadlo. Proto jsem si dovolil kromě referování o průběhu 
akce na úvod několik slov o významu a původu tohoto oblíbe-
ného rituálu. 
Karneval byl po staletí oblíbeným způsobem, jak se pobavit, jak 
kritizovat mocné bez postihu, jak vyjádřit radost ze života 

mnoha různými způsoby. Karnevalovými obyčeji se v křesťanské 
kultuře začaly napodobovat „vážné“ církevní či liturgické ob-
řady. Pravděpodobně se totiž navázalo na antické bakchanálie, 
jen jim byl dán jiný význam. 
Mezi nejznámější parodické zvyky patří středověká hra Tří 
Marií, založená na parodování pašijového příběhu o umučení 
a vzkříšení Ježíše Krista. Jádrem hry je spíše handrkování na trhu 
o cenu vonných mastí než známý velikonoční příběh. 
Na podobném principu funguje i zvyk pochovávání basy. Dle 
církevní tradice by totiž od Popeleční středy až do neděle veli-
konoční nemělo docházet k žádným zábavám, pijatikám, ple-

sům a obecnému veselí vůbec. Proto se tedy symbolicky pohřbí 
basa, která, jak dobře všichni víme, tvrdí muziku. Zbytek kapely 
tak logicky již nemůže hrát. V dřívějších dobách se basa pohř-
bívala až v úterý před „škaredó“ tedy Popeleční středou. 
A nutno říci, že lidé poctivě dobu postní bez zábav dodržovali. 
Věřili totiž, že by se jim porušení postního odříkání nemuselo 
vyplatit. 

Basa byla pochována!
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Jelikož žijeme v jednadvacátém století, rozhodli jsme se pocho-
vat basu již v sobotu, protože v úterý by pravděpodobně dora-

zilo mnohem méně diváků. I když třeba v takovém Strání na 
moravsko-slovenském pomezí je vyhlášený masopustní fašank 
a končí opravdu až pochováním basy v úterý.  
Letošní pochovávání basy bylo zahájeno tanečním představe-

ním Folklorního souboru Šternovjan. Chlapci si připravili fašan-
kový tanec ze Strání, poté, tentokráte i s děvčaty, zatančili pá-
rový tanec z Brněnska. Hned po tomto tanci následovala bohatá 
tombola a o půlnoci záhadně onemocněla basa, která na ná-
sledky choroby náhle zemřela. Bylo rozhodnuto o jejím oka-
mžitém (obrazném) pochování. 
Diváci se v průběhu obřadu dozvěděli o tom, co vše se 
v Újezdě přihodilo, kdo za to může či nemůže, komu se narodí 
děti a na co se můžeme v příštím roce těšit. 
Letošní pochovávání basy bylo velmi povedené. Přestože ter-
mín ostatkové zábavy vyšel letos na konec jarních prázdnin, do-
razilo velké množství diváků, kterým se, dle ohlasů, tento zvyk 
velmi líbil. Ostatně text, který byl přednášen místním divadelním 
bardem Jindřichem Doležalem, se stal jedním z hlavních témat 
diváků při odchodu z této povedené akce.  
Závěrem je třeba dodat, že jsme netušili, že letošní postní doba 
bude opravdu bez zábav, a to nejen uměleckých a tanečních, 
ale i sportovních. Snad se vše nakonec v dobré obrátí a my z di-
vadelního souboru Tylova divadla budeme moci příští rok opět 
vtipkovat o všem, co se za tento rok v Újezdě událo. 

Tomáš Kaválek

Když se řekne Maryša, mnohým z nás se vybaví Těšany, 
které jsou nedaleko od našeho města. A jaký byl osud jed-

noho z bratrů Mrštíkových? Pojďme 
pomyslně listovat ve vzpomínkách. 
Vilém Mrštík (1863–1912) se narodil 
v Jimramově čp. 156. Tatínek Alois byl 
ševcem, maminka Františka švadle-
nou. Starší bratr Alois (1861–1925) byl 
vážné povahy a byl velmi skromný. Po 
vystudování učitelského ústavu na 
Starém Brně působil celý život jako 
učitel na jednotřídce. Měli ještě bratra 

Norberta (1867–1905), který vystudoval medicínu, brzy 
jej však schvátila zákeřná ledvinová choroba, a bratra 
Františka (1865 – 1909), lékárníka, který podlehl tuberku-
lóze. K tragickým ranám osudů rodiny Mrštíkovy se při-
dala i příliš brzká smrt matky Františky. 
 
Mrštíkovi bydleli v malé chaloupce nad soutokem Svratky a Fry-
šavy. Otec Alois se musel v životě moc otáčet. Na jimramovské 
střelnici si najal kantýnu, kde hrával ochotnické divadlo. Svým 
synům se však velmi věnoval. Umožnil jim studovat a nezatvrdil 
se, ani když jim učení nešlo. Stěhovali se proto z místa na místo. 
Nechtěl za žádnou cenu připustit, aby chlapci byli takovými 
otroky, jakým byl on sám. Tak se z Jimramova přestěhovali do 
Ostrovačic. Podnikavý táta si zde pronajal vybírání mýta na 
jihlavské silnici. Tím nahospodařil peněz tolik, že se chlapci poz-
ději mohli odebrat na studia do Brna. V Ostrovačicích na 
obecné škole se chlapci Mrštíkovi měli dobře. Volné chvíle uží-
vali u tátova verpánku s tovaryši, kde se vyprávěly vtipy a zpívaly 
se písničky. V okolních kouzelných lesích chlapci naslouchali 

zpěvu ptáků a také sbírali brouky. V myslích jim utkvěly dojmy, 
které se později staly pramenem jejich literární tvorby. 
 

Jednou, při procházce po lesní pěšince, 
potkal Vilém lesníkovu dceru Helenku 
Nováčkovou, která běhala od stromu ke 
stromu a vypadala jako zlatovláska. Po-
hádku Máje, k níž ho Helenka z lesovny 
inspirovala, Vilém napsal na přelomu let  
1890–1891. Tehdy mu bylo 27 let. 
 
V Brně bydlel obuvnický mistr Alois Mrš-

tík se svými syny v zadním traktu domu v Panenské ulici č. 3. 
Mnohdy ho bylo slyšet přes celý dům, hlavně, když svým hlu-
bokým hlasem chlapce káral. 
 
V Brně prý Vilém Mrštík potkával jen samé nepřátele. Zejména 
poté, kdy byl odhalen jeho pseudonym, pod kterým psal články 
do brněnských novin. Přestoupil tedy do Prahy, kde úspěšně 
složil maturitní zkoušku. Doma se nikdy nedozvěděli, jak zde 
prožíval studentský život. Byl to rok hladovění. Stěžovat si však 
nemohl. Chtěl tehdy dokázat, že překážky mu kladené v Brně 
byly úmyslné a že vyplývaly ze zaujatosti a nepřátelství profesor-
ského sboru. Vilém se právě v této době rozbíhal několika 
směry. Začínal jako kritik, prozaik, dramatik a překladatel. Táta 
Alois tehdy prodal veškeré brněnské vybavení a přestěhoval se 
do Prahy. Stejně jako v Brně, i v Praze měli na bytě studenty. 
Potřebovali každý groš. Vilém sice přinášel nějakou zlatku 
z Hlasu Národa, stále to však bylo málo. 
Mezi bratry Mrštíkovými byly značné povahové rozdíly, které 
se odrážely i v tvorbě. Alois byl rozvážný, umírněný a na svět 

O Vilémovi, Maryši a včelách
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nahlížel střízlivě. Vilém byl divoch, strhoval prudkým zápalem 
a touhou po fantazijním prožitku. Byl také značně neklidný. Ve 
vztahu k lidem byl Vilém převážně plachý, někdy však vznětlivý 
až neomalený. Přátele si dokázal rychle získat, záhy je ale ztrácel. 
Sourozenecké rozdíly se projevovaly, i když spolu psali. Nevyh-
nuli se ani prudkým výměnám názorů. Pozdější Vilémova přítel-
kyně, malířka Zdenka Braunerová, která Aloise neměla moc ráda, 
o něm pronesla: „Bez Viléma by nenapsal ani jedinou větu.“ 
Skromný Alois podléhal výbušnému Vilémovi, který byl v jeho 
očích autoritou, protože se oddal literatuře cele, bez vedlejšího 
zaměstnání. Alois musel vedle vyčerpávající pedagogické čin-
nosti hrát na kůru a účastnit se církevních bohoslužeb. Jako ven-
kovský učitel, který měl ve třídě až 80 dětí, si povzdechl: „Proto 
nejvíce k archům sedám a nejdéle u nich vydržím, když jsem 
v zimě sám.“ 

Vilém se s otcem v Praze dlouho neudržel. Překlady nestačily 
ani na základní obživu. Honoráře bylo třeba dlouho a namá-
havě vymáhat z nedobytných pokladen pražských nakladatelů. 
Našel si místo v Úrazové pojišťovně, ale po několika týdnech 
musel odejít. Byrokratický systém a každodenní stereotyp ho 
skličoval a dusil. V roce 1892 se odebral do Diváků k bratrovi, 
který zde měl místo jako správce školy. Zde měl jisté zajištění, 
klid a pohodu, kterou jeho organizmus stále naléhavěji potře-
boval. Zde vytvořil všechna svá díla. 
Spolu s manželkou Boženou (1876–1958) roz. Pacasovou, se 
kterou se oženil 30. srpna 1904 v Olomouci, bydlel v domku 
hned vedle školy. Do Diváků za bratry Mrštíkovými jezdili mo-
ravští a čeští umělci, Leoš Janáček, Jaroslav Kvapil, Karel Elgart 
Sokol, Joža Úprka, Josef Merhaut a mnozí další. 
Alois Viléma podporoval nejen hmotně, ale i duševně. Radoval 
se z jeho úspěchů, pomáhal mu překonat občasné krize a zá-
chvaty deprese. Přes značné výkyvy a občasnou prudkou vý-
měnu názorů, se od sebe nikdy neodchýlili. Měli radost ze 
společných úspěchů. Těšili se z definitivní verze prvního dra-
matu Paní Urbanová. Společný podíl měli také na dramatu zva-
ném Maryša, k němuž Alois přispěl základním námětem a Vilém 
pak dramatickým zpracováním. Vilém však tehdy ještě netušil, 
že boj o české původní drama se potáhne celým jeho životem. 
A že se mu v samém závěru stane osudným. 
Než se Maryša prosadila na scéně Národního divadla, trvalo 
to čtyři roky. V cestě jí stál první dramaturg a dramatik Národ-
ního divadla Ladislav Stroupežnický (1850–1892), který drama 

autorům několikrát vrátil k přepracování. Premiéra se konala 
9. května 1894, necelé dva roky po Stroupežnického předčasné 
smrti. Den premiéry se stal historickým okamžikem nejen v ži-
votě bratří Mrštíků, ale i v historii českého divadla. 
Bratři Mrštíkové se však neproslavili pouze jako autoři románů 
a povídek z venkovského prostředí, byli známí i jako vášniví 
včelaři. Už jejich táta Alois byl včelařem. Vilém Mrštík obor vče-
lařství dokonce obohatil o několik zajímavých technických ino-
vací. Replika jednoho z jejich včelích úlů byla vystavena na 
mezinárodní výstavě květin Flora Olomouc. Mrštíci byli velkými 
včelaři. Vilémův včelín, který mu navrhl architekt Dušan Jurko-
vič, byl tehdy dokonce jedním z pěti největších na Moravě. 
Od roku 1910 Vilém trpěl zhoršujícím se zdravotním stavem, 
duševními poruchami a celkovou vyčerpaností. Navíc trpěl 
představou, že těžce onemocní a bál se dlouhého umírání. Zá-
chvaty melancholie byly stále častější a duševní krize se prohlu-
bovala. Přibližně rok před tragickou smrtí Vilém uklízel ve 
včelíně, kde mu pomáhala jedna místní mladá nezletilá dívka. 
Jelikož si Vilém vždy potrpěl na mladá děvčata, došel k závěru, 
co si asi sousedé budou domýšlet a k čemu všemu třeba mohlo 
ve včelíně dojít. Celá tato událost se vyhrotila na jaře příštího 
roku, 2. března 1912, kdy opět trávil čas ve včelíně a odtud 
spatřil souseda, který svátečně oblečen právě odcházel z domu. 
V těžkém duševním rozpoložení Vilém mylně usoudil, že se 
soused svátečně oblékl proto, že jde k soudu, kde na něj chce 
podat udání. V tom okamžiku Mrštík zřejmě zpanikařil a rozhodl 
se věc řešit radikálně. Prořízl si hrdlo skalpelem, kterým před 
chvílí prořezával plástve ve včelíně. Poté se ještě několikrát sna-
žil skalpelem bodnout do oblasti srdce. Po dlouhých chvílích byl 
bratrem, švagrovou a otcem nalezen ve velmi vážném stavu. 
Zemřel o pět hodin později v krutých bolestech. 
 
A ještě něco navíc: 
• Drama Maryša se mělo původně jmenovat Lízal. 
• Maryša bývá dodnes všeobecně považována za nejlepší 

české drama 19. století. 
• Vilém Mrštík se účastnil příprav premiéry, bratra Aloise v do-

pisech o všem informoval. 
• Dědeček bratrů Mrštíkových, František Mrštík, byl také obuv-

níkem v Jimramově, stejně jako jejich táta Alois. 
• Alois Mrštík působil jako učitel mj. v Lískovci (u Brna), v Ra-

kvicích, Hrušovanech u Brna a v Těšanech. Poté jako správce 
školy v obci Diváky. 

• Lékař a překladatel Norbert Mrštík bydlel až do své před-
časné smrti v dnešní ulici Jugoslávská č. 7. Jako vůbec první 
odhalil, kdo se skrývá pod básnickým pseudonymem Petr 
Bezruč. 

• V roce 1975 bylo na zadní rampu budovy Janáčkova divadla 
umístěno bronzové sousoší portrétních mužských postav 
v nadživotní velikosti – Alois a Vilém Mrštíkovi. 

• V Jimramově čp. 10, pár desítek metrů od rodného domu 
bratří Mrštíků, se narodil evangelický farář a spisovatel 
Broučků Jan Karafiát (1846–1929). 

• V obci Diváky (okres Břeclav), v níž ve včelíně Vilém ukončil 
svůj život, dnes žije přibližně 500 obyvatel. V době jeho smrti 
zde žilo asi o 300 lidí více. 

Martin Cibulka
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Vážení čtenáři Zpravodaje, dovolte, abychom v tomto čísle 
na místo zápisků ze starých kronik uvedli vzpomínku paní 
Olgy Floriánové na staré selské rody v Újezdě. Paní Flori-
ánové mnohokrát děkujeme za její příspěvek, o kterém si 
myslíme, že vás zaujme. Pište i vy další, kteří máte co sdělit 
ostatním! 
 
Co víme o lánu – selská usedlost č. 7. 
 
Grunt č. 7 obýval v Újezdě kolem roku 1727 Jakub Jiskra. Roku 
1749 se sem přiženil Fr. Černý, syn Jana Černého, rychtáře 
z Holásek. Vzal si vdovu po Jakubu Jiskrovi. Rod Černých hos-

podařil na tomto statku do r. 1819. Tehdy se provdala Anna 
Černá, dcera již zemřelého Fr. Černého za Vavřína Floriána ze 
Zbýšova. Po něm převzal hospodářství jeho syn Fr. 
Florián r. 1847. Býval v Újezdě prvním radním. 
Roku 1884 převzal grunt jeho syn Matěj, můj otec. 
Já jsem převzal hospodářství r. 1921 jako 23letý. 
Ujal jsem se rodných brázd po otci, který v říjnu 
1923 v Pánu zesnul. Tak náš rod hospodaří na 
gruntě č. 7 po meči 121 r. (psáno r. 1940). 
Dalšími staletými rody jsou u nás rod Kalvodů č. 36, 
hospodařící zde od r. 1832, rod Fabinů č. 69 od 
r. 1788, rod Nohelů, Rychmanov od r. 1788 a rod 
Blažků na č. 58 rovněž od r. 1788. 
Tak každý hospodaříme na své usedlosti až zestár-
neme za pluhem a rádi předáme vládu nad hospo-
dářstvím svým synům. 
Naše lány buďte požehnány. 
Synu můj buď věrným strážcem dědictví tvých 
předků, pamatuj, žes článkem v tomto starém rodě. 
Nechť mluví k tobě hlas tvých dávných předků: 
Zachovej rod po věky naší české hroudě. 
(Výňatek ze Selských hlasů č. 31 r. 1940) 
 
Arnošt Florián, rolník č. 7: 
Dědečkovy vzpomínky. 
„Můj dědeček František se oženil s Annou Černou. Byl milov-

níkem koní. Jednou jel po žních do Brna na trh s obilím. Tehdy 
ještě nebyla hospodářská družstva. Měl mladé bujné koně a na-
loženou velkou fůru. Vzal s sebou svoji ženu, moji babičku, 
a soba seděli nahoře na fůře. Koně se něčeho lekli a uháněli 
tryskem. Babička byla těhotná, ale dobře to dopadlo. Jeden sta-
tečný mužský splašené koně zastavil. Byli vděčni pánu Bohu 
i tomu muži, že se při takové jízdě nikomu nic nestalo. Na po-
děkování si nechali dědeček s babičkou namalovat na morav-
ském Slovácku 3 svaté obrazy. Tyto byly v naší rodině velkou 
památkou, že je babička ani nedala z domu a všechny zůstaly 
na rodném domě. A tak je i s domem a s celým hospodářstvím 
dostal můj tatínek Matěj. Važte si těch obrazů, je to památka 
po našich předcích. 
Dědeček František měl rád nejen koně, ale i včely. Nejraději 
měl perličky. 
Když zemřel náš děd František v 51 letech, bylo jeho synovi 
Matějovi 15 let. Asi ještě hospodařila babička Anna se svými 
staršími syny. Později se můj otec oženil, a to 2x. První žena byla 
Anežka, se kterou měl dcerku, ale Anežka brzy zemřela, a tak 
přivedl dcerce druhou matku – Aloisii, moji matku. Pak jsem se 
narodil já. Škoda, že jsem nebyl trochu mladší.“ 
V roce 1916 bylo našemu dědečkovi Arnoštovi 18 let a musel 
nastoupit k armádě 1. května do Terezína. Podle údajů na po-
hlednici se nacházel v roce 1918 v činné službě u 1. baterie 
hrubého dělostřelectva, pluk č. 4. 
Jeho maminka měla o něho strach, protože jiné žijící dítě ne-
měla. Byl to dědic statku. Dědeček Arnošt byl na italské frontě 
a vojáci stáli často v zákopech, ve kterých stála voda. Ale vrátil 
se z války, což se mnozí z těch mladých lidí nedočkali. 10 mili-
onů lidských životů v této I. světové válce vyhaslo a byli to ve-

směs mladí lidé. Jména těch, co neměli to štěstí se vrátit, jsou 
na pomníku padlých před školou. 
Děti, které navštěvují školu, ať si ta jména přečtou a ať si váží 
toho, že je v naší vlasti už 75 roků mír. Nebylo to vždy, zvláště 
Jižní Morava trpěla vpády nepřátel. 

Pro Újezdský zpravodaj upravila Olga Floriánová 

Selské usedlosti v Újezdě
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Stejně jako ze svátků vánočních se i z Velikonoc ne u všech, ale 
u mnohých lidí poměrně často stávaly svátky konzumu. Jak 
tomu bude letos je těžké pomyslet. Snad vážná situace způso-
bená pandemií koronaviru přinese kromě strachu a starostí jiný 
pohled. Jak málo toho opravdu potřebujeme, bez čeho se obej-
deme, na čem nám vlastně doopravdy záleží, o koho se bojíme 
a za co tolik prosíme. 
 
A jak to bývalo dříve? 
Tradiční půst začínal Popeleční středou. Dříve měl velmi přísnou 
podobu. Po celých 40 dní bylo zapovězeno jíst maso, vejce 
a mléčné produkty. O to více se v jídelníčku objevovalo vše ze-
lené – výhonky rostlin, mladé kopřivy, bylinky. Výjimku tvořily 
pouze neděle, kdy byla pravidla mírnější. Z pohledu zdravotního 
dopadu měl půst svůj smysl, šlo o přírodní očistu organismu. 
Půst však měl i rozměr duchovní, umět si odříct stravovací ne-
řesti byl trénink posílení vůle. 
 
A jaké byly zvyky vážící se k Zelenému čtvrtku? 
Název vznikl pravděpodobně z toho, že se v dřívějších dobách 
v tento den měla jíst jen zelená strava (zelenina).  
Lidé v tento den vstávali velice časně, omyli se rosou, protože 
bránila onemocnění šíje a dalším nemocem, rodina se pomod-
lila.  
Věřilo se, že kdo sní před východem slunce pečivo namazané 
medem, je chráněný před uštknutím hadů a před žihadly vos.  
Odpoledne se nepracovalo. Pekly se jidáše, zvláštně tvarované 
obřadní pečivo z kynutého těsta. Pokud se jedly potřené 
medem, opět měly prospívat zdraví.  
Ranní mše se koná pouze v biskupských chrámech. Při této mši 
se světí svaté oleje (olej křtěnců, svaté křižmo a olej pro ne-
mocné).  
Při večerní mši naposledy zvoní zvony, pak „odlétají do Říma” 
až do Bílé soboty, po tuto dobu jsou nahrazovány řehtačkami 
a klapačkami.  
Podle tradice si máte zacinkat penězi, když zazní zvony napo-
sledy, aby se vás držely celý rok. Někde se zvoní paličkou 
o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši.  
V tento den se také v kostele koná obřad mytí nohou na při-
pomínku poslední večeře Páně.  
 
Jak to bylo na Velký pátek? 
Velký pátek je připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše Krista, 
proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha 
a rozjímání.  

Lidé vstávali před východem slunce, chodili se mýt do potoka, 
aby se chránili před nemocemi.  
Velký pátek je také postním dnem, lidé omezují maso, nastává 
újma v jídle.  
Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí, ne-
pralo se prádlo. 
Chodilo se dům od domu, za zvuku řehtaček a různých říkaček 
se oznamovalo poledne a ranní i večerní klekání.  
 
O čem je Bílá sobota? 
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se tento den zá-
sadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání ne-
mocných a svátosti smíření. Skončením Bílé soboty skoncoval 
také dlouhotrvající půst. V sobotu se také uklízelo, bílilo, při-
pravovalo se a chystalo na slavné vzkříšení, na Hod boží veli-
konoční. Připravovaly se obřadní i sváteční pokrmy, pekly se 
mazance i velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového 
proutí anebo vázaly březové metličky a zdobila se vajíčka.  
 
Boží hod velikonoční měl a stále má své tradice. 
Kristus vstal z mrtvých za svítání, dovršil Boží stvořitelské a vy-
kupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně 
scházet k eucharistickému „lámání chleba” a tento den nazvali 
„dnem Páně”.  
Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů jako je beránek, 
mazanec, vejce, chleba, víno.  
Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla.  
 
Velikonoční pondělí bylo veselé. 
Tento den patřil pomlázce. Chlapci chodili dům od domu za 
děvčaty se spletenými pomlázkami, většinou z vrbového proutí, 
zdobenými stuhami. Šlehali dívky, odměnou bylo malované 
vejce.  
 
Některé zvyky se dochovaly dodnes, jiné vzal čas. Co se však 
změnilo, je fakt, že z přípravy na Velikonoce se u mnohých lidí 
vytratilo jakékoliv odříkání, přemýšlení o velikonočním příběhu, 
o jeho tajemném významu. 
Snad právě letošní Velikonoce budou jiné. A i když mnoho věcí 
nemůžeme, je ještě mnoho, co smíme. Například zastavit se nad 
sebou samým, uklidit ve své mysli, pojmenovat to, co je pro mě 
důležité, najít v sobě víc pokory. Každý z nás má možnost volby, 
jak s tímto výjimečným časem naložit, je to jen na nás. 

Mgr. Markéta Jetelová 
Zdroj uvedených zvyků: novinky.cz

Velikonoce – o čem byly a jaké budou letos
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Od 3. března je otevřen příjem žádostí na kanceláři MAS 
Slavkovské bojiště pro podnikatele v zemědělských i ne-
zemědělských činnostech, příjem žádostí končí 29. 5. 2020. 
Zájemci o tuto výzvu se mohou obrátit na kancelář MAS Slav-
kovské bojiště, Hrušky 166. Podmínkou přijatelnosti žádosti je 
místo provozovny na území MAS Slavkovské bojiště, předfi-
nancování výdajů a obor činnosti dle katalogu CZ – NACE nebo 
zemědělská činnost. 
V předchozích třech výzvách bylo podpořeno 46 žadatelů, s do-
tací přes 13 mil. Kč. Finanční příspěvky jsou ve výši 45 %–50 % 
a jsou určené na pořízení strojů, vybavení nebo stavby v země-
dělské či nezemědělské výrobě. 
MAS Slavkovské bojiště opět požádalo Jihomoravský kraj 
o finanční podporu na jednorázové akce neziskových or-
ganizací, spolků a zájmových sdružení konaných v letošní 
roce. V loňském roce se tento projekt „Malý LEADER“ setkal 
s velkým zájmem, do území bylo rozděleno 100 tis. Kč. Částkou 
50 tis. Kč přispěl Jihomoravský kraj. I letos je plánováno pod-
pořit max. částkou 10 tis. Kč neinvestiční záměr žadatele, který 
bude veřejně přístupný, společenského, kulturního nebo spor-
tovního charakteru, a na území MAS Slavkovské bojiště. Během 
dubna budou zveřejněny podmínky podpory na webových 
stránkách MAS. 

MAS Slavkovské bojiště vyhlásilo koncem letošního března další 
výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) na vybudování cyklostezek, přestupního terminálu ve-
řejné dopravy (parkovací stání pro auta a kola), na podporu so-
ciálních služeb v regionu nebo na investice do mateřského 
a zájmového vzdělávání.  
Z IROPu MAS Slavkovské bojiště vyhlásila již 10 výzev v celkové 
hodnotě 42,8 mil. Díky finančnímu příspěvku z EU byla rozší-
řena budova ZŠ Sivice o nové učebny, na ZŠ Mokrá – Horákov 
byly upraveny prostory učeben pro odbornou výuku, rozšířena 
kapacita MŠ Blažovice nástavbou na stávající budovu, byly 
upraveny průtahy obcí Sokolnice a Moutnice. Z výzvy na zkva-
litnění sociálních služeb na Slavkovsku a Bučovicku si Diecézní 
charita Slavkov a Piafa Vyškov, z. ú zažádali o nová auta pro 
Centrum denních služeb a pečovatelskou službu. V letošním 
roce byla podpořena revitalizace zámeckého parku ve Slavkově, 
vznik odborných učeben na ZŠ Hrušky, ZŠ Těšany a ZŠ Bučovice 
710 nebo rekonstrukce chodníků v Hodějicích, Milešovicích, 
Pozořicích. 
Celé znění vyhlášených výzev je dispozici na našich webo-
vých stránkách www.slavkovskebojiste.cz.  

 
Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště

Místní akční skupina Slavkovské bojiště  
vyhlašuje výzvu pro podnikatele v zemědělských a nezemědělských činnostech
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Na tomto místě jste zvyklí číst plán akcí, které nás čekají a na které vás zveme. 
Tentokrát ale nevíme, kdy skončí nynější výjimečná opatření. 
Jisté je ale to, že se nesmírně těšíme, až se opět budeme potkávat na společenských akcích. 
A že vás na všechny akce pozveme, jak jen to bude trochu možné. 

Tentokrát bez plánu akcí

Jak a proč psát do Zpravodaje 
 
Příspěvky posílejte ideálně ve formátu MS Word.doc na adresu zpravodaj-ujezd@seznam.cz. Fotky zasílejte samostatně přiložené ve for-
mátu jpeg, jpg, bmp. Každý článek musí mít nadpis a nesmí chybět podpis autora. KŠK si vyhrazuje právo na korekturu a stylistickou 
úpravu textu. 
 
A proč psát do Zpravodaje? Chcete – li se podělit s občany o své postřehy, podněty, připomínky, zážitky z akcí či na akci upozornit, máte 
zde prostor. Je to možnost, jak oslovit občany města, je to mnohem lepší a smysluplnější cesta, nežli v prostoru neveřejném vést plané 
diskuse, ze kterých vzejde informace typu: Jedna paní povídala...Každý občan města může přispět, využijte možnosti psát  do Zpravodaje! 
 

Členové KŠK
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