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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
tichounce a nenápadně nám na dveře zaťukal
advent a připomněl nám přicházející, pro většinu
lidí nejkrásnější období roku, Vánoce. Jako každý
rok, tak také v tom letošním se bezpochyby naše
děti již nemohou dočkat rozzářených vánočních
stromečků a dárků pod nimi. My, rodičové a prarodičové, se zase těšíme na radost našich dětí, která
jim bude zářit z očí při objevení utajených dárků.
A tak snad opět budeme mít příležitost čerpat sílu
z těchto pozitivních a radostných prožitků, ze skutečnosti, že v období Vánoc jsou lidé na sebe laskavější, milejší a upřímněji si vzájemně přejí zdraví
a štěstí. Ráda bych se nicméně ještě krátce vrátila
k nedávno prožitým dnům. V říjnu a listopadu jsme
si ve svátečních dnech připomněli vznik Československa a vítězství boje za svobodu a demokracii.
Byla bych velmi ráda, kdybychom si více uvědomovali, že přes veškerá negativa, která jsme zažili
a zažíváme, můžeme žít život ve svobodě, míru a je
jen na nás, abychom se snažili do našich životů
navracet víru, naději, pospolitost a vlastenectví.
Abychom se uměli radovat z úspěchů druhých,
abychom si vážili důvěry a poctivosti a ocenili
laskavost a vstřícnost. Demokracie není samozřejmostí a stejně, jako se musíme učit uplatňovat
demokracii, měli bychom se učit být dobrými lidmi
a také národem, který si váží své země, který si váží
svobody a klidného života v míru.
Vážení spoluobčané, věřím, že i v nadcházejícím
novém roce budeme moci prožívat život ve svobodě
a demokracii. Nám všem přeji, abychom zůstali
věrni svým ideálům, abychom našli úctu k těm,
kteří si ji zaslouží, abychom si navzájem rozuměli
a pomáhali si a abychom v maximální možné míře
vnímali povinnost, která denně stojí před každým
z nás, totiž povinnost samostatně a svobodně
správně a pravdivě jednat. Je třeba si uvědomovat,
že sebelepší vláda, prezident či parlament neovlivní
zcela naše každodenní chování. Uvědomujme si
každý den krásný dar života ve svobodné a krásné
zemi a buďme ochotni se také svým dílem obětovat
pro blaho lidí kolem nás, pro blaho celého našeho
národa.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám nádherné,
klidné a radostné prožívání svátků vánočních
a s pokorou a upřímností Vám v novém roce přeji
šťastný a požehnaný život ve zdraví, míru
a svobodě.
Marie Kozáková, starostka
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Rozhovor s předsedkyní Kulturně-školské komise Ing. Leonou Tálskou
Milí čtenáři, od minulého čísla zpravodaje jsme
začali s rozhovory s předsedy jednotlivých komisí.
V tomto prosincovém zpravodaji bychom Vás rádi
seznámili s předsedkyní Kulturně-školské komise
paní Leonou Tálskou. Dejme jí tedy slovo.
1. Paní Leonko, na začátku rozhovoru vás
poprosím o představení se našim čtenářům.
Pocházím z Újezda
a s několika přestávkami tu žiji celý
život – jen jsme se
po svatbě s manželem přestěhovali
o několik ulic dál,
do nového domu,
který jsme postavili
na místě rodného
domku mé maminky. Ještě při studiu
na v ysoké škole
jsem strávila skoro
dva roky na stáži ve
Spojených státech,
a právě tehdy jsem
si uvědomila, že bych nedokázala nastálo žít někde
jinde. Tady mám zkrátka svoje kořeny – rodinu,
přátele, zázemí, a to je pro mě v životě asi
nejdůležitější.
Jsem už skoro dvacet let vdaná a můj manžel, který
pochází z Prostějova, se v Újezdě už dlouho věnuje
práci v oblasti sportu, ve fotbalu působí jako
vedoucí mládeže a současně je i trenérem minivolejbalu. Máme dvě děti, které už jsou víceméně
schopné se o sebe postarat samy, takže mám
prostor se věnovat svým koníčkům a mimo jiné i
práci v kulturní komisi.
2. Vaše profese, můžete nám ji přiblížit?
Vystudovala jsem ekonomii na ekonomicko-správní
fakultě Masarykovy univerzity a celý svůj profesní
život jsem strávila prací buď v oblasti logistiky
nebo obchodu. Prakticky ještě při studiu jsem se
náhodou dostala jako brigádnice do jedné nadnárodní firmy v Brně, kde jsem po promoci začala
pracovat nastálo. Je docela možné, že bych tam
zůstala až do důchodu, protože práce tam byla
rozmanitá, zajímavá a bavila mě. Bohužel před
třemi lety došlo k organizačním změnám, jak už to
u takových velkých společností bývá, a celé
oddělení logistiky se přesunulo do Maďarska,
samozřejmě už beze mne. Momentálně pracuji
na obchodním oddělení v brněnské strojírenské

firmě SK Technik. Možná proto, že můj hlavní
pracovní nástroj je počítač a většina mé práce je
založena na číslech a kódech, potřebuji si to
ve volném čase kompenzovat aktivitou v úplně jiné
sféře, kde se můžu potkávat a komunikovat s lidmi,
a tou je právě kultura.
3. Před nedávnem jste se stala novou předsedkyní této komise, ve které jste donedávna
pracovala jako členka. Je nějaký rozdíl v těchto
dvou funkcích?
Moje předchůdkyně na pozici předsedkyně komise,
paní Markéta Jetelová, opustila místo v komisi
docela narychlo, a tak jsme si mezi sebou museli
zvolit rychle někoho, kdo by ji nahradil. Důvod,
proč jsem byla vybrána já, byl veskrze praktický –
jsem jediná, která nemá úplně malé děti, a tudíž má
víc času a může si ho snadněji zorganizovat. Hlavní
rozdíl mezi funkcí členky a předsedkyně je ten, že
předseda je zodpovědný za činnost komise navenek, tedy především ve vztahu k radnici. Musí tedy
komunikovat všechny návrhy, problémy, dotazy
a připomínky související s pořádanými akcemi,
zajistit, aby bylo vše schváleno, odeslány objednávky a podobně. Uvnitř komise pak kontroluje,
jestli se splnilo vše, co bylo uloženo k vyřízení
jednotlivým členům, zkrátka jestli vše jde podle
plánu. Komunikace s radnicí je někdy celkem
intenzivní a zpočátku mi dělalo trošku problém se
zorientovat v náplni práce jednotlivých zaměstnanců a zjistit, na koho a s čím se obracet. Teď už to
ale, myslím, funguje bez komplikací. Chtěla bych
poděkovat děvčatům z radnice, především Magdě
Pízové, za pomoc a trpělivost.
4. Zmíníte se i o dalších členkách komise?
Naše komise prošla nedávno několika personálními
změnami. O odchodu předsedkyně Markéty Jetelové už jsem mluvila v předchozí odpovědi, ale
kromě ní musela s prací pro komisi skončit
i Maruška Lišková, které v říjnu přibyla do rodiny
třetí holčička, takže je momentálně plně vytížená
péčí o domácnost. Náhradou za tyto dvě členky
k nám přišla Ilona Sychová, kterou většina maminek může potkávat v mateřské škole, kde je
zaměstnaná, a Maruška Životská, která pracuje zase
ve škole základní. Máme tedy zástupce v obou
újezdských vzdělávacích institucích, což je nepochybně výhoda, protože při přípravě některých akcí
s oběma školami spolupracujeme. Především ale
musím jmenovat tři základní členky naší komise,
bez kterých by to prostě nefungovalo. Míša
Bednářová, která je momentálně na mateřské
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dovolené (jinak učitelka na místní ZŠ), je
nepostradatelná při organizaci farmářských a nyní
i vánočních trhů. Veronika Šinderbalová, toho času
také na mateřské dovolené, je zase naše styčná
osoba pro pořádání divadelních představení
a Lucka Švandová, která sice už nebydlí v Újezdě,
ale v naší komisi zatím setrvává a doufáme, že ještě
dlouho bude. Lucka kompletně zastřešuje organizaci Poslední prázdninové jízdy, která už je stálou
součástí újezdského kulturního programu. Teď jsem
ale vyjmenovala jen některé aktivity, na kterých má
určitá členka největší podíl, ale každá z nás se
jistou měrou podílí na všech kulturních akcích,
které komise organizuje. Po třech letech společné
práce můžu za sebe říct, že jsme skvěle fungující
tým, kde každý přispívá, jak nejlépe umí. Posledním
členem je Kuba Váša, ten je ale poslední rok zcela
vytížen prací na stavbě domu, takže se našich
schůzek účastní jen sporadicky.
5. Chcete našim občanům přiblížit, co vše
obnáší práce v komisi, s čím se nejvíce musíte
poprat?
Práce v komisi má svou kreativní stránku, kdy
vymýšlíme a plánujeme úplně nové akce, ale
takových už v poslední době není tolik, protože
po třech letech už máme určitý pevný kulturní
program, který se opakuje každý rok a řešíme tedy
už jen jejich náplň a organizaci tak, aby všechno
klapalo, jak má. U koncertů je třeba vybrat kapely,
u filmového festivalu filmy, vyčíslit náklady
a nechat je schválit, zajistit ozvučení, propagaci,
občerstvení. Asi nejkomplikovanější je organizace
trhů a prázdninové jízdy, protože tam je velký
počet účastníků, ať už trhovců, poskytovatelů
služeb i návštěvníků, a každý detail musí být
zajištěný, aby to nakonec do sebe vše zapadlo.
V této době je všechno ještě komplikovanější,
protože se ještě musíme řídit různými vládními
nařízeními, která se mění kolikrát ze dne na den
a je těžké s těmi změnami držet krok. U venkovních
akcí je pak určujícím aspektem počasí, které
neovlivníme, ale ono může zásadně ovlivnit nás.
U farmářských trhů nám počasí zatím vždycky
vyšlo, ale letos jsme poprvé řešili déšť na filmovém
festivalu, kdy se narychlo přesouvala produkce
do vnitřních prostor. A na prázdninové jízdě nás
počasí trápilo zatím pokaždé, letos obzvláště.
Musím ale pochválit a poděkovat všem účastníkům
zmíněných akcí, že je počasí nikdy neodradilo
a přišli, i když my, jako organizátoři, jsme v to ani
nedoufali.

6. Jakým způsobem dobíjíte svoji energii
ve volném čase?
Velkou část volného času věnuji, tedy kromě
organizování kulturních akcí v rámci komise,
našemu divadelnímu spolku Tylovo divadlo, kde
kromě hraní také zastávám funkci předsedy. Jsem
moc ráda, že po dvou letech, kdy jsme zkoušeli
jednu a tutéž hru, přičemž jsme dvakrát museli
kvůli vládním opatřením zrušit premiéru, se nám
konečně napotřetí podařilo toto zakleté představení odehrát. Teď si dáme do konce roku pauzu
a pak začneme pracovat na něčem úplně novém,
na což už se moc těším.
Kromě hraní také ráda chodím do divadla jako
divák, ale v poslední době se mi v tomto směru
nějak nedaří. Několik představení, na která jsem
měla vstupenky, bylo přesunuto a pak zrušeno, tak
už moc nemám odvahu kupovat vstupenky dopředu. Ráda čtu, což se mi ale většinou daří jen na dovolené nebo v zimě, kdy trávím víc času doma.
Na čekací listině už mám asi deset knížek, které
bych chtěla přečíst, tak uvidíme. S rodinou také
rádi jezdíme na cyklovýlety, na lyže, na běžky
a vůbec do přírody.
7.Chtěla byste ještě něco vzkázat našim
občanům?
Chtěla bych na závěr říct, že se všichni v kulturní
komisi snažíme i v této, kultuře ne příliš nakloněné,
době připravit různorodý kulturní program, aby si v
něm každý našel to svoje, ale při nejlepší vůli
nejsme schopni obsáhnout úplně všechno. Chtěli
bychom pořádat třeba více zájezdů do divadel, ale
teď je těžké plánovat něco měsíc, dva dopředu.
Také ještě zopakuji to, co už se ve zpravodaji
objevilo. Pokud máte pocit, že vám v kulturním
programu něco chybí, neváhejte a napište nám
svoje nápady a připomínky. Určitě se jimi budeme
zabývat.
No, a protože se blíží advent, chtěla bych všem
spoluobčanům popřát, aby si konec roku užili
ve zdraví, klidu a pohodě, a pokud možno obklopeni rodinou a svými blízkými. Nevím, jestli se nám
vzhledem k okolnostem podaří ještě do konce roku
uspořádat plánované kulturní akce, ale pokud ne,
doufám, že se uvidíme na některé z mnoha akcí
v příštím roce. Těšíme se na vás!
Děkuji za rozhovor.
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Rozhovor vedla Pavlína Kroupová.

Výpis usnesení ze Zastupitelstva č. 20
konaného dne 11. 11. 2021 v sále Na Rychtě od 18.00 hod.
1/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje
ověřovateli zápisu Ing. Miloše Zapletala a
Mgr. Radka Řeřichu.
2/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
program 20. zasedání Zastupitelstva města
Újezd u Brna konaného dne 11. 11. 2021.
3/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna neschvaluje vstup města Újezd u Brna do spolku
Naše odpadky, z.s., IČO: 10722289, se sídlem
Uherčice 339, 691 62 Uherčice.
4a/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
schvaluje stanovy Společenství vlastníků
bytových jednotek Rozprýmova 990, Újezd u
Brna a pověřuje starostku města jejich
podpisem.
4b/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
schvaluje prodej níže vymezených bytových
jednotek do vlastnictví stávajících nájemců
dotčených bytových jednotek, a to za podmínek stanovených v předložených převodních smlouvách, a pověřuje starostku
města podpisem dotčených smluv.
Bytové jednotky vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 990 (na
adrese Rozprýmova 990, Újezd u Brna)
stojící na pozemku parc. č. 3258/90,

Bytová
jednotka č.

Způsob
využití

990/1

Byt

990/2

Byt

990/3

Byt

990/4

Byt

990/5

Byt

990/6

Byt

990/7

Byt

990/8

Byt

990/9

Byt

LV č.
(jedn
otky)

Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech budov y č.p. 990
postavené na
pozemku p.č.
3258/90, LV č.
3433

Velikost spoluvlastnického podílu na pozemku
p.č. 3258/90, LV
č. 3433

343
4
343
4
343
4
343
4
343
4
343
4
343
4
343
4
343
4

788/11240

788/11240

452/11240

452/11240

452/11240

452/11240

561/11240

561/11240

579/11240

579/11240

561/11240

561/11240

579/11240

579/11240

561/11240

561/11240

561/11240

561/11240

990/10

Byt

3434

325/11240

325/11240

990/11

Byt

3434

561/11240

561/11240

990/12

Byt

3434

579/11240

579/11240

990/13

Byt

3434

561/11240

561/11240

990/14

Byt

3434

579/11240

579/11240

990/15

Byt

3434

325/11240

325/11240

990/16

Byt

3434

686/11240

686/11240

990/17

Byt

3434

579/11240

579/11240

990/18

Byt

3434

686/11240

686/11240

990/19

Byt

3434

579/11240

579/11240

990/20

Byt

3434

686/11240

686/11240

katastrální území Újezd u Brna, obec Újezd
u Brna
vše v obci Újezd u Brna [584045], v katastrálním území Újezd u
Brna [773905], vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

5/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
prodej níže vymezené bytové jednotky do
vlastnictví stávajících nájemců dotčené bytové
jednotky, a to za podmínek stanovených
v předložené převodní smlouvě a pověřuje
starostku města podpisem dotčené smlouvy.
Bytová jednotka vymezená podle občanského
zákoníku v budově č. p. 980 (na adrese
Bytová
jednotka
č.

Způsob
využití

LV č .
(jednotky)

980/5

Byt

3382

Velikost spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy
č.p.
980
postavené na
pozemku p.č.
3258/62, LV č.
3383

Ve l i k o s t s p o luvlastnického podílu na pozemku
p.č. 3258/62, LV č.
3383

673/6260

673/6260

Rozprýmova 980, Újezd u Brna) stojící na pozemku parc. č. 3258/62, katastrální území
Újezd u Brna, obec Újezd u Brna
vše v obci Újezd u Brna [584045], v katastrálním území Újezd u
Brna [773905], vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

6/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo
seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí
rozpočtové opatření č. 8 ve výši 15 000 Kč,
které bylo schváleno Radou města Újezd u Br-
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ním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.

na dne 18. 10. 2021. Rozpočtové opatření je
vy-rovnané.

10a/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
vyhovět žádosti o oddělení části pozemku
označené v geometrickém plánu č. 198187/2021 jako pozemek p. č. 3206/9, o výměře
376 m2, z pozemku p. č. 3206/2, k. ú. Újezd u
Brna ve vlastnictví města Újezd u Brna a
rozhodlo uzavřít a schvaluje kupní smlouvu se
společností ENTESIT s.r.o., se sídlem Bezručova 694/21, 602 00 Brno, IČO: 29215641,
zastoupenou jednatelem společnosti Ing.
Milanem Fialou, na prodej části pozemku p. č.
3206/2, k. ú. Újezd u Brna, označené jako p. č.
3206/9, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 376 m2 za
cenu 450 Kč/m2 + DPH v platné sazbě. Do
kupní smlouvy bude přidán text, že firma
ENTESIT s.r.o. bude souhlasit s vybudováním
chodníku na hranici pozemku. Zastupitelstvo
města Újezd u Brna pověřuje starostku města
podpisem této smlouvy.

7/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
č. EVS-DOT/0014/2021/UUB o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Města Újezd u
Brna s příjemcem dotace SK Újezd u Brna
z.s., IČO: 49461010 s tím, že do znění
Dodatku bude doplněno, že dokumentace
bude poskytnuta Městu Újezd u Brna a
termín pro vyúčtování dotace bude prodloužen do 15. 12. 2021 a pověřuje starostku
města podpisem tohoto dodatku.
8/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
podání žádosti o finanční podporu z dotačního investičního programu č. 162 55
Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020–2024 pro projekt „Multifunkční hala se zázemím“ a pověřuje radu
města zabezpečením všech úkonů potřebných k realizaci tohoto usnesení.

10b/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
nevyhovět žádosti evidované pod č. j.
5417/2021/UUB o prodej pozemku ve vlast-

9/20ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o míst-

Program rozvoje města Újezd u Brna na období 2023–2030
Vážení spoluobčané,

elektronicky na odkazu:

naše město v současné době připravuje program
rozvoje do roku 2030. Jeho úkolem je stanovit
směřování rozvoje města a navrhnout konkrétní
rozvojové činnosti a investiční záměry.
Důležitým podkladem pro jeho tvorbu jsou názory
občanů. Budou využity odpovědi z nedávného
dotazníku v rámci Auditu Family Friendly Community, program rozvoje má ale mnohem širší záběr.

https://1url.cz/@obyvateleujezd.
Další papírové dotazníky jsou k dispozici na podatelně městského úřadu, v knihovně, v mezigeneračním centru a na dalších místech (např. v čekárně u lékaře).
Děkuji vám za spolupráci a projevený zájem.

Obracím se proto na
vás s žádostí o zodpovězení otázek v připravovaném dotazníku. Využijte prosím
této příležitosti k vyjádření se. Všechny odpovědi budou pečlivě
vyhodnoceny a bude
s nimi důsledně pracováno.
Nejjednodušší způsob
vyplnění dotazníku je
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Marie Kozáková, starostka

Co se (ne)povedlo
•25. 10. 2021 proběhlo předání dokončeného chodníku k Mateřské škole Újezd u Brna a připravují se
dokumenty pro kolaudační řízení.

• Byla podaná žádost o územní a stavební povolení
na rozšíření komunikace k mateřské škole a zbudování parkovacích stání.
• Byla zpracována studie lokality Za Tratí a projednávají se pozemkové úpravy pro uložení sítí.
• Probíhá příprava zkušebního zjednosměrnění
ulice Revoluční.
• Dokončují se převody bytů v bytovém domě Rozprýmova 990. Zastupitelstvo schválilo 11. 11. 2021
stanovy a návrhy kupních smluv. Nyní po založení
společenství vlastníků jednotek a jeho zápisu do
katastru nemovitostí se podepisují smlouvy
s vlastníky bytů.

• Byla dokončena rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna. Přes veškeré
komplikace a neustálé problémy během rekonstrukce došlo k posunu předání díla z důvodu potíží
s přeložkou elektroměrného rozvaděče mimo
objekt MŠ. K přepojení došlo společností EG.D až
26. 11. 2021.

• 30. 11. 2021 byla v rámci akce „Výměna oken
a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova
č.p. 960“ dokončena a předána veškerá klasická
plastová okna a dveře. Z důvodu potíží s výrobou
velkého dřevěného unikátního okna v čelní stěně
budovy penzionu se posunul termín dokončení díla
na 31. 1. 2022. Přesto se zhotovitel IDEAL OKNO
s.r.o. snaží o urychlení termínu dokončení a předání díla.

• 16. 11. 2021 byla ukončena veřejná zakázka
na zhotovitele multifunkční sportovní haly.
Zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu, že všechny
podané nabídky překročily předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky, která byla v zadávací
dokumentaci stanovena jako nepřekročitelná. Připravuje se opětovné vyhlášení zadávacího řízení.
• Dokončuje se oprava střechy na MŠ Újezd u Brna.
• Připravuje se vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele rozsáhlé rekonstrukce elektroinstalace
a↓rozvaděčů v ZŠ Újezd u Brna a stavebních úprav
souvisejících s PBŘS.
• Je zažádáno o stavební povolení pro cyklostezku
do Otnic.
• Byla zahájena jednání ohledně přípravy rekonstrukce komunikace a vybudování chodníku v ulici
Nádraží.
Karel Vévar, místostarosta
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Rekonstrukce v mateřské škole
Jak už jsme Vás informovali v minulém čísle
Zpravodaje, letos jsme přistoupili ke kompletní
rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a elektřiny v budově mateřské školy. Celé
akci předcházela náročná projektová příprava,
přesto se však během rekonstrukce objevovaly další
požadavky, které se nedaly předvídat a zahrnout
do přípravy. V polovině června byl provoz školky
ukončen a rozběhla se příprava náhradních prostor
a vystěhování veškerého vybavení. Za skvělou
přípravu patří velký dík paní ředitelce, všem
učitelkám a ostatním zaměstnankyním školky,
které dokázaly náhradní prostory Komunitního
centra Dona Bosca (na oratoři), zasedací a obřadní

vody včetně zokruhování teplé vody, nová část
vnitřní kanalizace, nová vzduchotechnika pro
kuchyň a technické zázemí školky. Viditelnější je
nové LED osvětlení ve všech prostorách školky.

Bylo doplněno nouzové osvětlení na únikové cesty.
Do tříd byly umístěné videotelefony pro lepší

místnost na radnici a „domeček“ v areálu základní
školy skvěle využít. Velké poděkování patří též
pracovní skupině města a rodičům, kteří pomohli se
stěhováním do náhradních prostor. Protože bylo
po celou dobu rekonstrukce a provozu v náhradních
prostorách potřeba pro děti připravovat svačinky
a obědy, využila se kuchyně v Domově pro seniory
na ulici Rybářská. Převozy svačinek a obědů zajišťovali zaměstnanci pracovní skupiny města,
městská policie a nejednou i zaměstnankyně mateřské školy. Rekonstrukce byla zahájena 28.6. 2021
a zhotovitel, společnost Huslík s.r.o., Masná 527/7f,
Trnitá, 602 00 Brno, a především jednatel Ing. Miroslav Kupčík se k tak náročné akci postavil velmi
zodpovědně a všem našim požadavkům nad rámec
projektu se snažil maximálně vyhovět. I jemu a zaměstnancům společnosti patří velký dík.
Po celou dobu rekonstrukce byl paní ředitelce
velkou oporou i pan „školník“ – Josef Spáčil ml.
Jako odborník na elektroinstalaci přispěl nejednou
dobrou radou a postřehem.
A co se vlastně během rekonstrukce změnilo?
Mezi méně viditelné, ale přitom velmi důležité
změny patří nová elektroinstalace, nové rozvody

komunikaci s příchozími u vchodu do školky. Nová
telefonní ústředna zajistí více možností v rámci
propojení tříd. Do budovy byla instalována nová
zabezpečovací ústředna včetně nových detektorů

pohybu, hlásičů kouře a do kotelny čidlo na detekci
plynu. Byly doplněny rozvody pro počítačovou síť.
Pro zvýšení bezpečnosti byly do tříd umístěny tzv.
tiché alarmy. Na základě zpracovávaného požárně
bezpečnostního řešení stavby byly oproti projektu
změněny běžné dveře od tříd za protipožární se
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samozavírači. Dále jsou na schodištích nové
požární hydranty, další nové hasicí přístroje
a poklopy do energokanálu s požární odolností.
Byly provedeny úpravy prostor logopedie a ředitelny tak, aby lépe vyhovovaly provozu. V patře
na toaletách zaměstnanců byla doplněna ventilace.
V rekonstruovaných prostorách jsou nové obklady
a dlažba. Jen ve vstupní chodbě do budovy zůstala
dlažba původní, protože se pro tento prostor
připravuje úprava a rozšíření. Půjde o stavební
úpravy, pro které bude nutný projekt a stavební
povolení, a nebylo to součástí realizované rekonstrukce. Dlažba ve vstupní chodbě tak zatím
zůstane retro vzpomínkou. Byla provedena příprava
pro systém "Bezpečná školka", což je zabezpečení
vstupu do mateřské školy pomocí čipů.
Výše uvedený seznam změn není detailní, ale snad
Vám pomůže si udělat obrázek o rozsahu.
Jaké byly náklady?
Celková částka za rekonstrukci je 9 171 328 Kč bez
DPH, což s DPH činí 11 097 306,88 Kč.
Na žádost paní ředitelky a za její velké organizační
pomoci byly v rámci rekonstrukce vyměněny koberce a PVC ve třídách. Po vystěhování veškerého
vybavení se zjistilo, že podlahoviny jsou natolik
opotřebené a poškozené, že by v dalších letech muselo stejně dojít k jejich výměně. Dalším neplánovaným výdajem se stala výměna obkladů radiátorů.
U dřevěných obkladů se při demontáži zjistilo tak

místech zjištěno zatékání do objektu a bylo nutné
přistoupit k položení nové střešní izolace z pásů
SBS modifikovaného asfaltu vysoké kvality včetně
nového oplechování.
Po rekonstrukci nastalo velké stěhování zpět.
Časově bylo náročnější víc než vystěhování školky.
I když se pracovní skupina města opět zapojila
a pomáhalo také několik rodičů, byla velká část
práce na zaměstnancích mateřské školy. Díky
skvělé organizaci paní ředitelky Bc. Lenky Vaculíkové a všech ostatních se podařilo školku opět
29.11.2021 zprovoznit. Mrzí nás, že se nepodařilo
z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření v sobotu 27.11.2021
uskutečnit slavnostní otevření zrekonstruované
mateřské školy pro veřejnost, ale doufáme, že se
v lepších časech podaří zorganizovat alespoň "Den
otevřených dveří".
Co nás ještě čeká?
Na základě nového požárně bezpečnostního řešení
stavby bude nutné realizovat drobné úpravy.
V příštím roce bude nutné provést rekonstrukci
venkovní kanalizace, která je rovněž ve velmi
špatném stavu. Kořeny stromů v areálu školky zcela
narušily kanalizační stoku. Je zažádáno o stavební
povolení rozšíření příjezdové komunikace včetně
vybudování nových parkovacích míst. Uvažuje se
o úpravě vstupní haly do budovy školky.

rozsáhlé opotřebení, že většina nebyla vhodná
pro zpětné umístění a opravy by byly velmi
nákladné. Nové obklady jsou podstatně vzdušnější
a umožňují lepší rozvod tepla od radiátorů.

Pomocníků, kteří se podíleli na rekonstrukci
mateřské školy a pomohli jakýmkoliv způsobem
k jejímu znovuotevření, bylo opravdu hodně. Nerad
bych jejich vyjmenováváním na někoho zapomněl,
proto alespoň takto vyjadřuji znovu na závěr velké
poděkování všem.

Během rekonstrukce ve vnitřních prostorách bylo
po demontáži stropních podhledů na několika
- !9 -

Karel Vévar, místostarosta

Rekonstrukce v MŠ obrazem

Energokanál před výměnou

Nové rozvody v energokanálu

Položení PZD desek

Úprava logopedie

Obklady a dlažba WC personál

Elektroinstalace ve třídách

Nové obklady v kuchyňkách
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Nové rozvody vody v kuchyni

Nové rozvody vody v kuchyni

Rozvody vody v kuchyňce v 1NP

Zokruhování teplé vody

Nové rozvody a odpady

Nové rozvody pro toaletu v 1NP

Nová vzduchotechnická jednotka

Rozvody vzduchotechniky v chodbě

Vzduchotechnika v kuchyni
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Finální podoba tříd po rekonstrukci

Nové dveře od zázemí tříd

Protipožární dveře od tříd

Nové videotelefony ve třídách

Nové PVC na schodištích

Šatny v novém

Rekonstruované kuchyňky
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OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve středu 1. září mateřská škola odstartovala nový
školní rok 2021/2022.

starší budovy MŠ (třídy, šatny, kabinety, kuchyňky,
ředitelna, školní kuchyně).

Otevření provozu mateřské školy v letošním roce
bylo pro nás jiné, a to z důvodu dlouho odkládané
rekonstrukce. Někteří, zejména rodiče nově přicházejících dětí, možná změnu ani nezaznamenali.

Zaměstnancům MŠ se podařilo ve spolupráci
s pracovní skupinou města a dobrovolníky z řad
rodičů vyklidit prostory a přestěhovat. Stěhování
nebylo jednoduché, protože náhradní prostory,
do kterých jsme se měli v době vyklízení stěhovat,
nebyly volné. O prázdninách se totiž využívaly
k letním aktivitám pro děti a mládež. Tudíž jsme
museli již připravené a zabalené věci přemístit
do domečku při ZŠ, který se uvolnil poslední týden
v červnu.

Budova mateřské školy byla dlouhodobě ve špatném stavu, proto došlo k zásadním změnám, které
bylo nutné provést. Zařízení již nesplňovalo stanovené parametry, budova chátrala a provoz se
dlouhodobě udržoval neustálými opravami, což ale
nestačilo, a proto zřizovatel přistoupil k celkové
rekonstrukci rozvodu vody, potrubí odpadních vod,
elektroinstalace a s tím souvisejících úprav, které se
během rekonstrukce vyhodnotily jako nutné.

Koncem července jsme transportovali nábytek
a další věci na oratoř, kde vznikly 2 třídy, které byly
od srpna využívány k prázdninovému provozu.

Pro paní ředitelku nastal nelehký úkol – zajistit
náhradní prostory, a to takové, aby splňovaly
veškeré stanovené předpisy. Pro nás, zaměstnance,
bylo úkolem stěhování. Ve spolupráci se
zřizovatelem MŠ se našlo řešení v podobě objektů
ve městě Újezd u Brna: prostory Oratoře, domeček
při základní škole a prostory na městském úřadě.

Koncem června se předčasně přerušil provoz
a začali jsme připravovat všechny věci na stěhování, následně se vyklízely všechny prostory
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Díky paní ředitelce, všem zaměstnancům MŠ a spolupráci s MěÚ jsme tento nelehký úkol zvládli.
Provoz MŠ jsme zajistili v nejvyšší možné kapacitě
a kvalitě.
Od září jsme nezaháleli a společně jsme si plnými
doušky všeho pěkného užívali. Do náhradních
prostor nám nejednou zavítalo divadlo, s předškoláky jsme si udělali poznávací obchůzku kolem
Újezda. Dne 6. 11. 2021 jsme ve spolupráci s Mezigeneračním centrem Újezd u Brna uspořádali Bazárek, jehož výtěžek půjde na výstavbu vyvýšených
záhonů na školní zahradě. Touto cestou bychom
rádi poděkovali za velkou pomoc při organizaci
paní Pavlíně Kroupové. Společně s rodiči a dětmi
jsme si užili podzimní dýňování na Oratoři a paní
učitelka Eliška připravila pro děti zajímavé soutěže
k oslavě dne stromů v přilehlém parku.
Nyní už se chystáme k zabydlení školky po rekonstrukci. Před námi je ještě velký kus práce, ale
my se moc těšíme, co nového nás ve školce čeká.
Malá ukázka toho, jak paní učitelky a děti prožívaly
dny v náhradních prostorách:

Poslední týden v srpnu se za provozu MŠ chystaly
další třídy – na domečku při ZŠ a na MěÚ (v zasedací místnosti a v obřadní síni). Zařízení jsme
museli přizpůsobit potřebám předškolních dětí,
a také zajistit bezpečné, hygienicky nezávadné a útulné prostředí. Nezbytnou součástí chodu MŠ je
školní kuchyně. Město nám vyšlo vstříc a navrhlo
k pronájmu kuchyni na DPS. Paní kuchařky si též
připravovaly vše potřebné k zajištění stravování
v novém prostředí.
Celý provoz bylo nutné naplánovat do detailů, aby
vše fungovalo tak jak má a jak jsme zvyklí, a to byl
úkol pro vedení mateřské školy. Paní ředitelka
zpracovala podrobný harmonogram organizace
v MŠ.

Začátek školního roku přinesl dětem spoustu
nového. Přivítali jsme mezi sebou nové kamarády,
a to nejen ty, kteří přišli do školky poprvé, ale
i kluky a holky z jiných tříd. Hlavní novinkou ale
bylo naše přesídlení do sálu druhého nadzemního
podlaží místní Oratoře. Nové prostory byly pro nás
velkým dobrodružstvím a výzvou současně: schodiště, bezpečnostní branka, toalety pro "velké" ...
zkrátka všechno bylo jiné než obvykle. Ale to by
nebyly šikovné újezdské děti, kdyby se těchto
novinek zalekly a zakrátko se nenaučily všechno
zvládat. Samozřejmě děkujeme za snahu a trpělivost (hlavně při počátečních obtížích) i maminkám, tatínkům, babičkám ... A co se nám líbí snad
nejvíce a na co budeme vzpomínat, až se vrátíme
do naší krásně opravené školky? No přece na ty
nádherné kostelní hodiny, které vidíme z okna
a které nám spolehlivě odbíjejí a ukazují čas, kdy
přijde maminka, když se nám náhodou zasteskne.
A na ty šikovné pány řemeslníky - tesaře, klempíře
a pokrývače, kteří udělali tu úžasnou věžičku
na střeše kostela, a kterým jsme každý den při procházce mávali a volali „ahoooooj“. A oni vždy na
chvíli přestali pracovat a také mávali a volali
„ahoooooj“! A my si mysleli, že nás z té výšky vidí
maličké jako mravence.
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Paní učitelka Soňa Žampachová

Rekonstrukce MŠ očima některých zaměstnanců
Mateřská škola prošla během posledních let
velkými změnami a jednou z nich byla rekonstrukce. Bylo nutné zajistit prostory pro 125 dětí
a pro provoz kuchyně, aby vše vyhovovalo stanoveným hygienickým normám a bezpečnostním
opatřením.
V tomto směru nám bylo nápomocno město Újezd
u Brna, které nám pronajalo prostory zasedací
místnosti a obřadní síně, Římskokatolický farní
úřad, který nám pronajal Oratoř, Základní škola
Újezd u Brna, která nám pronajala prostory
„domečku“ v zahradě školy a školní jídelnu v době
letních prázdnin. Poté se kuchyně přesunula
do DPS Rybářská, kde naše paní kuchařky vařily až
do konce rekonstrukce. Zajistit provoz, nejen v kuchyni, ale i po personální stránce učitelů ve 3 prostorách po Újezdě nebylo lehké. Stačilo onemocnění jedné z učitelek a provoz se zkomplikoval.
Některé paní učitelky za den vystřídaly i více
pracovišť. Nelehká situace nastala i pro paní
domovnice, které měly na starosti uklidit všechny
tyto prostory a během dne mezi nimi musely
přecházet.

V náhradních prostorách jsme nakonec strávili
skoro 4 měsíce. Poté nastalo opět balení veškerých
věcí do krabic a následný převoz a nastěhování
do již zrekonstruované MŠ. Bylo to hektické a náročné. Chtěly bychom poděkovat všem, kteří se
jakkoli podíleli a zapojili do stěhování, úklidu i zabydlování MŠ.
Avšak velké díky patří hlavně paní ředitelce Bc.
Lence Vaculíkové za veškerou organizaci provozu
v náhradních prostorách, za řízení rekonstrukce MŠ
i za její energii, to s jakým nasazením vše zvládala,
snažila se všem vyjít s čímkoli vstříc a vždy se
snažila najít to nejlepší řešení. I přesto, kolik toho
měla na práci, nezapomínala také na naše děti i jejich rodiče a uskutečňovala různé zábavné a prospěšné akce (např. dýňování, sv. Martin, bazárek).
Nyní je už vše na svém místě a zaměstnanci se těší
na provoz v naší opravené MŠ.
Ilona Sychová, Martina Šiftová,
Veronika Toboláková

Paní kuchařky měly také ztížený provoz. Na oratoři
se chystaly svačinky, které následně byly rozváženy
na všechna místa. V DPS se vařil oběd, který byl
odvážen na Oratoř. Za pomoc při převozu jídla patří
dík městské policii a pracovní skupině města.
Náročné to měly i děti z domečku u ZŠ, které každý
den docházely na oběd do jídelny DPS a pak
chodily zase zpět na odpolední provoz.

Poklona paní ředitelce
Dovolte nám touto cestou vyjádřit poklonu skvělé
a pracovité Lence Vaculíkove, ředitelce Mateřské
školy v Újezdě u Brna.

Všechno tohle zorganizovat a vymyslet, aby vše
fungovalo, chce obrovskou dávku energie a času.
Myslíme, že na jednoho člověka až dost.

Tento podnět vznikl od mnoha spokojených rodičů,
kteří by rádi touto cestou paní ředitelce poděkovali.

A i přesto všechno, stále neztrácíte úsměv na rtech
a jedete dál. Moc dobře víme, kolik problémů Vás
po cestě potkalo, o to víc si ceníme toho, že jste to
vše zvládla. Velmi si vážíme všeho co pro naše děti
děláte, jste správný člověk na správném místě a my
jako rodiče se budeme snažit Vám v této cestě
pomáhat.

Paní ředitelka nás za celou dobu fungování ve školce nepřestává překvapovat, její elán a chuť školku
pozdvihnout a vylepšit ve všech směrech, je až
neskutečný.
A to všechno v období, které tomu dvakrát nepomáhá. Nejdřív se musela poprat s epidemiologickými opatřeními, karanténou a tím k opětovnému
uzavírání školky, na jaře docházelo k testování
našich předškoláků a nakonec bylo vše dovršeno
obrovskou několika měsíční rekonstrukcí školky.

Přejeme Vám krásné a poklidné Vánoční svátky,
zasloužíte si pořádný odpočinek.
Těšíme se na Vás opět v novém roce.
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Vaši rodiče

Vzpomínání na osoby nám všem známé
Život každého z nás provází velké množství ztrát.
Člověk během svého pozemského žití přichází
o mnoho věcí i iluzí, ale nejtěžší jsou ztráty
milovaných osob a přátel. V nedávné době nás
všechny překvapil a zaskočil odchod dvou známých
osobností našeho města, MUDr. Karla Šultese
a MUDr. Anny Víškové, kteří nás předešli na věčnost.
Oběma patří velký dík za jejich práci, které jsme si
všichni vážili.
Jak na pana doktora Karla Šultese vzpomíná
rodina?

dědeček truhlíček" a další a další pojmenování.
A děda se smál a ještě je povzbuzoval ve vymýšlení
přívlastků. Vnoučka Radimka rozesmálo, jak šel
s dědou po ulici a kolemjdoucí paní ho pozdravila:
“Dobrý den, pane doktore” a on odvětil: “dobrý den,
já už nejsem doktor, jsem důchodce…”
Vzpomínám si, jak nedávno u nás doma v Divci byl
táta na brigádě a betonoval se zeťem Filipem
základy k pojezdu na bránu. Dva doktoři, tak trochu
Pat a Mat, zadřeli míchačku. Táta rozhodl, že ji
oživí větráním z ventilátoru. A světe div se, tohle
zabralo. Oba si to dost užili a práce se jim povedla.
Škoda, že už táta neviděl, jak naše brána jezdí.
Táta měl rád techniku všeho druhu. Také se
o všechny přístroje pečlivě staral. Proto nás nijak
zvlášť nepřekvapilo, když jsme jednou přišli domů
a zjistili, že oddělal zadní kryt od televize a osprchoval ji, protože už byla přece zaprášená. Co nás
spíš překvapilo, bylo to, že po vyfénování televize
bez problému fungovala ještě dlouhou dobu.
Vzpomínám si, že jako dítě jsem si občas nechávala
při jídle nejlepší kousky na konec. Táta to věděl
a někdy, aby byla legrace, mi ten kousek se slovy
„To už nebudeš?” vzal z talíře a snědl ho, ještě než
jsem stihla cokoliv říct. Už jsem na to byla časem
připravená a ráda jsem ho nechala mi to sníst.

Co se vybaví při vzpomínce na dědu...
Dobrosrdečnost. Při prvním setkání budoucí snacha
Lucie pochválila obrázek na zdi. Vzápětí už byl
v tašce připravený jako dárek. Štědrost. Spropitné
v restauraci dává každý, táta taky, rád a spoustu.
Málokdo ale dává dýško při výměně pneumatik.
Rutina. V každé restauraci, ať nabízela sebelepší
menu, poprosil děda vždy o řízek. Legrace. Dědečkovi v noci signalizoval požární hlásič vybitou
baterii. Nedařilo se ji vyměnit a tak, dle jeho slov,
umlčel hlásič rozšlapáním. Další den pro jistotu
kontroloval, jestli v popelnici pípání neruší
sousedy. Rodina. Miloval celou svou rodinu, zcela
a upřímně. Díky ti za všechno, táto. Karel, Lucie
a Julie.
Esterka vzpomíná, jak se vnoučata u dědy honila
přes gauč a u toho říkala: „Dědeček miláček,

Aranžovat sblížení dvou lidí je obtížný počin.
Malinký, téměř dvouletý, vnouček Antonín nejevil
o dědečka vedle babičky valný zájem, až mě to
místy mrzelo. Napadlo mě, při dobré znalosti obou,
zajistit jejich sblížení neobvyklou formou. Byl
spuštěn nácvik akce „Prskni si na dědečka“.
Vnouček rychle pochopil princip a chystal si docela
malinké plivance. Za pár chvil na návštěvě u prarodičů držel děda vnoučka v náručí a smál se, až
slzel a vyzýval vnuka k pokračování hry. Prskance
to byly skutečně malinké, ale radost těch dvou
nebrala konce. Sbohem tatínku.
První setkání s Karlem. Na tábor, kde jsem dělal
zdravotníka neplánovaně měla přijet i Karlova
dcera Helena. Najednou jsem se dozvěděl, že ji
přiveze Karel a Maruška. Nebyl jsem úplně nadšený.
Říkám: „Dobrý den. Víte, já ještě nevím, jestli budu
s Vaší dcerou napořád.” Karel: „To nevadí, tady si
vezmi hodinky, jo?” Karel začal mačkat tlačítka na
hodinkách a říká: „Tak to máš datum, tak to
ukazuje den v týdnu, takhle nastavíš čas a takhle
když s nimi budeš mávat, tak se budou nabíjet.”
Mávání taky ukazoval s velkou vervou. Koukal jsem
div mi brada nespadla. Ten chlap mě vůbec nezná
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a cpe mi hodinky, které nevypadají vůbec levně. Asi
se zbláznil. Nezbláznil, až později jsem zjistil, že
štědrost byl jeho způsob jak dát najevo, že má rád.
Karel mě přijal do rodiny před více než 21 lety.
Po nějaké době jsme se s Radkem rozhodli seznámit
naše rodiče. Byli jsme z toho oba dost nervózní,
přeci jen jak Kája, tak moje máma měli specifický
smysl pro humor. Setkání se odehrálo v baru mojí
mámy. Když Karel s Majkou vstupovali, moje máma
vzhlédla od pultu a zvolala: „Ahoj Kájo!“. S dnes už
manželem se nám podlomila kolena. Ovšem
Karlova odpověď: „Ahoj, Natašo!“, vše vysvětlila.
Byli to spolužáci ze základní školy, takže od té doby
se láskyplně oslovovali „spolužáku“ a „spolužačko“.
A spolužačka teď Kájo, velmi truchlí. Děkuji Ti moc
za Radka, za všechny Tvé děti, za všechny, jimž jsi
život zachránil, prodloužil, či učinil šťastnějším.
Cítila jsem se jako Tvá dcera. A to je vzácné.
S láskou a vděčností, budeš v našich srdcích, Dáša.
Sbohem Karlíčku, náš milovaný Tatínku.
Vzpomínání z města:
Pan doktor Karel Šultes začal v Újezdě u Brna
vykonávat svoji praxi praktického lékaře 1. srpna
1996. Strávil tedy v našem městě jedno čtvrtstoletí.
Pro svoji interní a plicní specializaci byl vyhledávaným lékařem i v našem okolí. Aktivně se
zapojoval do činnosti Sociálně zdravotní komise
a spolupracoval s Českým červeným křížem. Jeho
oblíbená věta byla „Zdravý člověk neexistuje,
jenom špatně vyšetřený“. Pro mnohé byl nejen
lékař, ale i kamarád. Dokázal lidi vyslechnout, byl
ochoten jim naslouchat. Mnozí obyvatelé Újezda
u Brna a okolních obcí s hrdostí říkali: „To je náš
pan doktor“.
Vzpomínání na paní doktorku Annu Víškovou
Vzpomínka na moji maminku MUDr. Annu
Víškovou
Čím více máme blízkého člověka rádi, tím víc bolí,
když odchází z pozemského světa. Moje maminka
MUDr. Anna Víšková zemřela náhle, dne 29. listopadu. Bolest z její ztráty je veliká, chtěla bych na ni
spolu s vámi zavzpomínat a zastavit se u milníků
jejího života.
Byla dcerou rolníka Vladimíra Němčanského
a Anny Němčanské. Rodiče ji vedli k pracovitosti,
touze po vzdělání, naučili ji milovat vážnou hudbu,
knihy a divadlo.

Když bylo mamince 17 let, utrpěla rodina velkou
životní ztrátu. Za nešťastných okolností se utopil
její třináctiletý bratr Ládíček, rodičům tedy zůstalo
jediné dítě, dcera Anička. Plně ji podporovali
v náročném studiu medicíny, které si po maturitě
na Gymnáziu Křenová vybrala.
Půvabná studentka medicíny v roce 1957 na Štěpánské zábavě v Újezdě u Brna potkala šarmantního studenta přírodovědecké fakulty Jarmila
Víšku, mého tatínka. Z fotek vím, že tvořili krásný
pár. Když mně maminka o tom setkání vyprávěla,
říkala: „Tatínek byl jako ze žurnálu.“ V roce 1962
měli komorní svatbu v brněnském hotelu Slavia a
začala jejich společná životní cesta. Dva roky po
svatbě se po radostném očekávání narodila moje
sestra Diana, o čtyři roky později já, dítko poněkud
nečekané, ale velmi milované. Tatínek byl mamince
po celý život oporou, stál při ní v časech dobrých
i zlých.
Když zalovím ve svých vzpomínkách z dětství,
maminku si vybavuji jako bytost plnou energie
a rozhodnosti, ale také laskavosti a vstřícnosti.
Četla mně básně Jaroslava Seiferta, učila mě
recitovat, vodila do divadla i na koupaliště. Slunce
a plavání měla moc ráda. Vždycky byla upravená,
navoněná, hodně se usmívala, ale zároveň nás
všechny v rodině uměla v pravou chvíli srovnat.😊
Maminčinou velkou radostí byla vnoučata Václav,
Tereza a Alexandra. Naplňovala její život, byla
úžasnou moderní babičkou a oni ji milovali.
A co její profesní dráha? Povolání lékařky pro ni
bylo jako stvořené. Nechci vypočítávat všechna
místa, kde působila, nemocnici ve Vyškově však
vzpomenout musím. Zažila tam krásné roky v bílém
plášti, pro pacienty a jejich uzdravení byla schopna
udělat nemožné. Byla vynikající internistka s hluboce lidským přístupem.
Na závěr bych se chtěla zmínit o jejím působení
v Újezdě u Brna. Od roku 1992 zde pracovala
na pozici praktické lékařky. Mnozí z vás ji znali, byli
jejími pacienty. Obětavě pomáhala lidem se
zdravotními potížemi s nasazením všech sil.
Povolání lékařky ji naplňovalo a těšilo, unesla tíhu
jeho zodpovědnosti a vždy se snažila jít až
za hranice možností.
Moje maminka vedla bohatý duchovní život a byla
pevně zakotvena ve víře. V kostele sv. Petra a Pavla
jsme každou neděli sedávaly spolu v poslední lavici.
Teď už bude místo vedle mě prázdné.

- !17 -

Nikdy na ni nezapomenu a věřím, že mnozí z vás
také ne. A proč mě její odchod tak moc bolí?
Protože mezi námi byla láska. A když je láska
opravdová, tak přece bolí vždycky.

Vzpomínání z města:

Paní doktorka Anna Víšková byla před dlouholetým
působením v našem městě na pozici praktické
lékařky pro dospělé ve funkci ředitelky Okresního
Markéta, dcera MUDr. Anny Víškové ústavu národního zdraví ve Vyškově. Atestace
z vnitřního lékařství ji předurčovaly k nelehkým
službám staršího lékaře na interním oddělení a jednotce intenzivní péče.
Od roku 1992 se píše její působení v Újezdě u Brna.
Starala se nejenom o obyvatele Újezda u Brna
a Žatčan, ale poskytovala lékařskou péči i obyvatelům sv ých rodných Hostěrádek-Rešova
a blízkého okolí. Obraceli se na ni s důvěrou,
vědomi si jejích zkušeností v oboru. Ve prospěch
pacienta neváhala využít i svých kontaktů se
specialisty, kteří jí s úctou a rádi vycházeli vstříc.
Bylo jí blízké celoživotní vzdělávání se, studium
odborných materiálů tak, aby mohla využívat
nejaktuálnější poznatky moderní medicíny k léčbě
svěřených nemocných. Potřebným neváhala poskytovat lékařskou péči i ve svém volném čase. O své
pacienty pečovala i v důchodovém věku a svým
těžce nemocným pacientům byla vždy nápomocna
vyslechnutím, radou a především také nasměrováním na duchovní pomoc v nejtěžších chvílích
jejich života.
Paní doktorko, pane doktore, budete nám chybět!

Dvojí vzpomínka na paní Zdenku Popelákovou
4. listopadu 2021 završila svou životní pouť paní
Zdenka Popeláková, žena mnoha talentů, která
byla po mnoho let v ýznamnou postavou
újezdského kulturního života. Chtěli bychom touto
cestou vzdát čest její památce a připomenout její
působení ve dvou újezdských souborech.

Tylovo divadlo
Paní Zdenka Popeláková se nesmazatelně zapsala
do kroniky ochotnického divadelního života
v Újezdě u Brna.
S ochotničením začala již v mládí v rodných
Otnicích. Když se přivdala do Újezda, všimli si
jejího nevšedního talentu i újezdští ochotníci.
Uplatnila se ve všech dramatických oborech.
Protože krásně zpívala, její sametový mezzosoprán
zazněl v tradičních operetách (Veselá vdova, Bílá
orchidej).
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Svůj talent však předvedla zejména v dramatických a tragických postavách (Liška a hrozny,
Radúz a Mahulena, Sedm výkřiků na moři, Stará
dobrá kapela). Výraznou postavu ztvárnila v roli
babičky ve hře Stromy umírají vstoje.
Svůj herecký život dovršila symbolicky ve hře
Maryša, kterou naposledy nastudovala s ochotnickým souborem Ochotnice v rodných Otnicích.
Jako mladá dívka hrála v této hře v újezdském
divadle titulní postavu, poté Strouhalku a naposledy si v otnické inscenaci zahrála babičku.
Čest její památce!
Vladimíra Sedláčková, Tylovo divadlo Újezd u Brna

Újezdská Rozmarýna

Hójezdská
text i hudba: Zdenka Popeláková

Paní Zdenka Popeláková zpívala v ženském
pěveckém souboru Rozmarýna od jeho založení
v roce 1986. Její pěvecký projev byl procítěný
a upřímný. Pro soubor složila text i hudbu k písni
Hójezdská, kterou jeho členky zpívají při slavnostních příležitostech. V písni se vypráví
o krásných místech v Újezdě.

1. Od Špidláku, Staré hory,
só hójezdský vinohrady.
/: Uprostřed nich je kaplička,
říká se u Antoníčka. :/
2. Je tam krásně, jako v ráji,
při sluníčku hrozny zrají.
/: Bože, chraň naši vesničku,
vroucně zpíváme písničku. :/

Pozoruhodná je rovněž její poetická tvorba –

3. Každý od nás vám to poví,
že je tu kraj požehnaný.
/: Všude dobře, kde se zpívá,
ani láska neumírá. :/

napsala malou knížečku básní, které tryskaly
z jejího srdce – Verše psané na výšivce.
Vyšívání bylo její další láskou. Své nádherné
práce předvedla na četných výstavách. Je to
nádhera zakletá v hodinách usilovné práce.
Její vlídná a usmívající se tvář zůstane v našich
vzpomínkách. Za všechno jí patří náš velký dík.
Jarmila Žaludová, Újezdská Rozmarýna
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Vánoční tradice a zvyky v Česku
Adventní věnec
S Vánoci bývá často spojován už advent, tedy
předvánoční čas. Tradice adventního věnce, jak jej
známe dnes, se u nás uchytila teprve až v polovině.
20. století. Adventní věnec má čtyři svíce, které
slouží k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů
adventu a každou neděli se zapaluje jedna svíce.
Rozsvícení svící navazuje na 2000 let starou židovskou tradici oslav svátku světel zvaný Chanuka.
Každá svíce má svou symboliku
1. svíce – Naděje: Zapaluje se na železnou neděli.
2. svíce – Mír: Zapaluje se na bronzovou neděli.
3. svíce – Přátelství: Zapaluje se na stříbrnou
neděli. Tato svíce bývá růžová.
4. svíce – Láska: Zapaluje se na poslední adventní –
zlatou neděli.
Někdy se přidává i 5. svíce – bílá, jakožto symbol
Ježíše Krista. Tato svíce se dávala doprostřed a zapalovala na Štědrý den po západu slunce.

a přitom se zamyslet nad tím, co by se rád o budoucnosti dozvěděl.
Pouštění lodiček ze skořápek
Tradice pouštění lodiček ze skořápek vlašských
ořechů, je vánočním zvykem, který má pomoci
předpovědět buducnost. Každý, kdo si chce budoucnost předpovědět, si musí lodičku se svíčkou
vytvořit i položit na vodu sám. Co dotyčného v dalším roce čeká, záleží na chování ořechové lodičky
se svíčkou. Tradičně zapálené lodičky pouštěla celá
rodina.
Házení pantoflem
Hod pantoflem či střevícem je vánoční zvyk pro nezadané dívky, které chtějí vědět, jestli je v příštím
roce čeká veselka. Dívka se postaví zády ke dveřím
a přes rameno hodí střevíc. Pokud špička ukazuje
ze dveří, pravděpodobně ji čeká svatba a odchod
z domu. Pokud bota ukazuje jinam, nic se nemění.
Jmelí
Koncem 19. století přibylo mezi vánoční tradice
i jmelí. Zvyk zavěšovat jmelí se k nám dostal
z Anglie. Pokud se pod jmelím dva lidé políbí,
přinese jim to štěstí a lásku. Darované jmelí přináší
štěstí a ochranu před nemocemi. Původní anglická
tradice říkala, že chlapec může pod jmelím políbit
každou dívku, kterou tam potká. Za každý polibek
se utrhne jedna bobulka. Poslední se na jmelí však
nechávala, aby v domě zůstala láska na celý rok.
Betlém neboli jesličky

Rozkrajování jablka
Rozkrajování jablka patří mezi tradiční vánoční
zvyky. Jablko se krájí napříč na dvě poloviny. Pokud
se uvnitř objeví hvězdička, znamená to štěstí
a zdraví. Pokud se objeví křížek nebo je jablko červivé, věští to nemoc nebo smrt. Už dříve byla vždy
snaha vybrat to nejhezčí jablíčko, které vypadalo
zdravě. Podobně se věštilo i z vlašských ořechů.
Zdravý plod znamenal radost a štěstí, zkažený
oříšek naopak neštěstí a smutek.
Lití olova
Lití olova je vánoční tradice mnoha evropských
zemí. Roztavené olovo se vylévá do studené vody
a z jeho tvarů se následně věští budoucnost. Jako
náhražku olova lze použít roztavený vosk. Každý
člen domácnosti by si měl odlít svůj kousek olova,

V roce 1223 postavil v italské Umbrii jáhen
Giovanni Bernardone, později světec známý pod
jménem František z Assisi, první jesličky.
V poustevně v horské jeskyni postavil žlab, založil
ho krmivem a přivedl k němu živého oslíka a vola.
U jeslí pak jako u oltáře v noci sloužil štědrovečerní
mši - první "půlnoční".
První český betlém představili veřejnosti jezuité
v roce 1560 v kostele sv. Klimenta V Praze. Byly
první nejen v Čechách, ale i v celé střední Evropě.
Neví se, jak přesně vypadaly, ale podle dochovaných záznamů měly velký úspěch, takže se zvyk
stavět jesličky brzy rozšířil. Základní figurky jsou
Ježíšek v jeslích, Marie a Josef, oslík a vůl, pastýři se
stády oveček a postavy tří králů - mudrců z Východu. Betlémy dnes mají mnoho podob, jsou v životní velikosti na náměstích nebo malé z papíru,
dřeva nebo jiných materiálů umístěné například
v domácnostech.
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Vánoční půst a zlaté prasátko
Každý asi zná pověru, že kdo vydrží na Štědrý den
do večera nejíst, uvidí zlaté prasátko. Tento zvyk se
k nám s největší pravděpodobností dostal od keltských předků, pro které bylo prase symbolem štěstí,
bohatství a hojnosti. Dříve se půst držel po celý
advent, ale nebyl tak přísný jako půst před Velikonocemi. V praxi znamenal např. vynechání masa
a alkoholu. Na Štědrý den se vynechala snídaně
a oběd. Pokud oběd přece jen nějaký byl, většinou
to byla zeleninová polévka.
Betlémské světlo
Betlémské světlo patří mezi nejmladší vánoční
tradice. Každým rokem se v rodné jeskyni Ježíše
zapaluje betlémské světlo, které je následně letecky
přepraveno do Rakouska, kam si pro něj přijíždějí
skauti z celého světa a dál jej distribuují. Čeští
skauti jezdí pro betlémské světlo do Vídně a jeho
první cesta vede do Brna. Tento zvyk vznikl v rámci
akce Světlo ve tmě a byl představen Rakušankou
Adou Brandstetter jako symbol míru. S myšlenkou
rozsáhlé distribuce přišel v roce 1988 skautský
vedoucí Herbert Grünwald. Od té doby se ve Vídni
každoročně pořádá ekumenický obřad, na kterém je
plamen míru předáván delegacím skautů z celého
světa.

případného nečekaného hosta. Dále se traduje, že
během štědrovečerní večeře se nikdo nesmí od stolu zvednout, dokud všichni nedojí, protože by to
mohlo znamenat, že už se takto příští rok všichni
nesejdete.
Šupina pod talířem
U štědrovečerní večeře nesmí chybět ani šupina
z kapra pod talířem, která podle vánoční tradice
přináší bohatství. Po večeři si dejte šupinu do peněženky, aby se vám peníze nerozkutálely.
Cukroví
Vánoce si nikdo nedokáže představit bez vánočního
cukroví. Jeho historie sahá až do 16. století.
Cukroví, jak jej známe dnes, se však začalo
objevovat až v 19. století, a to nejprve u bohatších
hospodářství. Podle tradice se má péct 7 druhů
cukroví. Většina vánočního cukroví se v Česku peče
a připravuje z mouky, vajec, másla a cukru. Podle
druhu se pak přidávají ořechy, kakao, čokoláda
nebo kokos. Mezi nejoblíbenější české vánoční
cukroví patří: vanilkové rohlíčky, linecké, kokosové
kuličky, perníčky, medvědí tlapky, vosí úlečky, nebo
marokánky.
Vánoční stromeček
Ačkoliv zdobení stromečku vychází ze starých
pohanských tradic, vánoční stromeček, jakožto
symbol Vánoc, našel cestu do českých domácností
až v 19. století a zpočátku byl výsadou jen bohatých
měšťanských rodin. Tradice zdobení stromku, jak ji
známe dnes, pochází z Livonska (Estonsko,
Lotyšsko) a Německa.
Dnes je také zvykem umisťovat velké vánoční
stromy na náměstí. První takový strom byl v Česku
postaven r. 1924 na brněnském Náměstí Svobody.
Dárky se pod stromečkem začaly objevovat rovněž
až v průběhu 19. století. Dříve se obdarovávalo
služebnictvo, chasa, či koledníci (nejčastěji jídlem,
či ošacením).

Štědrovečerní večeře
Štědrovečerní večeře se v průběhu času hodně
proměnila. Dnes je tradičním štědrovečerním
chodem rybí polévka a kapr s bramborovým
salátem. Kapr se na štědrovečerní stůl dostal až
v průběhu 19. století a nejprve se podával buď
načerno (v perníkové omáčce) nebo namodro
(nakyselo v rosolu). Bramborový salát se k nám
dostal z Bavorska.
Dalšími zvykem, které se pojí ke štědrovečerní
večeři, je prostírat o jedno místo navíc pro

Půlnoční mše
Půlnoční mše se stala hezkou vánoční tradicí
pro věřící i ostatní, kteří si chtějí poslechnout
koledy a nasát vánoční atmosféru. Vychází z historických evangelií, podle kterých se Ježíš narodil
v noci. Často uslyšíte právě Českou mši vánoční
Jana Jakuba Ryby.
Pálení františků a purpury
Tradice pálení františků pochází z Krušnohoří a je
stará 300 let. Pro františky je typická vůně kadidla,
a právě kadidlo přinesli Tři Králové i nově
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narozenému Ježíškovi. Pomocí kadidla se dříve
očišťovaly příbytky na přelomu starého a nového
roku. František obvykle obsahuje pálené dřevěné
uhlí a pryskyřici z kadidlovníku pravého.

zatočit nad hlavou a hodit ji za sebe. Písmeno, které
bude takto zahozená slupka připomínat, má
napovědět, jak by se mohl jmenovat budoucí
nastávající.

Purpura je směsí voňavých bylin a koření, která se
pokládala na kamna, kde se z ní postupně odpařovala aromatická vůně. Do purpury patří meduňka,
máta, muškátový oříšek, levandule, mateřídouška,
tymián, majoránka, oregano, heřmánek, lístky růží,
jehličí, listy maliníků, ostružníku či borůvčí a další.
V dnešní době, kdy běžně nemáme kamna, lze
purpuru položit na topení nebo dát do aromalampy.

Třesení bezem

Vánoční pověry a věštění
Klepání botou na kurník
Když chtěly svobodné dívky o Vánocích vědět, jestli
je do roka čekají vdavky, chodily klepat botou na
kurník. Pokud se ozvala jako první slepice,
znamenalo to, že dívka zůstane svobodná. Ozval-li
se kohout, znamenalo to, že je nejspíš ženich
na obzoru.
Věštění z jablečné slupky
Pokud se dívka na Vánoce chtěla dozvědět
počáteční písmeno budoucího ženicha, měla si
oloupat jablko tak, aby slupka vytvořila dlouhou
spirálu. Poté se stačilo postavit, třikrát se slupkou

Další z vánočních tradic, která měla napovědět
svobodným dívkám něco o budoucím ženichovi.
Třást bezem chodily dívky po štědrovečerní večeři.
U třesení měly říkat: „Třesu, třesu bez, ozvi se mi
pes, kde můj milý dnes“, případně „Třesu, třesu,
třas, ozvi se mi hlas, kde já budu za rok večeřeti
zas.“ Z jakého směru se pak psí zaštěkání ozvalo,
odtamtud měl také přijít budoucí ženich nevěsty.
Chlapci měli obdobnou variantu, akorát jim směr
odkud přijde jejich nevěsta měla ukázat první
hvězda na obloze.
Věštba z polínka
Pokud byli svobodné dívky či mládenci zvědaví,
jaké proporce bude mít jejich partner, mohli si
z hromady dříví vytáhnout poslepu jedno polínko.
Pokud bylo polínko rovné, budoucí nevěsta či
ženich měli být krásní, pokud bylo křivé či sukovité,
měl partner kulhat a v případě, že bylo tlusté, měl
být tlustý i protějšek.

Dvě barevné pohádky
Druhou říjnovou neděli připravila Kulturně školská
komise divadelní pohádku pro místní děti. Tedy
rovnou pohádky dvě. Název „Dvě barevné pohádky“ ukrýval příběh O kohoutkovi a slepičce a O
veliké řepě. Přijeli nám je sehrát dva brněnští
herci, Zdeněk Ševčík se svým vařečkovým
divadlem a Sandra Riedlová. Veselé pohádky
doplněné krásnými barevnými loutkami a variabilním paravánem vtáhly děti do děje, a to i ty nejmenší. Větší se zase zapojily do vyprávění příběhu.
Rychtu zaplnilo přes 80 dětí v doprovodu 39
dospělých. Jsme rádi, že zvláště v této době, kdy se
mnoho lidí nedostane do divadla, jsme mohli zažít
toto pěkné představení tady u nás.
Za KŠK Veronika Šinderbalová
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zdroj internet https://czechtheworld.com/

Akt s houslemi - premiéra napotřetí
V pátek 12. listopadu 2021 se nám konečně
podařilo odehrát dvakrát zrušenou a přeloženou
premiéru nazkoušeného divadelního představení
Akt s houslemi. Navzdory nelehké době jsme
páteční premiéru odehráli před plným sálem a téměř plno bylo i na sobotní repríze.

Zájem našich věrných diváků nás velmi potěšil –
o to víc, že jsme na uvedení této hry museli tak
dlouho čekat.
Datum premiéry totiž bylo původně naplánováno
už na 27.března 2020, ale v důsledku protiepidemických opatření byla akce zrušena.
Po letním zlepšení situace jsme tedy stanovili nový

termín premiéry na 16. října 2020 - opět ale nastala
identická situace a náš plán nevyšel ani napodruhé.
Po více než půlroční vynucené pauze, kdy jsme
nemohli zkoušet, jsme popravdě přemýšleli o tom,
jestli se ještě vůbec máme pokoušet toto představení uvést nebo tuto kapitolu definitivně
uzavřít. Většina souboru byla ovšem při hlasování
pro třetí pokus, takže jsme po prázdninách opět
začali intenzivně zkoušet. Když už byl stanoven
třetí termín premiéry, museli jsme bohužel řešit
přeobsazení jedné z rolí kvůli zahraniční pracovní
cestě jejího představitele, a aby té smůly nebylo
málo, na poslední chvíli – pouhé čtyři dny před
premiérou – jsme museli najít také náhradu
za nejmladší členku ansámblu, která musela
do covidové karantény.
Děkujeme všem divákům, kteří se na nás přišli
podívat i přes zvyšující se počty nakažených, a také
navzdory všem opatřením, která museli dodržet.
Doufáme, že si užili hezký večer. Pokud nám to
situace umožní, začneme co nejdříve s přípravou
nového představení a pevně věříme, že se s vámi
setkáme brzy na další premiéře – snad to bude
dříve než za dva roky!
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Leona Tálská, Tylovo divadlo Újezd u Brna

Očkování posilují dávkou
Koncem října byla městu Újezd u Brna krajským
úřadem nabídnuta možnost zapojení do očkování
třetí, tzv. posilující, dávkou vakcíny proti nemoci
Covid-19.

akce informování zájemců o očkování a již
ve středu 3. listopadu jsme vyhlíželi očkovací tým
z Fakultní nemocnice u sv. Anny.
Očkovací tým byl tentokrát složen ze samých žen,
z lékařky a dvou zdravotních sester. Byly
přichystány prostory v Domě s pečovatelskou
službou i v Penzionu tak, aby vše proběhlo co
nejlépe. Velkou výpomoc zabezpečily opět paní
Martina Matějková a paní Anna Bílková. Oběma
patří velký dík. Celkem bylo naočkováno 89 osob.
Jak jsme již uvedli, byli to zájemci nejen z výše
zmiňovaných zařízení, ale i ostatní obyvatelé
města, pro které byla snadnější a dostupnější
nabídka očkování přímo v našem městě a mohli se
tak vyhnout mnohdy komplikovanému výjezdu
do očkovacích center.
Přestože jsme na očkovací tým čekali déle, než bylo
původně plánováno, vlastní očkování proběhlo bez
komplikací, v pohodě a v dobré náladě. Všem, kteří
se podíleli na organizaci očkování, velmi děkujeme.
Pavlína Kroupová

Vedení města neváhalo a spustilo akci prověření
zájmu o očkování v Domě s pečovatelskou službou,
v Penzionu i mezi ostatními občany našeho města
v seniorském věku. K očkování se přihlásilo
devadesát osob. Po tomto rychlém průzkumu byl
stanoven termín očkování. Opět proběhla rychlá
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Dyslexie může být i dar
Je mi velkou ctí, Vás milí čtenáři, seznámit
s projektem mé kamarádky.
Alena Kupčíková
je sama dyslektik, výtvarná umělkyně a zakladatelka DNE DYSLEXIE, která
vystudovala vysokou školu a má
doktorát.
DEN DYSLEXIE
se koná 9. 9.
a poprvé byl vyhlášen v roce 2010 ve Veletržním paláci v Národní
galerii v Praze.

svému vnímání přechází z tvaru hraček na písmenka. A právě na tomto principu je projekt založen.
Test zase dítě trénuje na čtení a psaní.
Slabikář je interaktivní, multimediální příběh dvou
ježků jedoucích na výlet, za účelem naučit se
písmenka. Letí s nimi i jejich starší kamarád pták
Písmenko.
Do naší školy byly darovány 2 Slabikáře.
Tento úžasný projekt dostal mimo spousty jiných
ocenění i zlatou medaili v Číně.

Dokument o SLABIKÁŘI můžete vidět v archivu
ivysílání České televize pod názvem Dar dyslexie
a více si přečíst na internetových stránkách
www.dys.cz, kde je i k vyzkoušení DEMO verze.

Jeho zakladatelka vytvořila SLABIKÁŘ a TEST
pro děti od 4 let, pro děti s jakýmkoliv hendikepem
nebo bez něj.
Jirka Lábus slabikář namluvil, Jan Urban složil
hudbu a můj taťka Michal Klega, člověk kterého si
velice vážím, vše naprogramoval.

A jak říká Alena: „Ať každý rodič věří, že to jeho
dítě je geniální, i když má jakýkoliv hendikep, může
dělat cokoliv. “
Nebrzděte Vaše děti, podporujte je.

Slabikář využívá faktu, že dítě po narození vidí
první tvar a nezná jeho název. Zde pak přirozeně
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Berenika Klegová

Jejich hlas snad bude opět slyšen, aneb sbor Magnificat se představuje
Sbor Magnificat se začal utvářet na přelomu let
1989–1990. Prvotně byl zaměřen na jednodušší
skladby – zpěvy z Taizé, vícehlasé rytmické
duchovní písně a skladby Adama Michny
z Otradovic. Za dobu třicetiletého působení prošel
sbor několika proměnami.
V roce 1994 uspořádala malá část sboru koncert
v bretaňském městečku Loudéac v rámci spolupráce mezi městy Újezd u Brna a Saint Caradec
v Bretani. Informace o vystoupení sboru byla
zveřejněna i v místním deníku Cantons de Loudéac.
Původně malé těleso o deseti zpěvácích se spojilo
s dětským sborem a mezi lety 1995–2000 byl počet
členů sboru asi 35. V tomto složení se sbor účastnil
opakovaně přehlídky sborů v Brně, celostátně
organizované přehlídky pod názvem Bambiriáda
a uspořádal samostatné koncerty v Hustopečích,
Žďáru nad Sázavou, Újezdě u Brna a na dalších
místech.
Současně byl doprovodným tělesem při mnoha
svatbách, křtech a liturgických pobožnostech

v Újezdě u Brna i na různých místech Jihomoravského kraje.
Mezi lety 2000 až 2004 došlo k zásadnímu přerodu
sboru, jehož výsledkem bylo vytvoření tělesa
o počtu cca 12 zpěváků, které již bylo v následujících letech pouze mírně obměňováno. Je
faktem, že od této doby se sbor věnuje více klasické
hudbě. V současné době má sbor 16 stálých členů.
Mezi repertoár patří zejména Česká mše vánoční
„Hej, mistře“ J. J. Ryby, která je již od roku 2004
pravidelně uváděna za doprovodu malého
orchestru o počtu cca 14 členů při půlnoční mši
svaté. Dále je stálým repertoárem „Mše k poctě sv.
Petra“ skladatele Josefa Grubera, vánoční mše
Františka Kolaříka, Antonína Hradila a Jana
Evangelisty Kypty, pravidelně o Velikonocích
uváděné Aleluja z Händelova oratoria „Mesiáš“,
dále mimo jiné chorál J. S. Bacha Jesus bleibet
meine Freude a zejména při pohřebních liturgiích
zpívané Ave Verum W. A. Mozarta.
V roce 2017 byla sboru nabídnuta spolupráce
s chrámovým sborem baziliky Nanebevzetí Panny

- !26 -

Marie na Starém Brně. V rámci této spolupráce byly
nastudovány z díla Antonína Dvořáka Mše D dur
„Lužanská“ části Kyrie, Sanctus a Agnus Dei. Byly
provedeny společné koncerty v rakouských
městech Gaweinstal, Melk a v roce 2018 zazpívaly
sbory při slavnostní mši v salzburské katedrále
svatých Ruperta a Virgila již zmíněnou Dvořákovu
mši Lužanskou.
Sbor za dobu více než 30 let svého působení
spolupracoval s celou řadou významných hudebních osobností. Za všechny bych ráda uvedla
alespoň následující mladé umělce:
• Michael Bártek (* 1984 v Brně) je český varhaník,
pedagog, cembalista a začínající sbormistr. Je
vnukem paní učitelky Mgr. Soni Grossmanové,
která žije trvale s manželem v Újezdě u Brna.
Michael Bártek žil v letech 2010–2016 ve Štrasburku jako koncertní umělec, chrámový varhaník
a pedagog; hru na varhany vyučoval v letech 2010–
2016 na Protestantské varhanní škole ve Štras
burku (AFORGEP). Od ledna 2017 Michael žije,
studuje a pracuje ve Švýcarsku.
Jako koncertní umělec má již Michael za sebou řadu
mezinárodních festivalů a koncertů na významných
evropských varhanách. V České republice vystoupil
na všech velkých varhanních festivalech, jmenovitě
na pražském Audite organum u sv. Jakuba,
na olomouckém varhanním festivalu u sv. Mořice,
na Varhanních večerech v katedrále sv. Víta,
v bazilice na Velehradě. na Orlicko-kladském
varhanním festivalu ad.
• Robert Kružík patří k nejmladší generaci našich
dirigentů. Tento brněnský rodák začínal jako
violoncellista. S úspěchem se zúčastnil řady
violoncellových soutěží, jako je Pražské jaro,
Soutěž Nadace Bohuslava Martinů, Mezinárodní
soutěž Leoše Janáčka v Brně aj. Od roku 2016 je
stálým dirigentem Janáčkovy opery Národního
divadla Brno a Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Od sezony 2018/2019 je
stálým hostujícím dirigentem Filharmonie Brno.
Spolupracuje s českými orchestry jako jsou
Filharmonie Brno, PKF – Prague Philharmonia,
Janáčkova filharmonie Ostrava, Pražský komorní
orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, Jihočeská
komorní filharmonie, Czech Virtuosi a Ensemble
Opera Diversa a Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín.

nejdříve jako člen doprovodného orchestru a poté
převzal dirigentskou taktovku po Robertovi Kružíkovi. V současné době je Jiří Klecker pedagogem
na brněnské konzervatoři, kde vyučuje hru na
housle. Působí v mnoha brněnských komorních
tělesech.
Se sborem Magnificat spolupracují pravidelně
kromě výše uvedených umělců také zejména:
Vlastimil Bialas, David Postránecký, Jiří Lang,
Lukáš Novotný, manželé Barbara a Jiří Tolarovi,
Alexandra Ocásková, Marie Fasorová, Jana
Horáková, Leoš Černý, Štěpán Švestka, Kamil
Kristen a další.
Stávajícími členy sboru jsou:
Soprán: Marie Životská, Markéta Pospíšilová,
Jarmila Dvořáková, Ludmila Suská, Hana
Levíčková, Silvie Drahošová, Lenka Bačovská
Alt: Marie Hladká, Lucie Vévarová, Olga
Pejřová, Ilona Burdová
Tenor: Bohdan Hladký, Bohdan Hladký ml.,
Dominik Hladký
Bas: Pavel Kozák, Štěpán Dvořák
Do působení sboru Magnificat nešťastně vstoupil
koronavirus a přerušil škálu pravidelně uváděných
skladeb. O to více se všichni těšíme na dobu, kdy si
budeme moci zazpívat již nacvičené písně a skladby
a bez omezení nacvičovat a zpívat skladby nové.
Věříme, že již o Vánocích budeme moci zpívat
k větší chvále Boží i k potěše našich posluchačů,
a že tedy naše hlasy bude opět slyšet…..
Všem stálým členům sboru patří za jejich
neutuchající pěvecké nadšení i nadstandardní
výkony velké poděkování. Osobně jsem všem
vděčna za nádherné chvíle společně strávené
při hudebních produkcích i za krásné hudební
společenství.

• Jiří Klecker, mladý nadaný brněnský houslista
a pedagog spolupracoval se sborem Magnificat
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Marie Kozáková, vedoucí sboru

Střípky z újezdské házené aneb z újezdského asfaltu až do reprezentačního dresu
Robert Halíček, kterému se neřekne jinak než
Robas, je odchovancem újezdské házené. V současné době je hráčem házenkářského extraligového
celku TJ Nové Veselí (aktuálně 4. celek v tabulce
a Robas má na svém kontě 31 branek z 9 zápasů),
kde má hráčskou smlouvu na probíhající i na příští
sezónu. Je členem juniorské reprezentace ČR,
za kterou odehrál 5. a 7. 11. 2021 premiérové zápasy
proti Rakousku (v tom druhém, domácím a vítězném vsítil 4 branky). Dokonce už stihl i evropský pohárový dvojzápas s kyperskou Famagustou.
V 18 letech tedy náramně dobře rozjetá kariéra poloprofesionálního sportovce!

Jak se to tak stane, že z újezdského asfaltu se
ocitnete v reprezentačním dresu se lvíčkem
na prsou? Pojďme si tedy dosavadní Robasův
házenkářský příběh povykládat pěkně od začátku.
Robas, tak jako spousta jeho kamarádů, začínal
s házenou někdy v 5 letech – Halíček, Víška, Velíšek,
Kachlík, Krošík, Zourek, Zapletal, Fila – to byli jeho
parťáci v samých začátcích. Ano, tehdy začínal na
našem asfaltu s házenou i Daniel Fila, který však
brzy zjistil, že ho baví více do balónu kopat, a tak
dnes hraje Fortuna ligu za Mladou Boleslav :-)!
Trenérsky Robase od minižáků připravovaly Katka
Kubátová-Mlatečková s Ivetou Rozprýmovou
a v žácích pak trio Kubát, Flajšinger, Gajda. Na našem venkovním hřišti byl tehdy ještě asfalt a až
v roce 2014 jsme se dočkali dnešního povrchu...

Za minižáky, přípravku, mladší a starší žáky odehrál
stovky zápasů a turnajů, a i když zpočátku nijak
výrazně házenkářsky nevynikal, byl jednou věcí
naprosto výjimečný. Tou věcí bylo spojení několika
faktorů, které se u něho sešly. Je levák, svými
dispozicemi typické křídlo a má obrovský střelecký
cit, a když k tomu přidáte píli, cílevědomost a lásku
k házené, pak můžete psát velké sportovní příběhy.
V roce 2018 za starší žáky Robas téměř ve všech
zápasech předváděl výborné výkony, 10 až 15
branek za zápas nebylo žádným překvapením. V té
době (přechod ze základní na střední školu) okolo
14letých hráčů "krouží skautové" z extraligových
celků, aby zachytili případné talenty pro svoje
kluby a umožnili jim tak rozvoj jejich kariéry
formou přestupu. Robas se zúčastnil několika
kempů a turnajů s Novým Veselím, a to mělo hned
jasno, chceme ho! (Nové Veselí je považováno už
několik let za jeden z nejlepších celků v mládežnických kategoriích a podmínky pro přípravu
jsou u nás na nejvyšší úrovni.) A protože to chtěl
i Robas, tak nebylo co řešit. Přestup do Nového
Veselí, střední škola ve Žďáru nad Sázavou, kde
příští rok maturuje, celotýdenní odloučení od rodičů a kamarádů a nové výzvy! Rodiče ho v plnění
jeho házenkářského snu samozřejmě podpořili.
Halíčci, zpočátku házenou nepolíbeni, se museli
naučit házenkářská pravidla. V případě otce
Robase, vášnivého „sportovního rybáře“, to byl
proces docela zdlouhavý, ale dnes už je samozřejmě
plnohodnotným házenkářským expertem – promiň
Robe :-). A navíc kouzlu házené propadla
i Robasova sestra Bára, která dnes hraje za újezdské
mladší dorostenky, takže už vlasně jsou plnohodnotnou házenkářskou rodinou!
První sezóna za mladší dorost v Novém Veselí se
Robasovi velice vydařila, avšak v sezóně následující
přichází démon jménem covid, což nejen pro mladé
sportovce znamená obrovskou ránu pro jejich další
rozvoj. Zrušení zápasů celého zbytku sezóny,
omezená možnost trénování... Avšak pro Robase se
paradoxně právě díky covidu, a v té době probíhající přestavbě mužského extraligového celku
Nového Veselí, otevřela obrovská příležitost
"přeskočit" kategorii staršího dorostu (kluci 17-18
let) a naskočit v 17 letech přímo mezi muže! Tehdy
byla situace taková, že starší dorostenci kvůli
covidu svou soutěž nehráli, na rozdíl od extraligy
mužů, která se za přísných pravidel (bez diváků)
hrála. Veselí tedy dalo několika starším dorostencům možnost hrát a trénovat za muže, což pro ně
byla obrovská výhoda. Robas svou šanci využil
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dokonale a dokázal se adaptovat na mužskou
házenou velice rychle. Dnes patří do základní
sestavy veselských a v každém zápase je hodně
vidět a trenér Kostka na něho spoléhá a dává mu
důvěru. Zatím asi nejlepší zápas odehrál 23.10.2021
na půdě Cementu Hranice, kde Veselí vyhrálo 29:25
a Robas dal celkem 9 branek a byl nejlepším
střelcem a zároveň i mužem zápasu! Vrcholem jeho
dosavadní kariéry je zatím samozřejmě již zmíněný
reprezentační dvojzápas za juniory proti Rakousku.
A co Robas a újezdská házená? Je to uzavřená
kapitola? Vůbec ne, Robas nosí svůj bývalý klub
stále v srdci a formou hostování, když mu to
náročný extraligový program a trenér dovolí, je
připraven naskočit za Újezd i do II. ligy! Letos se to
už jednou podařilo a Robase jsme mohli vidět
26.9.2021 v našem domácím zápasu s Olomoucí.
Sice jsme prohráli, ale jeho 4 branky a přítomnost
na hřišti byla pro celý tým obrovskou vzpruhou.
Robasovi přejeme do následujících zápasů a sezón
jen to nejlepší a s velkým zájmem budeme sledovat,

jak se jeho sportovní kariéra bude dále vyvíjet! Celá
újezdská házená mu drží palce, neboť Robas je
důkazem, že na práci s mládeží můžeme být
v našem klubu právem hrdi a že i za krajně
nepříznivých podmínek (absence haly) dokážeme
vychovávat i budoucí extraligové hráče! A nemyslete si, že Robas je aktuálně náš jediný
odchovanec v české extralize. Vždyť Filip Zourek
působí ve Frýdku-Místku a jeho starší bratr Daniel
válí za Lovosice. A aktuálně mladší dorostenci
Martin Flajšinger, Dominik Absolon a Lukáš Ritter
hostují v SKKP Handball Brno v extralize mladšího
dorostu a Luba Řoutil, Petr Máca, Erik Vach, Kuba
Hájek a Ondra Měšťan v té samé soutěži hostují
v Telnici! A jaké zatím "nevybroušené diamanty"
máme v mladších a starších žácích! Ale o nich
zatím raději ani nemluvme, neboť skauti extraligových celků nenápadně krouží nad újezdskou
házenou, neboť už moc dobře vědí, že tady se rodí
budoucí extraligisté a reprezentanti!
Pavel Víška

Volejbalové okénko
Družstva volejbalu TJ Sokol Újezd u Brna vstoupila
do soutěžního roku 2021/2022 Krajského přeboru
Jihomoravského kraje s velkým nadšením a vidinou
dohrané sezóny.
A která družstva vlastně v Újezdě hrají?
Družstvo žen, 1.třída, bylo od počátku sezony na
čele tabulky, nyní se nachází na 2. místě, ale jen
o jediný bod.
Trenér Vojta Štefan a kapitánka týmu Tereza
Fasorová, která je současně i vedoucí družstva,
odvádí skvělou práci.
Družstvo kadetek A se drží na 3. místě z celkového
počtu 17 družstev.
Současně holky hrají i soutěž juniorek, ve které
obsazují krásné 2. místo ve své skupině z celkového
počtu 6 družstev.
Trenérka Jana Vášová a vedoucí družstva Sylva
Novotná mají z dívek velkou radost a věří, že skvělé
umístění udrží a podaří se jim skloubit volejbal
se studiem na střední škole.
Sylvě Novotné patří poděkování za perfektní
vedení družstva.
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Mladší žákyně Sokola Újezd u Brna se mohou pyšnit
hned několika úspěchy. Mezi ně patří nejen umístění
na předních příčkách v krajském minivolejbale, ale
i první místo ve druhém kole poháru sedmých tříd.
Holky zde podávají slušné výkony vzhledem k tomu,
že některé z nich klasický šestkový volejbal hrají
poprvé. Pochválit musím i kadetky B, které se každým
turnajem zlepšují výkonnostně a více fungují jako
tým i v nelehkých situacích. Pokud budou dále
pracovat poctivě na svých výkonech, mohou se brzy
vyrovnat starším holkám.
Trenérka Michaela Zichová a vedoucí družstva
kadetek B Romana Špačková dělají vše pro to, aby
umístění bylo pro dívky více motivující.
Již zmíněné ml. žákyně trénuje Michaela Zichová
a vedoucím družstva je Radek Tálský. Oba mají
velkou trpělivost a umí děvčata správně namotivovat.
Všem trenérům a vedoucím družstev moc děkuji
za jejich nesmírnou obětavost.

Chtěla bych poděkovat i rodičům, že svoje děti
vedou ke sportu, podřizují program rodiny tréninkům a zápasům, které se musí sehrát a dohrát.
Spolupracují ve všech směrech, hledají řešení
pro danou situaci a nestaví trenéry před hotová
rozhodnutí.

A nyní již víte, co se u nás v Újezdě u Brna
ve volejbalovém světě všechno děje.
Zápasy na domácí půdě hrajeme v tělocvičně ZŠ
a jsme tam celkem často, přijměte naše pozvání.
Krásné prožití vánočních svátků, zdraví, klid
a pohodu do všedních dnů.
Jana Vášová
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Okénko Městské policie
1. Topná sezóna – V podzimním a zimním období
upozorňujeme všechny občany, kteří mají ve svých
domech kotle na tuhá paliva, aby topili pouze
topivem k pálení tomu určeným. Do kamen určitě
nepatří a je zakázáno spalovat jakkoli chemicky
ošetřené dřevo (různými nátěry, rozpouštědly
apod.), o spalování odpadu z domácností ani nemluvě (nebezpečné odpady, plasty, např. petlahve,
gumy apod.) Tím vznikají rakovinotvorné zplodiny,
které ohrožují i ostatní obyvatele města, když
pomineme vyprodukovaný velký zápach kouře.
Za porušení zákona o ochraně ovzduší hrozí pokuta
až do výše 50 000 Kč.
2. Chodci na přechodech vs. řidiči vozidel –
V poslední době evidujeme zvýšený nárůst
dopravních nehod s účastí chodců, ke kterým
dochází na přechodech pro chodce v našem městě.
K tomuto tématu je dobré si připomenout, citujeme
ze zákona o silničním provozu, kde jsou pravidla
pro účastníka silničního provozu: Chodec nemá
absolutní přednost na přechodu pro chodce, do vozovky může vstoupit až ve chvíli, kdy vozidlo
zastaví. Chodec je povinen využít přechod v případě, že je ve vzdálenosti do 50 metrů. Pokud se
na přechodu nachází světelná signalizace, je
chodec povinen se jí řídit. Řidič nesmí omezit nebo
ohrozit chodce, který přechází vozovku na
přechodu pro chodce, nebo který přechod pro
chodce hodlá zjevně využít. Řidič musí v těchto
situacích umožnit chodci nerušené a bezpečné
přejití vozovky. Pro řidiče z toho plyne, že se
k přechodu pro chodce musí přibližovat takovou
rychlostí, která mu v případě potřeby umožní před
přechodem bezpečně zastavit. Za neumožnění
bezpečného přechodu nebo ohrožení chodce
můžou být řidiči uděleny 4 body. Je třeba ještě
dodat, že existují dvě výjimky, kdy chodec nemá na
přechodu pro chodce přednost a nesmí na něj
vstoupit:
• k přechodu se blíží tramvaj;
• k přechodu se blíží vozidlo s právem přednostní
jízdy se zapnutými modrými majáky (sanitka,
hasiči, policie).
Na co nezapomenout?
• míra viditelnosti
Mlha, déšť, hustý sníh, stmívání, tma – to vše
zhoršuje podmínky pro rozhled řidiče a vzdálenost,
kam dohlédne. Za těchto podmínek je třeba být si
naprosto jistí, že řidič blížící se k přechodu chodce
vidí a snižuje svou rychlost.

• kluzká pozemní komunikace
Všichni řidiči „samozřejmě“ dodržují omezenou
rychlost a stoprocentně se věnují řízení, i přesto je
však brzdná dráha jejich vozů závislá na stavu
vozovky. Bude-li namrzlá, zasněžená nebo mokrá,
bod okamžitého zastavení bude vzdálenější než
v případě ideálních klimatických podmínek.
• zákon nezachraňuje životy
Žádný paragraf chodce neuchrání od vážných
zdravotních následků, které vznikají při střetu
s automobilem. Všichni účastníci provozu by se
měli spoléhat i na vzájemnou komunikaci.
Dobrá rada na závěr:
Chodci, nevěřte lidským zákonům víc, než zákonům
přírody a svým instinktům, buďte dobře vidět
a nespěchejte. Řidiči, věnujte se řízení, dodržujte
omezenou rychlost a předvídejte.
3. Chodci a reflexní prvky – Podzim je obdobím,
kdy se dříve stmívá a později rozednívá a bezpečnost těch, kteří jsou na silnicích hůře viditelní, je
tak v ohrožení. Co všechno bychom měli udělat
v rámci prevence? Vliv na viditelnost má už samotná barva oblečení. Bílá je viditelná na 55 metrů,
žlutá na 37 metrů, červená na 24 metrů, modrá už
jen na 18 metrů. Obecně tmavé oblečení je vidět
na velmi malou vzdálenost, což je cca 20 metrů.
Když je tma a k tomu navíc prší, je chodec ještě
hůře vidět. Reflexní prvky pomáhají řidičům vidět
chodce až na vzdálenost 200 metrů.
Chodci mají již od února roku 2016 povinnost nosit
reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti
pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením. Investice do reflexních prvků se tak
v každém případě vyplatí a může chodci i zachránit
život.
4. Neosvětlení cyklisté – Upozorňujeme cyklisty,
že kromě dlouhodobého nešvaru jízdy po
chodnících jsme zaznamenali v poslední době i jejich
jízdu za snížené viditelnosti bez užití řádného
osvětlení kola. Povinnost cyklisty jezdit za snížené
viditelnosti řádně osvětlení upravuje i zákon o provozu na pozemních komunikacích. Ten v § 58 mimo
jiné říká:
„Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím
dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy
nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li
vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista
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použít
náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy
s přerušovaným světlem.“

Pevná linka (služebna – pouze při přítomnosti
strážníka): 544 224 901

To, zda cyklisté toto ustanovení zákona dodržují
a za snížené viditelnosti jezdí řádně osvětleni,
budou během následujícího podzimního období
strážníci naší městské policie kontrolovat ve zvýšené míře. Při nedodržení této povinnosti cyklistům
za uvedený přestupek hrozí uložení pokuty
na místě až do výše dvou tisíc korun. Rovněž se
strážníci zaměří zvýšeným dohledem na přechody
pro chodce a dodržování dopravních předpisů.

Net.: www.ujezdubrna.cz

Kontakt :
Mobilní telefon MP (nepřetržitý provoz):
602 500 584

E-mail.: policie@ujezdubrna.cz.
Dat. schr. města: iu3b65f
Adresa: U Hřiště 966, Újezd u Brna
Velitel MP: Petr Macák
Strážnici: Michal Kapoun a Stanislav Polášek
V případě mimořádných událostí je strážník
konající službu mimo pracovní dobu k dispozici
na služebním telefonu MP - 602 500 584.
Naše městská policie je tu pro vás, proto se
s důvěrou na ni kdykoliv obracejte.

Tel. velitele MP: 722 070 912

Městská policie informuje
1) Odhalení mladíka – tvůrce „graffity“
Městské policii v Újezduěu Brna se podařilo díky
místní znalosti a v rámci prováděných kontrol
vypátrat tvůrce graffity (sprejera), který po celém
našem městě maloval na různých místech a způsobil tak škodu nejen na městském majetku. Jeho
činnost byla naší městskou policií zdokumentována a údaje mladého pachatele byly
předány spolu s dalšími podezřelými mladíkyspolupachateli Policii ČR k dalšímu opatření.
Kromě náhrady škody hrozí těmto pachatelům
trestného činu poškozování cizí věci v případě
odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok.
K tomuto tématu upozorňujeme všechny možné
potencionální „rádoby umělce“, že i v minulosti
docházelo k těmto nekalým jevům v našem městě,
nakonec však byly tyto osoby rovněž vypátrány
a předány spravedlnosti. Této problematice bude
nadále věnována ze strany naší MP zvýšená
pozornost.

2) Zadržení podnapilého
řidiče
Hlídka naší MP na základě
upozornění ve dnech 13. 11.
a poté dne 19. 11. 2021, tedy
v rozmezí jednoho týdne,
zastavila na ulici Na Zámečku 55letého řidiče osobního vozidla značky VW
Golf, který řídil své vozidlo
po požití alkoholických nápojů, což bylo zjištěno
na základě pozitivní dechové zkoušky. V prvním
případě byla naměřena hodnota přes 3 promile
alkoholu v dechu a ve druhém přes 2 promile
alkoholu v dechu. Na místo byla v obou případech
přivolána hlídka PČR, které byl řidič předán k dalšímu opatření. Muž je podezřelý ze spáchání
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky, případ policisté nadále šetří.
Vánoční a novoroční přání újezdských strážníků
Blíží se nejkrásnější svátky roku. V tomto hektickém a zároveň nelehkém období Vám strážníci
Městské policie Újezd u Brna přejí hodně krásných
chvil prožitých v příjemné atmosféře Vánoc, v novém roce hodně radostných dnů, mnoho osobních
i pracovních úspěchů a především pevné zdraví.
Petr MACÁK, velitel městské policie
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Halloweenská cesta
K poslednímu víkendu v měsíci říjnu jsme připravili
pro děti a jejich rodiče Halloweenskou cestu.
Tentokrát jsme ji nachystali symbolicky, na bývalém hřbitově v parku naproti Sokolovně. Děti
měly projít 11 stanovišť s různými úkoly, správnou
odpověď si zapsat do kartičky a na konci, dle symbolů, jednotlivá písmenka sestavit do správného
znění tajenky.

Tajenka zněla: Halloween je plný strašidel. Bylo
hezké vidět, jak se rodiny potkávali v parku při plnění úkolů a mohli se tak na chvíli zastavit
a popovídat si. Na děti potom čekala v Mezigeneračním centru odměna v podobě netopýrka, který
v sobě skrýval malé překvapení, a to drobné
sladkosti. Všem dětem i rodičům děkujeme za účast
a budeme se těšit příště u nějaké další stezky.
Mezigenerační centrum

Sběr kaštanů
Po loňském zdařilém nápadu jsme i letos
uspořádali sbírku kaštanů pro zvířátka v Hostýnských vrších. Poděkování patří všem pilným
sběračům, ať už dětem nebo jejich rodičům, kteří
sbírali a nosili kaštany do Mezigeneračního centra.
Tady pak na sběrače čekala malá odměna. Zvláštní
poděkování patří rodině Novotných a Benešových,
kteří nasbírané kaštany ochotně převezli lesníkům
do Hostýnských vrchů, kde si na nich pochutnají
místní zvířátka. Lesníci si velmi cení sběru
kaštanů, pro přikrmování zvěře v zimním období
neznají nic lepšího.
Mezigenerační centrum
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Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní
charita Rajhrad na tradiční Tříkrálovou sbírku, která bude letos probíhat v termínu od 1.1. do
16.1.2022.
„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka
2022 bude konat. Prozatím se snažíme soustředit
pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout
tradičním způsobem, byť za doporučených bezpečnostních opatření. Bereme však v potaz i variantu
on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji
situace ohledně nemoci Covid-19 v
Česku,“ říká PR pracovnice Oblastní charity Rajhrad, Jana
J a n o u t o v á . „ Ko o rd i n á t o r k a s b í r k y,
Mária Durkáčová, má
již k dispozici letáky
a materiály, které budeme rozdávat našim
koordinátorům v daných obcích.

V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat
na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde najdou
aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky
a možnostech poskytnutí finančního daru,“ dodává
Jana Janoutová.
“Zasláním finanční částky na účet či prostřednictvím QR kódu nás můžete podpořit již nyní.
Děkujeme!”

Chtěla bych jménem
Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, která je
pro nás zvláště v této
době tolik důležitá.
I díky Vám můžeme
dál pomáhat potřebným, a naplňovat tak
charitní poslání.
Výtěžek z chystané
koledy plánujeme využít například na rekonstrukci oddělení A
v lůžkovém hospici,
financování dešťové
kanalizace, pořízení
nových zvonků k
postelím pacientů, financování nového
zadního vchodu
s dálkovým ovládáním
nebo financování
nového výtahu u zadního vchodu Domu
léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.
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Oblastní charita Rajhrad
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Okénko pro děti
V tomto čísle zpravodaje zkusíme osmisměrku, po vyškrtání všech obrázků, Vám vyjde tajenka.

Z říjnového čísla jsme z 10 správných odpovědí na tajenku vylosovali tyto výherce: Jakub J. Vendulka
a Maruška H., Alička a Eliška P.
Správně vyluštěnou tajenku nám pošlete do 20. ledna 2022 na email: kroupova@ujezdubrna.cz.
Ze správných odpovědí opět vylosujeme tři výherce a ti budou odměněni.

Kalendář 2022
Újezd očima dětí

Kniha Újezd u Brna a okolí
z nebe

Město Újezd u Brna oznamuje občanům, že je
v prodeji kalendář města na rok 2022. Kalendář je
možno zakoupit
v papírnictví na ul.
Ko m e n s k é h o , v
Městské Jiráskově
knihovně a na pokladně městského
úřadu za cenu
99 Kč.

Město Újezd u Brna oznamuje občanům, že je
v prodeji kniha Újezd u Brna a okolí z nebe,
kterou si můžete
zakoupit na pok l a d n ě M ě s tského úřadu
Újezd u Brna,
cena je 440 Kč.
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Změny v nakládání s odpady od příštího roku
Než přejdu ke konkrétním změnám, které nás čekají
od 1. 1. 2022 v oblasti nakládání s odpady, dovolte
mi krátký exkurz do historie pro pochopení, co
k návrhům změn vedlo.
Předně spolupráce s nadnárodní společností
(v jakékoli oblasti) vede postupem času k vytvoření
nerovnovážné situace a „diktátu“ ze strany této
firmy. V našem případě vůči našemu městu
v nakládání s odpady. Svozová firma jednostranně
zasahovala do cen nebo např. rozhodla o tom, že se
budou separovat jen PET láhve. Našemu městu
nezbylo nic jiného, než tyto podmínky buď akceptovat, nebo neakceptovat.

(nová společnost a třídící linka si s touto směsí
poradí).
A JEŠTĚ JEDNA ZMĚNA!!!!! Svoz plastů bude
nově probíhat vždy jeden den, a to lichý pátek pro
celé město (nikoli jako dosud v úterý před svozem
SKO).
Kompostárna – Společnost KTS EKOLOGIE plně
převezme způsob nakládání s bioodpadem. Vlastní
mobilní technologií zrekultivuje „skládku“ bioodpadu v areálu někdejšího JZD, kam se bez dalšího
zpracování bioodpad svážel. Výsledkem rekultivace
bude kompost, který budou moci občané využít

Proto od 1. 1. 2022 bude v našem městě provádět
nakládání s odpady nová firma – společnost KTS
EKOLOGIE s.r.o. Tato firma funguje ve více než 40
obcích nejen v našem okolí. Nejpodstatnější je, že
firma KTS EKOLOGIE s.r.o. funguje jako „servisní“
organizace pro sdružení obcí, kde jednotlivá města
a obce mají pravomoc zasahovat do strategie firmy.
Co se tedy změní?
Svoz směsného komunálního odpadu (SKO)–
Začleněním našeho města do sdružení obcí došlo
ke změně svozových plánů firmy. Tyto změny si
vyžádají změnu ve svozu SKO z našeho města a to
tak, že ulice Štefánikova bude nově svážena
v pátek. Ostatní ulice budou sváženy nadále
ve čtvrtek a pátek lichý týden.
Lichý čtvrtek
Nádražní, Za Tratí, Tyršova, Legionářská,
Vinohrádky, Sušilova, Nad Sklepy, Hybešova,
V Sádku, Příční, Na Zahrádkách, nám. Sv. Jana,
9. května, Revoluční, Palackého, Lidická, Rozprýmova,
Školní, Družstevní, Šternovská, Masarykova, U Hřiště,
Krátká;
Lichý pátek
Štefánikova, U Parku, Wolkerova, Rychmanovská,
Česká, Rybářská, Na Zámečku;
Svoz plastového odpadu – Nadále bude zachován
svoz plastů pytlovým způsobem. Změnou ale bude
to, že svoz pytlů už nebude zajištovat naše
pracovní četa, která nechávala prázdný pytel
na další svoz u domu. Od 1. 1. 2022 se budou pytle
poskytovat občanům jednorázově na podatelně
městského úřadu. O přesném termínu výdeje pytlů
budou občané včas informováni.
POZOR ZMĚNA!!!! Od příštího roku bude možné
do pytlů na plast SEPAROVAT VŠECHNY PLASTY
plus NÁPOJOVÉ KARTONY a PLECHOVKY !!!

pro svoji potřebu. Tím skončí využívání tohoto
absolutně nevhodného místa. Bioodpad z kontejnerů se tak bude od 1.1.2022 vozit do Měnína, kde
firma disponuje vším potřebným pro nakládání
s tímto druhem odpadu. Systém přistavování
kontejnerů na bioodpad se nemění. Pracujeme
však na tom, aby bylo možné svážet bioodpad
svozovou firmou od domu.
Provoz sběrného dvoru - v činnosti sběrného
dvora se z pohledu občanů rovněž nic nemění.
Spíše organizační změnou je to, že sběrný dvůr
bude nadále provozovat svozová firma (nikoliv
město). Připravovanou změnou bude možnost
využívat sběrný dvůr živnostníky, o čemž budeme
informovat (je nutné zpracovat a nechat schválit
nový provozní řád).
To jsou asi nejdůležitější změny, které nastanou
v souvislosti se změnou svozové firmy od příštího
roku. Za zmínku stojí i to, že nabídková cena
pro příští rok je od firmy KTS EKOLOGIE nižší,
než byla od stávající svozové společnosti při
zlepšení standardu poskytovaných služeb. Další
výhodou je komplexnost služeb, společnost se
„postará“ o všechny typy odpadů od komunálního
přes vyse-parované složky odpadů až po odpad
biologický či provoz sběrného dvora.
A v neposlední řadě je zde pro naše město možnost
podílet se na řízení svozové firmy prostřednictvím
valné hromady, kde jsou zástupci měst a obcí, což je
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při spolupráci s nadnárodní firmou nemožné.
A skončil jsem tam, kde jsem začal.
V oblasti nakládání s odpady došlo a dojde k dalším
změnám, o kterých vás budeme postupně informovat. Od roku 2020 je v platnosti nový zákon
o odpadech, který stanovuje pro obce a města
přísné podmínky pro separování odpadů, a to už
od roku 2025 (vyseparováno bude muset být až
60 % SKO). Proto se chystá zbudování dalších
6 separačních hnízd v ulicích a přechod od separace
plastů v pytlích do odpadních nádob, jak je tomu
v mnoha obcích v okolí.

Proto vás prosím o přednostní využívání těchto
kontejnerů na papír, které jsou vám k dispozici
i mimo provoz sběrného dvora.
A to nejen v čase vánočním, kdy je odpadového
papíru v rodinách více. Jejich využívání přinese
obci jistý finanční efekt, ale hlavně se kontejnery
na sběrných místech v ulicích nebudou rychle
přeplňovat a kazit tak estetický dojem v jejich
okolí.
Děkuji vám.

Závěrem velká prosba, milí spoluobčané!
Před zhruba půl rokem uzavřelo naše město
smlouvu se společností REMAT, která přistavila
před sběrný dvůr 2 velké klecové kontejnery na papír. Tento vyseparovaný odpad firma vykupuje,
takže z této činnosti plynou do obecní pokladny
nemalé peníze.
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Ing. Peter Sedlačko
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Plán akcí na nejbližší měsíce
Vzhledem k mimořádným opatřením budete o aktuálních termínech konání akcí
informování na webu města, FB města, v hlášení městského rozhlasu nebo pomocí aplikace
Česká Obec.
18. 12. 2021
19. 12. 2021
23. 12. 2021
9. 1. 2022

Adventní koncert - Smuteční síň
Adventní dílničky v prostoru venkovní knihovny na nám. JUDr. Haluzy
Roznášení Betlémského světla seniorům
Tříkrálový koncert - kostel sv. Petra a Pavla

Jak a proč psát do Újezdského zpravodaje
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 smyslu-plnější cesta, nežli v prostoru neveřejném vést plané diskuze, ze kterých vzejde
informace typu: Jedna paní povídala. Každý občan města může přispět!
• Příspěvky posílejte na adresu zpravodaj-ujezd@seznam.cz
• Uzávěrky jsou vždy 15. v lichém měsíci. Zpravodaj vychází v půli sudého měsíce.
• Příspěvky pište nejlépe v MS Word – s příponou doc. Nemusíte si lámat hlavu formátováním – stačí
vyznačit nadpisy a odstavce. Při zalamování textu na stránky se formátování stejně musí dělat
znovu.
• Každý článek musí mít titulek a podpis autora.
• Fotky nevkládejte do textu, ale posílejte samostatně.
Potřebný formát fotek a obrázků: jpg, jpeg, bmp.
• Potřebná velikost fotek a obrázků je 500 kB – 1 MB.
Obrázky a fotky v menším rozlišení vypadají po vytištění nekvalitně.
• Vyhrazujeme si právo na korekturu a stylistickou úpravu textu, případně zkrácení,
které nezmění vyznění textu.

Městský zpravodaj Újezd u Brna. Vydává Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53
IČ 00282740, jako periodikum pod č. MK ČR E 10211. Vychází 6x ročně, v sudém měsíci.
Uzávěrka příspěvků vždy 15. den v lichém měsíci. Redakční radu tvoří členové Kulturněškolské komise. Korektury: Mgr. Soňa Grossmanová Autoři fotek: Veronika Šinderbalová,
Karel Vévar, Pavlína Kroupová, Petra Kocúrová, archív Újezdská Rozmarýna, Jarmila Žaludová,
Jana Vášová, Berenika Klegová, Markéta Jetelová, Dagmara Šultesová, ...
ARCHIV

Příspěvky zasílejte na zpravodaj-ujezd@seznam.cz. Redakční příspěvky se nevracejí.
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