Vážení spoluobčané,
přenesli jsme se do dalšího roku pro mnohé
z nás opět překvapivým tempem. Většina lidí má
v novém roce nová očekávání, avšak tentokrát
spoustu z nás bohužel provází obavy spojené s výrazným zdražováním energií i všeho, co pro náš
běžný život potřebujeme. Na prahu tohoto nového
roku jsme tedy měli jistě mnoho nezodpovězených
dotazů týkajících se nejen zdražování, ale i koronaviru a dalších negativních věcí, které náš život
v poslední době provázejí. Když se nad těmito
věcmi všedních dní zamýšlím, vytane mi na mysli
život našich stařečků, jak jsme na Břeclavsku svým
prarodičům říkali. Vstávali ve 4 hodiny ráno, aby
nakrmili všechno zvířectvo, celý den pracovali
tvrdě na poli i doma, stařenka se stařečkem jedli
celý život z jednoho talíře, pouze hlubokého, aby
nezašpinili moc nádobí. Spát chodili se setměním.
Žili svůj život bez očekávání nějakých lepších
zítřků. S pokorou přijímali vše, co jim každý den
nadělil. Byli vděčni za každou maličkost, která jim
jejich každodenní dřinu vylepšila a z každé takové
maličkosti se radovali. V sobotu vymetli dvůr a připravili se na nedělní sváteční den. V neděli nikdy
nepracovali, ale scházeli se s rodinou a svými
sousedy. Žili chudě, skromně a bohabojně, ale
poctivě a šťastně. Velmi bych nám všem přála,
abychom také my dokázali žít náš život stejně
pokorně s uvědoměním si všeho, co nám život přináší krásného.
V letošním roce budeme bilancovat a vzpomínat
na čtyři roky, které jsme na radnici mohli prožít
ve službě vám, našim spoluobčanům. Do našeho
vzpomínání zahrneme jistě více než pouze náročné začátky našeho působení, kdy nám úřad nebyl
předán – tedy byly předány pouze klíče, karty, ale žádné bližší informace o čemkoliv. Jistě se
bohužel při našem vzpomínání nevyhneme dramatickým okamžikům, které jsme zažívali například
při zjištění téměř ročního skluzu ve vyřizování
žádostí na stavebním referátu, naprosto neodpovídajícímu umístění matriky ve spisovně úřadu
a dalším problematickým záležitostem, které jsme
museli v průběhu našeho působení řešit. Ke všem
těmto negativním věcem se, jak všichni víme,
přidal koronavirus a zcela nečekané zdražení.
Vážení spoluobčané, věřím, že projdeme rokem
2022 především tak, abychom obstáli před vlastním svědomím, s vzájemným pochopením, vstřícností a ochotou pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Přeji vám z celého srdce radost ze všech
drobných milých maličkostí každého dne, které
vás dokáží potěšit nebo dokonce rozesmát.
Marie Kozáková, starostka
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Milí čtenáři, v minulých číslech jsme
započali s rozhovory s předsedy komisí
a nejinak tomu bude i v tomto čísle.
Požádali jsme o rozhovor předsedkyni komise
Pro místní rozvoj paní Janu Pízovou.
Dejme jí tedy slovo.
Paní Jano, mohu Vás na začátek poprosit
o krátké představení se našim čtenářům?

chápu, proč je ten proces nutný, stále se na to
i po letech těžce zvyká.

Původně pocházím z malé vesničky Přibice, odkud
jsme se s rodiči ještě v útlém věku přestěhovali
do Pohořelic. Tady jsem bydlela do doby, než jsem
se provdala do Újezda, což je něco málo přes 10 let.
Vystudovala jsem sociální práci, sociální a speciální pedagogiku. Pracuji na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, kde jsem začínala před 15 lety
v oblasti náhradní rodinné péče (zprostředkovávali jsme osvojení a pěstounskou péči) a zanedlouho
nato jsem přešla na oblast rodinné politiky.

Naše město získalo certiﬁkát místa
přátelského rodině a právě vaše komise
se podílela na jeho získání. Jste spokojena,
že se to podařilo?

Můžete vysvětlit, co tato práce obnáší?
Je to pestrá a kupodivu vzhledem k úřadu i velmi
kreativní činnost. Oproti sociální práci nepracujeme s ohroženou rodinou, ale snažíme se vymýšlet
různé preventivní a podpůrné aktivity. Mimo
strategické plánování či realizaci různých projektů poskytujeme například dotace na aktivity
organizacím typu, jako je u nás v Újezdě Mateřský
klub Ovečka nebo Lípa v Sokolnicích. Také se
potkávám hodně se zástupci obcí nebo naopak
s lidmi z MPSV, abychom si předávali různé zkušenosti a inspiraci. Za ty roky jsem už potkala hodně
zajímavých lidí a také narazila na spoustu zajímavých projektů a nahlídla i pod pokličku trochu
vyšší politiky. Na druhou stranu musím přiznat,
že mě občas ubíjí to, jak na úřadě vše dlouho trvá,
jak musíte udělat spoustu věcí, než je něco vidět.
Když si doma např. potřebujete něco objednat,
zvednete telefon a během dne máte vyřízeno.
Na úřadě musíte nechat vypsat veřejnou zakázku,
nechat udělat různé právní a ﬁnanční garance. Vše
podléhá schvalovacím procesům, takže uběhne
třeba i několik měsíců, než je vyřízeno. I když

Myslím, že se podařilo zapojit poměrně hodně lidí
a vedení města tak má k dispozici spoustu podnětů, co by si lidé přáli. Nyní je velmi důležité, jak
s tím radnice naloží, aby lidé neměli pocit, že jejich
názory jsou zbytečné. V dotaznících se například
ukázalo, že absolutně největší zájem mají lidé
o koupaliště, které již nebylo úplně na pořadu dne.
A nabyla jsem dojmu, že toto sdělení vzala radnice
vážně a znovu začala uvažovat, jak by se to dalo
vyřešit.
Přiblížíte nám činnost komise?
Naše činnost je velmi průřezová a různorodá, byť
naše komise má jen 3 členy. Z těch viditelných
činností to byl právě již zmíněný audit, kterému se
velmi intenzivně a zodpovědně věnovala paní
Rostislava Paarová. Také jsme se podíleli na vzniku
a zajištění ﬁnancování Mezigeneračního centra,
které slouží jako poradenské místo, místo pro
setkávání všech generací a místo pro poskytnutí
zázemí rodinám s malými dětmi. Myslím, že díky
svému umístění a prostoru má velký potenciál,
který ještě není využit v plné míře. Již nyní tam ale
došlo k setkání, ze kterých vzešly moc pěkné
nápady a akce. Jinou oblastí jsou například námi
navržená pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu města na činnost místních organizací.
Ale tím, že naše práce má jen doporučující charakter, je na vedení města, čím se bude řídit.

Jak hodnotíte práci současného vedení?
Myslím, že současnému vedení města se podařilo
rozhýbat komunitní život, který tu byl poměrně
dost ustrnulý. Je mnohem více aktivit pro všechny
generace. Také se opravuje mnoho věcí, které
nejsou na první pohled vidět a nelze se tím tedy
úplně prvoplánově „pochlubit“, přitom za ty roky
už byly ve velmi špatném stavu, protože se do nich
neinvestovalo (například mateřská či základní
škola).
A naopak? Kde má dle Vás své rezervy?
Řekla bych, že rezervy má ještě v komunikaci
s lidmi. Úplně se nedaří srozumitelně vysvětlovat
některé kroky. Vy můžete udělat mnoho práce, ale
to je jen půlka úspěchu, druhá půlka úspěchu
politiků spočívá v tom, že ji srozumitelně vysvětlí
občanům. A to se ne vždy úplně daří.
Vaše Farma u Staré hory, kterou jste
zbudovali společně s manželem, se vepsala
do srdcí našich občanů. Jak nápad vznikl?
To si jen tak jednou můj muž řekl, že má chuť
na čerstvé kozí mléko. A místo toho, aby si jel mléko koupit, jel si koupit rovnou dvě kozy (smích).
Ne, vážně. Částečně to byl asi impuls, ale je
pravdou, že jsme se o nějakou částečnou soběstačnost snažili již dříve. Začínalo to slepicemi, husami,
králíky, včelami a pak jsme se rozrostli o ovce, kozy
a krávy. A i když to paradoxně nebyl původně náš
sen, nějak si nás to našlo samo, oslovilo, stmelilo a vnitřně hodně obohatilo.
Co se Vám na této práci líbí?
Je to hmatatelná činnost. V kontrastu s mojí
profesí úplně něco jiného. Vidíte výsledek, který si
můžete osahat, ať už je to narozené mládě nebo
potom nějaký mléčný produkt. Nekupujete si
anonymně někde něco v nějakém obalu, co putovalo přes půl světa, ale vytváříte to a víte, v jakých
podmínkách to vzniká. Vidíte začátek i konec.
A také se stále učíte. Velkým beneﬁtem je i možnost trávit čas na pastvině se zvířaty. Je to nesmírně uklidňující, pročistíte si tam hlavu a vnímáte
jen to, co zrovna je.
Plánujete nějaké nové další věci?
Aktuálně jsme v procesu přípravy mlékárny
k registraci v suterénu našeho domu, abychom
mohli vyrábět a prodávat mléčné produkty.
Myslíme si, že přechodem od velkých zemědělských podniků na malé rodinné farmy s nabídkou
lokálních kvalitních produktů můžeme společ-

ným úsilím přispět ke změně životního prostředí.
Velkou výzvou je pro nás ale i samotný chov.
Chceme jít cestou etického chovu, což v ČR oproti
zahraničí téměř není. Jde o to, že v běžném chovu
dojného skotu odstavujete telata od matek téměř
ihned po narození, aby bylo mléko vaše, ne telat.
Když totiž mláďata ponecháte u matek, minimálně 3 měsíce jste bez mléka, a tedy i bez ﬁnancí. Dokonce ani označení BIO/eko neznamená,
že mláďata nebyla takto předčasně odstavena.
A touto cestou brzkého odstavování právě jít
nechceme. Aktuálně hledáme vhodné pozemky
pro rozšíření chovu. Také bychom rádi nabídli
časem více zážitkových programů, které obohatí
tento region. Ale to by bylo úplně na jiné dlouhé
povídání.
Jak relaxujete ve volném čase?
Máte ještě čas na nějaké koníčky?
Jak jsem již říkala, hlavu si pročistím na pastvině
u zvířat, i když to se již koníčkem úplně nazvat
nedá. Také ráda pracuji na zahradě, ráda tvořím
různé háčkované hračky, svíčky nebo dekorace,
ale na to mám velmi omezené časové možnosti.
A ještě mě hodně zajímají jiné kultury a zvyky. Než
jsem se vdala, trochu jsem cestovala, nyní to
nahrazuji spíše četbou a sledováním dokumentů.
Ale ráda bych se k tomu někdy aspoň trochu
vrátila… snad časem, až bude syn odrostlejší, farma
zaběhnutá…
Kde se Vám líbilo?
Máte nějaký zajímavý zážitek?
Mám slabost pro severní Afriku a Blízký východ.
Fascinuje mě poušť, jak se s ní beduíni sžili, jak tam
plyne úplně jinak čas. To je pro naši kulturu úplně
mimo chápání. A to mi naskakuje takový jeden
zážitek z indické pouště Thár, kde jsme trávili
s domorodci na velbloudech pár dnů pod širákem.
Potřebovali jsme stihnout autobus, kterých tam
moc nejezdí, z jedné vesnice do „civilizace“, takže
jsme pelášili s krosnami na těch velbloudech se
strachem v očích (kdo klusal na opravdu velmi
vysokém velbloudovi, pochopí). To bylo jak
z nějakého komického ﬁlmu. Myslím, že jsme
solidně pobavili i místní lidi, kteří čekali u autobusu. Ale bylo to krásné. Autobus jsme nakonec stihli
a ještě dlouhou dobu se na nás lidi v autobuse
usmívali a chtěli si s námi povídat.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor vedla Pavlína Kroupová

• V prosinci 2021 proběhlo úspěšně kolaudační
řízení nově zbudovaného chodníku k Mateřské
škole Újezd u Brna.

• Je zažádáno o územní a stavební povolení
na rozšíření komunikace k mateřské škole
a zbudování parkovacích stání.

• Probíhá příprava rozsáhlé rekonstrukce v Základní škole Újezd u Brna. Je zpracovaná
projektová dokumentace na stavební úpravy
vyvolané novým požárně bezpečnostním
řešením a bylo již vydáno stavební povolení.
Dále je zpracovaná projektová dokumentace
na rekonstrukci elektroinstalace a je zažádáno
o stavební povolení. V prosinci 2021 bylo požádáno o dotaci na Ministerstvu pro místní
rozvoj.

• V listopadu a prosinci 2021 byla opravena
střecha na budově mateřské školy.

• V prosinci 2021 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky v Základní škole Újezd u Brna.

• V lednu 2022 byly po opravě střechy v Mateřské škole Újezd u Brna zpět nainstalovány
hromosvody.
• Od 7. října 2021 probíhá proces tvorby programu rozvoje města na období 2023–2030, jehož
součástí bylo i dotazníkové šetření. Názory
občanů jsou zpracovány, bližší informace
naleznete v samostatném článku.

• Dne 7. ledna 2022 byla ukončena nově vyhlášená veřejná zakázka na zhotovitele multifunkční
sportovní haly. Předchozí zadávací řízení bylo
zrušeno protože všechny podané nabídky
překročily předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky, která byla v zadávací dokumentaci
stanovena jako nepřekročitelná. V nově
vyhlášeném zadávacím řízení bylo podáno
celkem 9 nabídek, z nichž jedna byla ještě
v průběhu řízení vzata zpět. Z 8 vyhodnocených nabídek byla nejvýhodnější nabídka
od společnosti PROSTAVBY, a.s., Otnice, IČO:
27713130 na celkovou částku 84 810 170,33 Kč
bez DPH. Tato nabídka byla schválena
na 22. zasedání zastupitelstva města dne
11. 1. 2022.
• Probíhá příprava intenziﬁkace čistírny odpadních vod (ČOV). Dokončuje se projektová dokumentace a souběžně probíhají jednání
k centrální ČOV.

• V současné době čekáme na vydání stavebního
povolení na cyklostezku Újezd u Brna–Otnice
a probíhají práce a jednání týkající se cyklostezky Újezd u Brna–Žatčany.

• Byla dokončena projektová dokumentace dešťové kanalizace na ulici Štefánikova a nyní se
vyřizují stanoviska pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

• Na PČR probíhá schvalování projektu na
zjednosměrnění ulice Revoluční a projektu
na umístění zpomalovacích prvků na ulicích
Školní, Hybešova a Na Zahrádkách.

• V prosinci 2021 byla provedena oprava poškozené dešťové kanalizace v ulici Družstevní,
ve které docházelo neustále k ucpávání.

• Probíhá příprava plánovací smlouvy, která
by měla být uzavřena s investorem výstavby
89 rodinných domů za ul. 9. května.

• Probíhá projednání studie na vyřešení komunikace a chodníku na ulici Za Tratí – 1. etapa
s dotčenými majiteli pozemků.

Karel Vévar,
místostarosta

Kdo se do šetření zapojil
Do šetření se zapojilo 299 obyvatel, tj. 10,6 %
z obyvatel starších 15 let. 128 respondentů vyplnilo papírový dotazník, 171 odpovědělo elektronicky. Někteří občané neodpověděli na všechny
otázky. Sběr odpovědí probíhal dlouhou dobu
velmi pozvolna, nejvíce občanů zareagovalo až
v posledních dnech před ukončením. Za všechny
odpovědi velmi děkujeme.
Na úvod se ještě podívejme, jaká byla struktura
obyvatel, kteří se do šetření zapojili. Mezi respondenty bylo 41 % mužů a 59 % žen. Ve věku do 30 let

bylo 36 osob (12,2 %), ve věku 30–49 let bylo 120
osob (40,8 %), ve věku 50–64 let 67 osob (22,8 %)
a nad 65 let 71 osob (24,1 %). 47 % respondentů
žilo ve městě od narození. Před více než 10 lety
se přistěhovalo 38 % respondentů, v posledních
10 letech potom 15 % respondentů. Děti mladší
18 let žily ve 47 % rodin respondentů.
Dobře se ve městě žije 80,2 % těch, kteří se zapojili
do šetření (odpovědi velmi dobře a spíše dobře).
To je mírně vyšší spokojenost, než bývá v obcích
obvyklé.

Co se obyvatelům líbí a nelíbí
Obyvatelům Újezda se nejvíce líbí vybavenost
obchody a službami. Na druhém místě si obyvatelé
cení kvalitní veřejné dopravy a dobrého dopravního spojení do Brna. Velmi pozitivně je také vnímán
vzhled města, čistota a pořádek ve městě spolu
s údržbou města. Obyvatelé jsou také velmi často
rádi za dostupnou zdravotní péči. Více obyvatel
ještě oceňuje např. parky a zeleň, akce ve městě či
blízkost Brna.
Z hlediska věkových kategorií nejvíce oceňují
dobrou vybavenost obyvatelé v kategoriích 50–64
let a 30–49 let. Kvalitní veřejnou dopravu, stejně
tak zdravotní péči více akcentují obyvatelé nad
50 let.

Obyvatelům se v Újezdě nejvíce nelíbí chybějící
sportoviště (uvedlo 31 % respondentů), a to
nejčastěji chybějící koupaliště/bazén a také
kluziště. Dále jsou velmi negativně vnímány
zanedbané/nevyužité pozemky/budovy (pozemek
bývalého koupaliště, pozemek bývalého mlýna,
hřbitov a okolí či objekt č. 1). Následuje kritika
parkování (nedostatek parkovacích míst a také
parkování na chodnících, hlavních komunikacích)
a stavu dopravní infrastruktury (poměrně vyrovnaně stav místních komunikací i stav cest pro pěší).
Dále byli občané často nespokojeni s množstvím
a stavem zeleně, s chybějícími cyklostezkami, intenzitou dopravy a stavem kulturního domu.

Chybějící sportoviště nejvíce kritizují obyvatelé
do 50 let (v případě obyvatel do 30 let je to ale
téměř polovina). Zajímavé je, že zanedbané prostory významněji odsuzovali respondenti do 30 let
a nad 65 let.
Občanům v Újezdě nejvíce chybí sportoviště
(sportovní hala, dále i kluziště či venkovní sportoviště pro děti), koupaliště/bazén a cyklostezky. Dále
obyvatelé často žádali zlepšení zdravotní péče, více
zeleně/přírody a kulturní dům. Vícekrát zazněla
potřeba po nabídce nějakého typu volnočasové
aktivity/akce, vnitřní posilovny/ﬁtness či wellness/sauny, případně větší nabídky bydlení.
Sportoviště žádají nejvíce mladší obyvatelé
a s rostoucím věkem se potřeba snižuje. V případě

koupaliště je potřeba poměrně vysoká ve všech
kategoriích do 65 let. Požadavky na zdravotní péči
zcela dominují u kategorie seniorů. Zajímavé je,
že nejvíce chyběla zeleň a příroda nejmladším obyvatelům a tato potřeba s rostoucím věkem postupně
klesala. Naopak kulturní dům nechyběl ani jednomu respondentovi ve věku do 30 let. Podněty
k nabídce volnočasovým aktivit byly naopak nejsilnější u nejmladší skupiny obyvatel.
K vybavenosti ještě můžeme doplnit odpověď
na otázku ohledně využívání venkovní posilovny
na Rychmanově na Wolkerově ulici. 70 % respondentů uvedlo, že posilovnu vůbec nevyužívá. Výjimečně ji využilo 25 % respondentů, alespoň jednou
měsíčně 3 %, alespoň jednou týdně 2 %.

Hodnocení prostředí a služeb ve městě
Obyvatelé komplexně hodnotili prostředí a služby
v Újezdě. Jednotlivá témata známkovali na stupnici
1–5 jako ve škole. V celkovém vyhodnocení byla
témata seřazena od nejlepší průměrné známky
po nejhorší.
Nejlépe hodnoceny (nejnižší průměrná známka)
jsou fungování mateřské školy, veřejná doprava,
bezpečnost ve městě a fungování základní školy

(průměrné známky menší než 2) a dále informovanost, technická infrastruktura a dostupnost
sociálních služeb.
Jednoznačně nejhůře jsou hodnoceny podmínky
pro bytovou výstavbu (známka 3,6), pracovní
příležitosti (3,0) a možnosti sportovního vyžití
(3,0). Všechna ostatní témata měla nižší průměrnou známku než 3,0.

Budoucnost města
Klíčovou otázkou pro budoucnost je, jak by se
město Újezd u Brna mělo početně rozvíjet.
Základní limit 4000 obyvatel vychází z toho,
že minimálně tolik obyvatel bude mít město
při realizaci již připravených stavebních projektů.
Největší podíl (39 %) respondentů by se s touto
velikostí města spokojil. Růst do 5000 obyvatel
podporuje 17 % respondentů, nad 5000 obyvatel
už jen 10 %. Velké množství respondentů se k této
otázce nevyjádřilo.

V dotazníku byli občané požádání, aby se vyjádřili
i k několika konkrétním rozvojovým otázkám.
Zavedení placených zón pro parkování bylo
jednoznačně odmítnuto (pro 29 %, proti 58 %,
zbytek byli nerozhodní respondenti). Naopak
zavedení úsekového měření rychlosti na hlavních
silnících má jednoznačnou podporu (pro 71 %,
proti 23 %). Stejně tak občané souhlasí se zřízením

V případě budoucích investic obyvatelé jednoznačně podporují budování cyklostezek v okolí
města, následně rekonstrukci kulturního domu,
vybudování koupaliště a budování startovacích
bytů. Nejnižší byla podpora rozšiřování sociálních
služeb, rozšiřování kapacit škol (zde má ovšem
město povinnost zajistit předškolní a základní
školní vzdělávání) a budování sociálního bydlení.

volnočasového střediska (pro 62 %, proti 22 %).
K obnovení cvičáku pro psy ve Šternově se
významná část respondentů nevyjádřila (36 %),
mezi ostatními respondenty má však silnou
podporu (pro 50 %, proti 14 %).
GaREP, spol. s r. o.,
zpracovatel programu rozvoje města

Mnohým z vás jistě neuniklo, že se Újezd u Brna
zapojil do iniciativy Jihomoravského kraje, která
nese název Audit family friendly community.
Anglický název je oﬁciální značkou aktivity, která
se zrodila v sousedním Rakousku s ambicí překračovat hranice a rozšířit se do dalších evropských
zemí. Z naší republiky se jako první zapojil
Jihomoravský kraj. Smyslem projektu je dotazováním všech vrstev obyvatel obce zjistit jejich
potřeby a při plánování rozvoje města jim pokud
možno vyjít vstříc.
Újezd u Brna se k projektu přidal na jaře v roce
2019. Koncem roku proběhlo dotazníkové šetření
mezi obyvateli. Vyjádřit svoje potřeby a přání
mohli nejen dospělí, ale rovněž děti ve školce
a škole. Naši malí občánci nakreslili obrázky,
ze kterých byla uspořádána výstava mimo jiné
při příležitosti otevření Mezigeneračního centra.
Při závěrečném setkání pracovní skupiny, kterou
tvořili zástupci generací, bylo vybráno přes dvacet
podnětů, které se nejčastěji v dotaznících objevovaly. Z těch vybralo Zastupitelstvo města v únoru
2020 celkem devět a zařadilo je do seznamu
opatření, která se zavázalo splnit do tří let. Tím
byla splněna podmínka k získání základního
certiﬁkátu.
Viditelnou součástí certiﬁkátu jsou tabule, které
naše město obdrželo a které jsou umístěny u všech
vjezdů do obce.

Všimli jste si, že ve vaší obci začíná stavební
ruch na nové stavbě? V areálu na výjezdu
k Hostěrádkám začíná příprava nové rozsáhlé stavby.
Stavební stroje zde začaly stavební práce na dlouho připravovaném projektu seniorského domova.
Ten ponese název Rezidence Cézava, podle
historického jména říčky Litavy. Možná si říkáte,
že domov pro seniory u vás v Újezdě již máme,
ovšem v širší Brněnské aglomeraci se 700 000
obyvateli je seniorské bydlení trvale nedostatkovou, vysoce poptávanou službou.
V tuto chvíli proběhly na parcele terénní práce
těžkou technikou a další přípravné práce a rozjíždí
se zakládání stavby. A jak bude vypadat, až za cca
dva roky dojde k dokončení? Pětipodlažní trojlodní objekt připravili renomovaní architekti, lékaři
a profesionálové oboru seniorské péče tak, aby
zde klienti našli po všech stránkách hřejivý a příjemný domov. Pohodlné pokoje, krásnou zahradu
plnou zeleně či hezké okolí doplní funkčně

Dne 26. října 2021 proběhlo ve VIDA centru
v Brně slavnostní předání základních certiﬁkátů
i certiﬁkátů zástupcům obcí, které již prošly i další
fází projektu – naplněním opatření, ke kterým se
zavázaly. Za Újezd u Brna základní certiﬁkát
převzala paní starostka Ing. Marie Kozáková. Teď
nás čeká splnění úkolů, ke kterým se Zastupitelstvo obce zavázalo. Některé jsou již splněny,
např. dvě nová dětská hřiště, vánoční trh. Je třeba
rekonstruovat kulturní dům Na Rychtě, doplnit
automaty na jízdenky na zastávce Revoluční a na
Rychmanově, rozšířit a vybavit prostory pro školní
družinu apod. Prostě splnit to, k čemu se Zastupitelstvo města zavázalo, abychom za dva roky
mohli převzít další certiﬁkát, tentokrát za dodržení kompletních podmínek projektu, a naše město
mělo potvrzený statut Města přátelského rodině.
Rostislava Paarová

promyšlené interiéry, přívětivé pro každodenní
život klientů.
Rezidenci Cézava tvoří tři části, které se
navzájem doplňují a klientům tím nabízejí
ještě vyšší hodnotu:
1. Ubytování
• Jeden ze dvou hlavních pavilonů Rezidence
Cézava je vyhrazený pro dlouhodobé ubytování
v samostatných pokojích či bytech 1+kk a 2+kk.
Nabídne ubytovací kapacitu pro cca 100 osob.
• Je určený pro plně samostatné seniory i částečně samostatné seniory. Klienti zde budou moct
žít zcela soběstačně, jako by žili v jakémkoli
vlastním bytě, ovšem v případě jejich přání
budou mít k dispozici další doplňkové služby:
(přípravu jídel, péči či asistenci personálu, …).
Rozsah služeb si obyvatelé určí dle aktuálních
potřeb a míry samostatnosti.
• Ubytování využijí jak klienti, kteří chtějí žít
soběstačně, na bezpečném místě speciﬁcky
uzpůsobeném jejich potřebám, tak klienti, kteří
potřebují každodenně asistenci.

Vizualizace projektu

2. Domov se zvláštním režimem
• Pro seniory se sníženou intelektuální kondicí
(kteří trpí např. demencí nebo Alzheimerovou
chorobou), vyžadující celodenní péči i speciﬁcky bezpečné prostředí, máme připravený
specializovaný samostatný pavilon v režimu tzv.
domova se zvláštním režimem (DZR).
• Až 150 klientů zde najde komfortní ubytování,
přívětivý personál a celý soubor specializovaných terapií a aktivit pro příjemné užití času
i zlepšování kondice.
• Pavilon domova se zvláštním režimem bude
provozovat silná renomovaná společnost, která
již v České republice provozuje pět podobných
zařízení na vysoké úrovni. Disponuje tak silným
know-how i dobrým jménem na trhu.
• Protože v našem regionu kriticky chybí péče
o alzheimerovské pacienty, pomůže takto rozsáhlé zařízení alespoň částečně řešit tento
palčivý problém.
3. Centrální část
Dva uvedené pavilony propojí střední budova s jídelnou, restaurací a ordinací lékařů, dentisty,
fyzioterapie a dalších doplňkových služeb, jako
jsou kadeřnictví, minimarket atd. Klienti ocení, že
tyto služby naleznou „doma“ v bezpečném prostředí bez nutnosti trmácet se pro ranní noviny
nebo drobnou cukrovinku mimo areál. Některé
tyto služby navíc budou dostupné také zájemcům
mimo Rezidenci Cézava –
tedy především obyvatelům
Újezda a okolních obcí.
Čtyřlístek
Rezidence Cézava má ve znaku čt yřlístek jako symbol
štěstí, radosti či pohody.
Čtyřlístek také symbolizuje čtyři hlavní přednosti,
které mají být pro budoucí klienty rozhodující,
aby si vybrali svůj seniorský domov u vás v Újezdě:

• vysoká architektonická a technická kvalita
budovy i rozlehlý pozemek s krásnou zahradou
2
(čítá přes 16 000 m )
• přátelské prostředí, laskavý personál, plné
spektrum služeb pro klienty
• krásná lokalita Újezda se skvělou dostupností
z Brna i dalších důležitých obcí v regionu, pohodlná dostupnost vlakem do centra Brna
• doplňkové služby v areálu (lékař, dentista,
fyzioterapeut, manikúra/pedikúra, kadeřnictví, …)
Způsob ﬁnancování
Seniorský domov Rezidence Cézava je plně
privátní projekt, který nevyužívá k ﬁnancování ani
obecní, ani jiné veřejné ﬁnancování, dokonce ani
žádné dotace. Stejně tak péče v tomto seniorském
domově nebude hrazena z veřejných zdrojů
a klienti ji (krom plateb za zdravotní a sociální
služby) budou v plné výši hradit sami. Půjde tak
o zařízení, které si možná nebude moct dovolit
každý, na druhou stranu takto doplňuje seniorská
bydlení, která již v Újezdě máte.
Obsazování kapacit seniorského
domova klienty
Provozovatel Rezidence Cézava očekává, že ke
spuštění plného provozu dojde od 1. 1. 2024. Plány
samozřejmě může narušit postcovidová krize v zásobování stavebními materiály a různými dalšími
výrobky, ale tomu se majitel projektu snaží zabránit důkladnou přípravou stavby.
První pořadníky klientů začne Rezidence Cézava
řešit až v druhé polovině roku 2022. O pokračování
výstavby Rezidence Cézava vás na stránkách zpravodaje budeme dále pravidelně informovat.
Informace poskytl
Ing. Jakub Schneider

Milí spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit na platnost tří
nových obecně závazných vyhlášek (OZV č. 5, 6
a 7/2021) Města Újezd u Brna. Z důvodů potřeby
regulace některých činností, jež by mohly narušit
veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku, schválilo Zastupitelstvo města na konci
roku 2021 tři vyhlášky regulující tyto oblasti:
• používání zábavní pyrotechniky
• konzumaci alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích
• noční klid.

upraveno. V podstatě se tato činnost zakazovala,
ovšem pouze v době nočního klidu (což se
z podstaty věci zakazuje všechna rušivá činnost,
natož pyrotechnika!) a v lokalitě Šmoldus byla
dokonce povolena každý den od 18 do 22 hodin.
Konzumace alkoholických nápojů – Množily
se podněty ze strany občanů, žádosti o stanovení
zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, a to
z důvodu ochrany především dětí a mladistvých
před rušivými aktivitami podnapilých občanů.
Dosud byly vymezeny pouze některé lokality, kde
bylo požívání alkoholu zakázáno či omezeno. Nyní
se zavádí zákaz na celém zastavěném území města
s výjimkami (konání tradičních akcí, slavností
a samozřejmě v prostorách ke konzumaci alkoholu
určených – zahrádky, předzahrádky u restauračních zařízení).

Požadavek na úpravu těchto činností vzešel
jednak od Městské policie Újezd u Brna, jednak
od občanů města, s cílem zamezit narušování
veřejného pořádku ve městě. Dosavadní obecně
závazné vyhlášky obce tyto oblasti regulovaly
nedostatečně nebo nejasně.

Noční klid – Dosud nedostatečně upraveno,
úprava odporovala zákonným ustanovením.

Používání zábavní pyrotechniky – Dle dosavadní platné vyhlášky bylo naprosto zmatečně

Mgr. Daria Vašáková,
právník města

V minulém vydání zpravodaje jsme vzpomínali
na odchod dvou známých
osobností našeho města,
M U D r. K a r l a Š u l t e s e
a MUDr. Anny Víškové,
kteří nás předešli na věčnost. V prosinci loňského
roku tuto dvojici lékařů
následovala v našem městě
dlouhodobě působící
dětská lékařka, MUDr.
Květoslava Jonasová.
Jak na paní doktorku Květoslavu Jonasovou vzpomíná člověk jejímu srdci nejbližší?
Je 27. srpna 1937 a na jevišti malého hostince
v Horních Třanovicích se nájemcům, manželům
Vrublovým, narodila dceruška, která dostala jméno
Květoslava. A zdálo se, že její životní dráha je
místem narození předurčena, protože již za měsíc
vstupuje na tato prkna, která znamenají svět, v roli
živé panenky v jedné inscenaci lokálních ochotníků. Osud měl ale jiné plány. V Metylovicích, kde si

Květuščini rodiče pronajali obecní hostinec, chodí
do obecné školy, v sousedních Palkovicích
do měšťanky a v roce 1952 nastupuje do kvinty
gymnázia ve Frýdku-Místku, kde se setkává i se
spolužákem Jaroslavem Jonasem. Ale teprve
na konci školního roku, kdy je třída na týdenním
výletě v Roháčích a bydlí v Tatliakovej chatě, se při
výstupu na Tri kopy spojí blesky mezi Květuškou
a Jarkem v provázek, který spoutává a rychle se
mění v lano vzájemného poznání, porozumění,
pochopení, úcty a lásky, které se s časem upevňuje
a trvá až do toho osudového prosincového rána.
Po maturitě již tuto nerozlučnou dvojici vidíme
na univerzitě v Brně, on na chemii na přírodovědě,
ona na medicíně na pediatrii. A 5. července 1958,
po dokončeném šestém semestru, se s nimi setkáváme v Metylovicích jako s ženichem a nevěstou,
kteří se hned následující den přesouvají na prázdninový tábor Lesů ČR v Mezivodí, kde je Květuška
zdravotnicí a Jarek vedoucím, a do Brna se vracejí
až po dokončení třetího turnusu koncem prázdnin.
Jarkova studia jsou o rok kratší než medicínská,
a tak v roce 1960 nastupuje na Novou huť v OstravěKunčicích, odkud se ale již v prosinci vrací do Brna
jako asistent na Katedru organické chemie
a biochemie a v roce 1961 začíná Květuška

po promoci svou profesionální dráhu na dětském
oddělení nemocnice v Třebíči, odkud odchází
v říjnu 1962 na mateřskou dovolenou – syn Petr
vstupuje na scénu počátkem prosince. Ale nemají
kde bydlet, objednaný družstevní byt je po dva roky
v nedohlednu. Petříka se ujímají Vrublovi, zejména
Květuščina babička, a jak se Péťa v devíti měsících
rozchodí, stává se členem personálu a atrakcí
hospody, roznáší hostům cigarety. A Květuška teď
pracuje v nemocnici v Ivančicích a dostává opravdu zabrat. S Jarkem pendlují a takřka jen přitom se
vidí, v soboty se ještě pracuje a cesta vlakem a autobusem je dlouhá. Ale hurá, hurá, březen 1964,
byt je hotov, Péťa i s babičkou v Brně, radost nesmírná. Babička je skutečně nezbytná a cítí se tu dobře,
na „velkoměsto“ Brno si bez problému zvykla,
do parku i do kostela to má za rohem. V roce 1966 je
Jarek několik měsíců na stáži v Berlíně (to by bez
babičky vůbec nešlo) a v příštím roce získává roční
stipendium Killamovy nadace na Dalhousie univerzitě v kanadském Halifaxu, které umožňuje vozit
a uživit i rodinu, a tak se všichni tři ocitají v Severní
Americe v říši divů. Ne všechny dny jsou příjemné,
ve Spojených státech začínají rasové a protiválečné
bouře (bojuje se ve Vietnamu). A příští rok se
naskýtá další nečekaná příležitost – Killamovou
nadací placená účast na konferenci ve Vancouveru,
na březích Tichého oceánu, podle kanadské
charakteristiky „od moře k moři“, s možností zvolit
si způsob dopravy vedla k nápadu jet autem.
A skutečně, naše trojice ujede během padesáti dvou
dnů více než dvacet tisíc kilometrů v ojetém kombíku, který slouží jako ubytovací zařízení a projede
USA od severu na jih, od východu na západ a poté
opět na sever a vrátí se celou Kanadou zpátky
do Nového Skotska a Halifaxu. Krátce po přejezdu
amerických hranic se dovídá, že se dopustila
závažného přestupku, propašovala do USA člověka.
Květuška totiž zjišťuje, že je těhotná. Nechali si to
ale pro sebe, a tak jim to prošlo. A zpátky „doma“, už
s myšlenkami na cestu zpátky do vlasti, ale dřív,
než začali balit, obsadili jejich vlast „spojenci“.
Kanaďané jim prodloužili pobyt, aby se mohli
v klidu rozhodnout co dál, a tak se z jednoho roku
staly dva. Ten nový, 1969, památný začátkem, kdy se
„černý pasažér“ ukázal být děvčátkem, které dostalo
jméno Martina, a pak 17. srpnem, kdy se všichni
vrátili domů. Květa i Jarek opustili stranu, do níž
vstoupili jako nedobře informovaní studenti
a v zemi začala kapitola nazývaná normalizace.
Květuška zastupovala nemocné pediatry v okrese
Brno-venkov, Jarek se úspěšně habilitoval, byla mu
ale přistřižena křídla, docentem byl jmenován až po
více než dvaceti letech. Na normalizátorech bylo
nejhorší, že se mstili na dětech. Když byli rodiče
informováni, že Petr se na žádnou střední školu
v Brně nedostane, vzala si ho k sobě babička
Jonasová, absolvoval devátou třídu ve FrýdkuMístku a maturoval na gymnáziu ve Frýdlantě nad

Ostravicí. Snaha udržet rodinu pohromadě se
značně prodražila a často se po těch pět let
i v hluboké kapse takřka nic nenacházelo. Posléze
získala Květuška své obvody (byly dva, se dvěma
sestrami a ordinacemi, mezi kterými denně přejížděla), Sokolnice a Újezd u Brna s několika přilehlými vesničkami. Při reorganizaci zdravotnictví
po roce 1989 si zvolila jako pracoviště Újezd, to
po více než třiceti letech předala dceři Martině,
která zde působí již přes dvacet let. I v důchodu
stále udržovala těsný kontakt s původním pracovištěm, vypomáhala nejen radou, ale i částečným
vedením dokumentace a její znalost mnoha místních rodin a problémů byla často důležitou pomocí. Ideální soužití matky a dcery i jako dvou kolegyň
a kamarádek pomáhalo stabilizovat Květuščin
zdravotní stav. Čas je však jako řeka, v níž vody
neubývá a kterou nelze přehradit. Po mamince
zděděná cukrovka pomalu, ale nezadržitelně
opotřebovávala jak ledviny, tak srdíčko, které,
přetížené, to už nezvládlo. Rozhostilo se veliké
ticho a Květuška se proměnila ve vzpomínku,
čistou a vonnou jako voda lesní studánky, schopnou prosvětlit všechny dny, které nám ještě budou
dopřány.
prof. RNDr. Jaroslav Jonas, Csc.,
manžel MUDr. Květoslavy Jonasové

Paní doktorka Květoslava Jonasová byla více než
třicet let spjata „pupeční šňůrou“ se všemi místními dětmi a jejich rodinami. Také naše rodina má
osobní zkušenost s paní doktorkou. Je to poněkud
neuvěřitelné, ale paní doktorka Jonasová zajišťovala zdravotní péči již mého manžela Pavla
v dětském věku a následně poskytovala zdravotní
péči čtyřem našim dětem z pěti od jejich narození.
Veškeré jejich zdravotní problémy řešila s trpělivostí a snahou pomoci. Když bylo třeba, přijela
k nám domů, aby stanovila diagnózu a nastavila
léčbu tak, abychom nemuseli cestovat s dítětem,
které mělo vysokou horečku. Není obvyklé, že na
práci svojí maminky navazuje její dcera. V případě
újezdské ordinace dětské lékařky se toto podařilo.
Za službu paní doktorky Květoslavy Jonasové jsme
moc vděčni a věřím, že ještě dlouho bude na práci
své maminky navazovat a o naše děti pečovat paní
doktorka Martina Jonasová. Nesmírně si vážíme
práce a služby paní doktorky Květoslavy Jonasové
a neméně s úctou a vděčností vnímáme službu její
dcery, paní doktorky Martiny Jonasové. Vážené
paní doktorky, za Vaši práci a péči o naše děti velmi
děkujeme.
Za vedení města Marie Kozáková,
starostka

Koronavirus nás opět v adventním čase velmi
omezil, a tak jsme se museli nedobrovolně vzdát
všech připravených akcí, na které jsme se dlouhou
dobu těšili a připravovali. Neuskutečnily se vánoční trhy spojené s rozsvěcením vánočního stromu,
ani první adventní koncert, na kterém měl vystoupit soubor mladých muzikantů a pěvců
z Brna a Prahy pod názvem Kollegium KoNotace.
Neuskutečnilo se ani vánoční zpívání místních
souborů.
Adventní sobota 18. prosince loňského roku nás
konečně lákala k účasti na koncertě ve smuteční
síni. Již déle než rok plánovaný koncert nám
umožnil prožít krásný podvečer s hudbou z díla
Johannese Brahmse a Antonína Dvořáka v provedení mladých umělců z Prahy. Klavírní trio hrálo
ve složení studentek Akademie múzických umění
v Praze, Terézie Hledíkové (housle) a Karolíny
Žákové (violoncello), ve spolupráci s předním
českým klavíristou Markem Kozákem. V první polovině koncertu zazněla houslová a violoncellová
sonáta od Johanesse Brahmse. Ve druhé půlce
jsme vyslechli jedno z nejslavnějších děl napsaných pro klavírní trio „Dumky“ Antonína Dvořáka.
Jistě je zajímavé vědět, čeho vystupující mladí
interpreti za svůj doposud poměrně krátký,
nicméně úspěchy protknutý život dosáhli:

TERÉZIA HLEDÍKOVÁ studovala ve třídě profesora Jindřicha Pazdery na Pražské konzervatoři
a v jeho třídě pokračuje ve studiu na Akademii
múzických umění. Během studií vystupuje jako
sólistka, komorní a orchestrální hráčka. Odehrála
množství koncertů v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Itálii,
Francii, Rakousku a Lucembursku. Zúčastnila se
několika celoslovenských a mezinárodních
soutěží, například Talents for Europe v Dolném
Kubínu (2015) nebo Young Paganini v Polské
Legnici (2018), na kterých získala přední umístění.
KAROLÍNA ŽÁKOVÁ studuje na Akademii
múzických umění v Praze ve třídě prof. Miroslava
Petráše. Tento akademický rok si rozšiřuje své
vzdělání na Královské dánské hudební akademii
v Kodani ve třídě Toke Møldrupa. Zúčastnila se
řady masterclassů s významnými světovými
violoncellisty jako Alisa Weilerstein, Raphaël
Pidoux, Ole Eirik Ree, Emil Rovner nebo Denis
Severin. Svůj talent prokázala v několika celonárodních i mezinárodních soutěžích. Jako sólistka
se posluchačům představila po boku Pražské
komorní ﬁlharmonie, Janáčkovy ﬁlharmonie
Ostrava a Filharmonie Hradec Králové.

MAREK KOZÁK absolvoval klavírní třídu prof.
Ivana Klánského na AMU v Praze. Mimořádné
nadání projevil už ve čtyřech letech, brzy začal
projevovat talent i pro varhanní hru a kompozici.
Absolvoval četné mistrovské kurzy pod vedením
světoznámých klavírních virtuózů – například
Eugena Indjice, Murraye Perahiy či Garricka
Ohlssona. Sedmadvacetiletý klavírní virtuos má
za sebou řadu skvělých výsledků v mnoha soutěžích, včetně těch nejprestižnějších. Jeho
jméno se téměř vždy pojí s titulem semiﬁnalisty
Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina
ve Varšavě, nejlépe obsazené klavírní soutěže
na světě, nebo s úspěchem na prestižní soutěži
Pražského jara. Mezi zcela nové úspěchy patří
vítězství v kategorii Talent roku čtvrtého ročníku
Classic Prague Awards. Vystoupil s řadou předních českých orchestrů, pravidelně koncertuje též
v zahraničí.
Koncert nám umožnil krátké seznámení s hudbou
dvou skladatelů, kteří se během života stali blízkými přáteli. Antonín Dvořák prorazil do světa
v roce 1878, kdy berlínský hudební nakladatel

Fritz Simrock vydal na doporučení Johannese
Brahmse jeho Moravské dvojzpěvy. Po jejich
úspěchu brzy následovaly první ze známých
Slovanských tanců. Německý skladatel Brahms
žijící ve Vídni pomohl Dvořákovi nejen touto
přímluvou u Simrocka. Opakovaně ve Vídni
prosadil, aby skladatel dostával roční státní stipendium pro mladé nadané umělce ve výši 400
a později 500 zlatých. Pro Dvořáka se stal Brahms
vzorem, rádcem i mentorem, člověkem, se kterým
ho po léta pojilo nejenom přátelství, ale i uznání
a respekt. To, že tyto pocity byly vzájemné, uvedl
i sám Brahms: „Byl bych rád, kdyby mě jako hlavní
napadlo to, co Dvořáka napadne jen tak, mimochodem.“
Věřím, že koncert byl pro všechny přítomné
krásným zážitkem, který nás nejenom vytrhl
z předvánočního shonu a dal nám příležitost na
chvíli zapomenout na starosti, ale také nás naplnil
radostí, pohodou a mírem v duši.
Za vedení města Marie Kozáková,
starostka

V sobotu 4. 12. 2021 nás na Rychtě
navštívil Mikuláš se svou početnou
skupinou. Ještě před jeho příchodem,
dětem i dospělým, zpříjemnil den pan
Hrubý se svým dřevěným divadlem. Děti
shlédly pohádku „Vánoční příběh, aneb
cesta do Betléma“. Byl to krásný příběh
o narození Ježíška a o tom, jak to tenkrát
v tom Betlémě vlastně bylo. Všem se
pohádka moc líbila. Myslím, že nejvíce
se líbila scéna, ve které andílek nakopal čerta do zadečku a vyhnal ho tak
z Betléma.
Poté jsme se společně se všemi dětmi
pokusili přivolat Mikuláše, který nakonec opravdu přišel. A samozřejmě nepřišel sám,
společnost mu dělal krásný andílek a početná
skupina čertů, kteří nakonec odešli s prázdnými
pytli. Byla jsem velmi mile překvapena, kolik
šikovných a hodných dětí v Újezdě u Brna máme.
Několik z nich překonalo i strach z čertů, vystoupilo na pódium a přede všemi zarecitovalo několik
krásných básniček. Všechny děti dostaly malou
nadílku a nakonec se na památku mohly vyfotit
s celou skupinou.

Moc děkujeme všem, kteří dorazili i přes vládní
opatření, která nás celým prosincem provázela
a která jsme museli dodržovat. Dovoluji si však
podotknout, že nám to v daný okamžik vůbec
nevadilo a všichni jsme si to užili. Budeme se těšit
na shledání s dětmi i nadpozemskými bytostmi
zase v příštím roce.
Za Kulturně školskou komisi
Ing. Lucie Švandová

Naše školka si na Vánoce pod stromeček nadělila
stěhování do nově zrekonstruované školky.
Stěhování zpět bylo náročné a únavné, ale díky
pracovitosti a ochotě všech zaměstnanců školky
jsme vše zvládli tak, aby bylo možné spustit plnohodnotný provoz. Velké poděkování patří také
vám, milí rodiče, a to především za pochopení
a ochotu ve chvílích, kdy bylo nutné přerušit
provoz MŠ. Děkujeme také rodičům, kteří se
zapojili do pomoci při stěhování. Ne malé díky
patří i pracovní skupině Města Újezd u Brna, která
nám byla vždy k ruce.
Aktuálně jsme ve fázi, kdy je ještě potřeba dokončit několik maličkostí, ale toto všechno zvládneme postupem času. Důležité je, že zázemí
pro vaše (naše) děti je opět podnětné, tvořivé,
hravé a bezpečné.
V prosinci jsme si užívali společných chvil
ve školce. Paní učitelky stihly uspořádat vánoční
jarmark v prostorách MŠ, na kterém bylo možné
zakoupit si výrobky dětí.
V novém roce plánujeme spoustu akcí v MŠ i mimo
ni. Pokud nám situace dovolí, rádi bychom stejně
jako loni uspořádali jarní bazárek na zahradě MŠ.
Zároveň plánujeme několik výjezdů s dětmi
povinné předškolní docházky. Nemine nás ani
společné pálení čarodějnic, oslava dne dětí a zahradní slavnost. To vše závisí na aktuálních vládních opatřeních a epidemiologické situaci.

Nadále se zaměříme na postupnou obnovu zahrady. Díky našim skvělým rodičům, kteří přispívají
na transparentní účet nebo se účastní sbírek
pro naši školičku, bylo možné minulý rok pořídit
na zahradu MŠ novou tabuli do přírodní učebny,
počitadlo pro děti, zahradní domeček, který se
bude stavět na jaře a také kryt nad pískoviště.
Za vaši pomoc velice děkujeme.
Těšíme se na vás v roce 2022 a přejeme všem
velkou hromadu zdraví J.
Za kolektiv MŠ
Bc. Lenka Vaculíková, ředitelka

však z důvodů pracovního nasazení na statku
předal vedení právě panu Václavu Popelákovi.
Vánoce a vše, co k nim patří, jsou více než jiná
období roku protkána velkým množstvím tradic.
Některé přetrvávají z dávných dob, jiné jsou
poměrně mladé a další si třeba jednotlivé komunity nebo rodiny tvoří. Obecně je tradice deﬁnována
jako způsob myšlení a forma lidské zkušenosti
předávané z generace na generaci. Existují tedy
dříve, než se člověk narodí. Jistým způsobem ji
můžeme popsat jako provázání společnosti s předchozími a následujícími generacemi. Tradici můžeme také deﬁnovat jako „generační dědictví“.
Některé tradice postupně zanikají třeba z důvodu
změny životních podmínek, jiné ze změny společnosti a jejího vnímání tradic. Důvodů bychom
jistě mohli najít velké množství. Vymizení některých z nich mnohdy ani nezaznamenáme. Jiné se
nám však nesmazatelně zapsaly do života a jejich
ztrátu si s nostalgií uvědomujeme.
Takovou tradicí byli bezesporu Újezdští Pastýři.
Vzhledem k tomu, že v dostupných archiváliích se
nenašla zmínka o této činnosti újezdských občanů, a to především proto, že normalizační doba
tyto tradice spíše potírala, jsou použité informace
poskládány ze vzpomínek některých žijících
aktérů, a to pana Zdeňka Kalvody, Vladimíra Hrozka a Jaroslavy Hlavičkové, kterým tímto děkuji
za jejich čas, poskytnuté dokumenty i vzpomínky.
Počátek tradice Újezdských Pastýřů se prozatím
nepodařilo jasně datovat. Z vyprávění se dochovala informace, že obecní pastýř (odtud název Pastýři), pan Vojtěch Popelák (přezdívaný „Děda“),
chodíval již ve 40. letech minulého století pravidelně o Štědrém dnu na jednotlivé statky pro
mzdu za svoji práci vyhánění dobytka na pastvu.
K tomu si najímal muzikanty, kteří při tom hrávali
a koledovali jako poděkování za práci. Vánoční
koledování probíhalo také v těžkých dobách
druhé světové války. Společně s ním chodíval
i jeho syn, pan Václav Popelák, který tuto tradici
později převzal a udržoval. Ovšem už jako muzikant, ne obecní pastýř. Pan Václav Popelák byl
zapálený muzikant a jeho školou prošlo velké
množství žáků. Učíval na housle, harmoniku
i trubku. Byl také dlouholetým kapelníkem uskupení Újezdské dechovky, v dobách socialistického státu pojmenovaného jako „Dechová hudba
osvětové besedy“. Prvním kapelníkem újezdských
muzikantů byl pan František Pecl. Později na krátký čas převzal vedení pan František Rujbr, který

Současný žijící pamětník a aktér pan Zdeněk
Kalvoda se k Pastýřům připojil už v 11 letech. Jak
sám říkal, tehdy uměl zahrát jednu koledu. Jeho
učitelem na trubku byl pan Jan Haluza. Pravidelně
s koledníky začal působit od roku 1967 a to až
do roku 2019, kdy jej zdravotní důvody donutily
ukončit tuto tradici. Také pan Vladimír Hrozek se
k pastýřům připojil v porevolučních 90. letech
minulého století. Původně se učil hrát na housle,
ale trubka mu více přirostla k srdci a jeho učitel
pan Václav Popelák jej této hře vyučil. K dalším
členům, kteří v průběhu let působili v pastýřském
uskupení, patřili i pan Jan Mašek, Bohuslav Blažek,
Stanislav Popelák, Jan Haluza, Miroslav Sekanina,
Václav Trávníček, Bohumil Popelák a František
Hladký.
Někdo by si mohl říci, že se prostě jen tak sbalí
parta muzikantů a vyrazí na koledování. Tato
představa je poměrně zkreslená a příliš jednoduchá. Co vše se skrývalo za tímto počinem, ví
především muzikanti sami, ale také velmi dobře
jejich rodiny a manželky především. Již měsíc před

Pastýři u kaple sv. Antonína v roce 2014 –
Vladimír Hrozek a Zdeněk Kalvoda

Štědrým dnem bylo nutné, aby každý muzikant
poctivě cvičil koledy, praktikoval dechová cvičení,
ale především trénoval tzv. nátisk. Snad jen zasvěcení muzikanti na dechové nástroje vědí,
o jak náročné úsilí se jedná. Nátisk je totiž speciﬁcké uzpůsobení a postavení mimických svalů
do takové pozice, která je optimální pro ten či
onen dechový nástroj. A pokud má muzikant se ctí
zvládnout několik hodin hrát, je nutné opravdu
věnovat nácviku nátisku poctivý čas. Bezprostředně před Štědrým dnem se muzikanti sešli
při decánku dobrého vínka, zopakovali si společně koledy od loňska a secvičili nové. Na počátku začínali s 6 koledami a postupně se jejich
repertoár rozšířil na 33 koled. V roce 2003 vytvořil
pan Zdeněk Kalvoda první notový zápis koled.
Do té doby se hrávalo tzv. z muzikantského pytlíku.
Rok co rok byl Štědrý den u všech zúčastněných
tak trochu jiný, než je v rodinách obvyklé, a troufám si říci, že by málokdo byl schopen tak mnoho
obětovat, zvláště když byly doma ještě i malé děti.
Toto vše se odehrávalo za velké tolerance a pochopení jejich manželek. Rodina muzikanta zahajovala štědrovečerní večeři už kolem 13. hodiny tak,
aby v 16 hodin mohli Pastýři začít hrát. Pravidelně
se scházeli na hřbitově, kde zahráli na počest
všem, kteří už mezi námi nejsou. Odtud pak
po skupinách vyráželi na koledování po celém
Újezdě. Jedna skupina procházela celým Šternovem až po současné fotbalové hřiště. Druhá
pak středem Újezda a Rychmanovem. Chodili
po dvou, doprovázel je také s lampičkou a symbolickou kasičkou ještě další ochotník. Bez ohledu
na počasí, které bylo mnohdy vrtkavé a někdy
i nepřejícné, vyráželi za deště, sněhu i mrazu. Každý nachodil okolo 8,5 kilometrů, a to do pozdních
nočních hodin, kdy pak zakončili své koledování
hudebním doprovodem půlnoční mše. Po cestě
na ně již čekali u domů lidé a mnozí také koledníky
pohostili a s nimi si zazpívali. Často je také doprovázeli čestnými střelbami místní myslivci. Zkrátka
každý se na ně těšil a Štědrý večer i jejich přispěním získával ještě více na jedinečnosti
a neopakovatelnosti. Pastýři také pravidelně
hrávali u kaple svatého Antonína, kde se v průběhu vánočních svátků uskutečňoval živý Betlém.
Rodilí Úježďáci pak mají tuto vzpomínku na Pastýře nesmazatelně spojenou se svým dětstvím, kdy
se lidé velmi rádi společně potkávali. Přáli si vše
dobré a byli si vzájemně tak nějak blíž.
Avšak jak praví klasik, nic netrvá věčně. Především
z důvodu úmrtí některých členů a přibývajícím

věkem ostatních, byli Pastýři nuceni v roce 2019
tuto svou tradici ukončit. Nebyl totiž nikdo
z mladší generace, kdo by mohl tuto tak krásnou,
ale především velice náročnou tradici převzít
a pokračovat v ní. Ono se totiž nic neděje jen tak
a automaticky bez ochoty a práce věnovat svůj čas
druhým, jak si možná někdo mylně představuje.
První vlaštovkou pak bylo malé obnovení této
tradice v roce 2020 a 2021, kdy malí muzikanti
s houslemi a píšťalkou procházeli po ulici
9. května a Rozprýmově. Kluci ve složení Lukáš
Životský, Adam Životský, Vojta Kyselka, Jan
a Tomáš Flajšingerovi secvičili pár koled a nebojácně vyrazili na štědrovečerní koledování.
Kluci tak udělali, soudě podle slov a usměvavých tváří všech, co je mohli slyšet, malý krůček
ke znovuobnovení této tradice, která si zaslouží, abychom se o ni všichni v Újezdě zasadili
a popřemýšleli o jejím pokračování, byť třeba
i v jiné, zredukované formě.
A co napsat závěrem? Velké díky a obrovský obdiv
patří všem Pastýřům, kteří po dlouhá léta tuto
službu pro nás všechny vykonávali. Také jejich
rodinám a manželkám. Jak sami pamětníci konstatovali, v Újezdě nikdy nebyla nouze o muzikanty
a ochotné lidi. Věřím tedy, že společně najdeme
způsob, jak tuto nádhernou tradici znovuobnovit,
byť třeba i v jiné, méně náročné podobě pro muzikanty samotné.
Božena Flajšingerová

Foto Pastýřů na hřbitově z roku 2005 –
zleva Václav Popelák, František Hladký,
Bohumil Popelák, Václav Trávníček,
Josef Popelák, Vladimír Hrozek,
Zdeněk Kalvoda

Všichni příznivci folklóru si přišli na své 26. 12.
2021 na svátek sv. Štěpána, kdy se v Kostele sv.
Petra a Pavla v Újezdě u Brna konala již pravidelná
krojovaná mše. Hudební části bohoslužby se ujaly
domácí soubor „děvčat“ z Újezdské Rozmarýny
a hostující družina „švarných mládenců“ ze souboru Žačanští Mužáci za doprovodu cimbálové
muziky poskládané z nadaných hudebníků

ze Žatčan, Újezda a Sokolnic. Celkem asi 30 krojovaných. Během mše zazněly známé i neznámé
koledy z brněnského regionu, včetně závěrečné
společné písně Narodil se Kristus Pán. Folklórní
program pokračoval i v odpoledních hodinách,
a to v podobě tradičního koledování po „dědině“.
V Újezdě se o pochůzku tradičně postarali chlapci
z cimbálové muziky Šternovjan a v Žatčanech pak
opět Žačanští Mužáci. V jednu chvíli
byly v Újezdě slyšet obě party, jak si
vzájemně odpovídají. Za zmínku
ještě stojí to, že v rámci svatoštěpánské bohoslužby kostel navštívila
i paní Petra Burianová, vítězka
soutěže České televize Peče celá
Země, která oba soubory požádala
o spolupráci v rámci jejího vlastního
pořadu Pečení na neděli, v němž
představuje mj. i lidové zvyky a obyčeje v rámci různých regionů v ČR.
Je tedy dobře, že folklór v Újezdě žije,
a to nejen v období hodů.
Ing. Václav Kyselka

Předvánoční úterní odpoledne 21. prosince 2021
patřilo hudbě v podání žáků Základní umělecké
školy Šlapanice ze třídy pana učitele Mgr. Rastislava Kozoně, Ph.D.. Koncert se konal v jídelně
Domu s pečovatelskou službou. Diváků nepřišlo
mnoho, ale vystoupení žáků bylo krásné, navozovalo slavnostní atmosféru Vánoc a uvedením
skladeb z ﬁlmových pohádek bylo přímo pohádkové. Tentokrát byly v hledišti přítomny výhradně
ženy, které byly z vystoupení nadšeny. Na závěr
zahráli všichni účinkující společně krásnou
koledu „Zvěstujem vám radost, radost převelikou“.
Ať tedy radost převeliká zůstává s námi v našich
srdcích po celý rok 2022.
Milí žáci, vážený pane učiteli, za vaše krásné
vystoupení velmi děkujeme a těšíme se na další.
Za vedení města Marie Kozáková,
starostka

Mikulášská nadílka s návštěvou Mikuláše, anděla
i čerta patří k nejstarším adventním zvykům, které
se nejen v naší zemi dodržují dodnes. Tradice
spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi rozmanité a krajově i národnostně se liší. Avšak součástí
většiny z nich je rozdávání dárků nejen dětem,
ale i dospělým.
Proč vlastně dává Mikuláš dárky? Svátek svatého
Mikuláše se slaví právě na počest světce sv. Mikuláše. Ten žil na přelomu 3. a 4. století n. l. v Myře
na území dnešního Turecka, kde působil jako
biskup. Zemřel 6. prosince. Byl pověstný svou
štědrostí, spravedlností, mnoha dobrými skutky
i zázraky. Zasazoval se o spravedlivý přístup
k cizincům a dohlížel na zákonný chod soudů.
Po smrti svých rodičů rozdal dědictví chudým.
Za tradicí obdarovávání stojí jedna z legend o svatém Mikuláši. Chtěl prý zachránit tři chudé dívky,
jejichž otec velmi zchudl a byl zoufalý. Mikuláš se
o tom dozvěděl. Proto vzal v noci zlato a dal je
za okno domu, kde otec s dcerami žil. Když ráno
zlato našli, velmi se zaradovali. Otec mohl zaplatit
své dluhy a zůstalo i dívkám na věno. Mikuláš chtěl
svou štědrost utajit, ale byl vyzrazen.
Přesto, že svátek sv. Mikuláše připadá na 6. prosince, Mikuláš a jeho doprovod chodí již v předvečer
tohoto dne. Tento zvyk má svůj původ v tradici
tzv. vigilií. Toto slovo pochází z latinského slova
vigilia a znamená bdění. Dříve oslavy všech svátků
začínaly v jejich předvečer také proto, aby byl
následující sváteční den klidný.
V naší zemi je Mikuláš představován v biskupském
oděvu, má tedy berlu a vysokou špičatou čepici,
tzv. mitru. Nechybí ani dlouhý bílý vous a doprovod anděla s čertem. Anděl s Mikulášem děti
obdarovávají dobrotami, no a čerti se většinou
starají o symbolické potrestání a strašení nezbedných dětí. Mikuláš nám tedy každoročně připomíná a ukazuje, že zlo musí být odhaleno a že má
být také potrestáno.
A jaký byl ten dnes už loňský „městský“ Mikuláš?
Sociálně zdravotní komise pořádá pravidelně
každým rokem oblíbené mikulášské posezení
pro seniory v prostorách DPS. Bohužel tak jako
mnoho jiných společenských akcí vzalo za své
v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou
situací i společné setkání s Mikulášem. A protože
daná situace dovolovala alespoň individuální
setkání, podařilo se, aby Mikuláš naše nejstarší
spoluobčany navštívil. V úterý 7. prosince tak
vyrazila mikulášská skupinka do Penzionu i DPS,

aby popřála krásné nadcházející svátky a obdarovala naše seniory. Společně se členkami sociálně
zdravotní komise postupně zazvonili u všech dveří
a předávali seniorům nejen drobný dárek, ale
především poselství probíhajícího adventu s přáním zdraví, radosti a lidské blízkosti. Nejen z reakcí
našich seniorů, ale především z usměvavých tváří
bylo více než patrné, že měli radost z tohoto
osobního setkání. Mnozí z nich takto zavzpomínali
na svá dětská léta a opakovaně vypovídali, že se
s Mikulášem od doby, kdy byli malými dětmi,
nesetkali. Někteří pak projevovali zcela neskrývanou, téměř až čistě dětskou radost.
Svatý Mikuláš byl člověkem, který žil pro druhé
a snažil se rozdávat lásku. Svým životem se stal
znamením naděje a světlem pro druhé. Věřím, že
také náš „městský“ Mikuláš přinesl radost a lidskou
blízkost našim seniorům. Velké poděkování patří
panu Jiřímu Jenišovi, který se velmi ochotně
a profesionálně zhostil postavy Mikuláše. Pro každého měl slovo povzbuzení a radosti. Dík také
újezdským dětem Natálce Bednářové (anděl)
a Honzíkovi Flajšingerovi (čert).
Božena Flajšingerová

My tři králové jdeme k vám…
8. ledna 2022 se v našem městě uskutečnila již
tradiční Tříkrálová sbírka. Po loňském roce, kdy
díky covidové pandemii nebyla možnost koledovat dům od domu, vyrazily letos do ulic opět
skupinky koledníků.
Sbírka začala mší svatou v místním kostele sv. Petra
a Pavla, kde dostali všichni koledníci požehnání
od místního duchovního správce Petra Hoška.
Poté všech 22 skupinek s celkovým počtem 70 dětí
a 22 dobrovolníků z řad 15+ vyšlo rozdávat radost
do všech domácností.
Děkujeme všem, kteří otevřeli svá srdce a přispěli
do pokladničky, případně potěšili malé koled-

níčky sladkostí či ovocem. Děti se vracely zpět
s tvářemi červenými od mrazu, ale s radostným
úsměvem a zářícíma očima.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnovali
svůj čas a děti na jejich cestě doprovázeli.
Děkujeme všem, kteří obětavě pomáhali s organizací celé sbírky.
Díky vám, dárcům, se podařilo vybrat neuvěřitelných 162 450 Kč + 40 EUR. Výtěžek byl odeslán
na účet oblastní charity Rajhrad a bude použit
pro Hospic Rajhrad.
Děkujeme, že nezůstáváte lhostejní a pomáháte
lidem v nouzi.
Za organizátory sbírky
Mgr. Marie Životská
V sobotu jsem nemohla dospat, těšila
jsem se, že se po dvou letech zase uskuteční Tříkrálová sbírka. A najednou to bylo
tady. Vyrobila jsem si korunu, dala teplé
oblečení a šla do kostela. Po mši jsme byli
rozděleni do skupinek, vyfotili se a pak
jsme vyšli do újezdských ulic. Lidé nám
otevírali, byli na nás milí a štědří. Chválili
nás a často nám dali nějaké sladkosti. Byla
jsem nadšená a moc se mi koledování
líbilo. Jsem ráda, že jsme mohli druhým
lidem udělat radost a pomoci dobré věci.
Už se nemůžu dočkat příští Tříkrálové
sbírky, určitě půjdu zase.
Gabriela Hladká

V neděli 9. ledna jsme prožívali poslední vánoční
den. K naladění na strunu Vánoc přispěchalo i samo nebe, když nám tohoto nedělního odpoledne
na zem seslalo sněhovou nadílku. S pomalu snášejícím se sněhem přijel do našeho města také autobus nadšených zpěváků a hudebníků, které k nám
nasměroval mistr Martino Hammerle Bortolotti,
hlavní účinkující Tříkrálového koncertu.
Mistra Martina Bortolottiho není třeba představovat. Již vícekrát v našem městě s velkým úspěchem vystupoval. Většina místních občanů jistě ví,
že je velmi talentovaný zpěvák se sametovým
barytonem, který plní koncertní sály nejen v naší
vlasti. Tentokrát k nám pan Bortolotti přivedl
jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, který
od svého založení v roce 1998 působí v úzké spolupráci se Základní uměleckou školou Jihlava.

žívat slavnostní vánoční atmosfér u
v krásném prostředí našeho kostela sv.
Petra a Pavla, který byl naplněn mohutným zpěvem koled, písní radujících se
z narození Spasitele. Sbor zpíval pod vedením sbormistra Pavla Saláka, na klavír
doprovázela Veronika Sivíčková. Spoluúčinkovali: na housle Jolana Dubová
a Julie Grabowská, na violu Pavel Kolář
a na violoncello Šárka Kaňkovská. Úžasný
výkon předvedla opět také Mgr. Markéta
Jetelová, která koncert doprovázela průvodním slovem.

V současné době má tento sbor asi šedesát členů.
Nemá žádné speciální zaměření, za cíl si klade
zpívat co nejlépe pro radost svou i radost posluchačů. Repertoár je tvořen skladbami napříč žánry
i staletími. V uplynulých letech sbor s úspěchem
reprezentoval Českou republiku ve francouzské
Provence, v Holandsku a Itálii.
Program koncertu byl naplněn krásnými vánočními koledami českých i světových autorů. A tak
jsme mohli v podvečer posledního dne Vánoc pro-

Společně s Martinem Bortolottim zazněla před závěrem Gruberova Tichá noc
a v slavnostním závěru si poté celý kostel
společně zazpíval českou vánoční koledu Narodil
se Kristus Pán.
Účinkující byli za svůj výkon odměněni obrovským aplausem diváků vstoje. Z nadšení všech
přítomných diváků lze usuzovat, že cíl sboru
Melodie zpívat co nejlépe pro radost posluchačů
byl v újezdském kostele naplněn beze zbytku.
Za vedení města Marie Kozáková,
starostka

Organizace HESTIA se již přes 25 let věnuje
podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví
v České republice. Od roku 2001 uděluje HESTIA
dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci
ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo.
Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit
práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit
příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především
podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj
volný čas věnují obecně prospěšným činnostem,
pomáhají postiženým lidem či vedou různé
organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví. Dobrovolníky nominují neziskové organizace i sami občané. O tom, komu bude náležet
ocenění cenou Křesadlo, rozhoduje komise
složená ze zástupců neziskových organizací,
novinářů, zástupců státní správy a samosprávy
a komerčních ﬁrem.

Křesadlo se snaží oceněným dobrovolníkům
získat respekt k jimi vykonaným aktivitám a zájem
širší veřejnosti o dobrovolnickou službu. Jde

Pro připomenutí uvádíme, že epidemie nemoci
COVID-19 vyprovokovala vytvoření oceněné
iniciativy Pomáháme si v Újezdě u Brna, a to za účelem zajištění a kooordinace pomoci pro lidi, kteří
si v dané kritické situaci nedokázali zajistit roušku,
nakoupit potraviny či vyzvednout léky, potřebovali pohlídat děti nebo nějakou jinou formu
pomoci. Za vznikem iniciativy stála především
paní místostarostka Mgr. Bc. Petra Kocúrová
a předsedkyně Komise pro rozvoj města Mgr. Jana
Pízová. Koordinaci zabezpečila paní místostarostka a zaměstnanci města. Prostřednictvím faceboo-

ku se zapojilo více než 200 osob, které nabízeli
pomoc. Byla to neuvěřitelná doba. Na jednu stranu
nás všechny svíral strach o vlastní život a život
našich blízkých, na druhou stranu bylo mnoho lidí
ochotných se obětovat pro druhé.
Není bohužel možné vyjmenovat všechny
ochotné dobrovolníky, kteří se do iniciativy
zapojili, ale všem beze zbytku patří velké
uznání a naše velké poděkování.
Za vedení města Marie Kozáková,
starostka

Náš mladší dorost, to je téma,
o kterém by se dalo psát
radostně a dlouho, protože tady
se urodilo tolik pozitivna
pro budoucnost nejen újezdské
házené, že pojmenovat všechen
ten klíčící potenciál až nahání
trochu strach, aby se něco
„nezakřiklo a nezvrtlo“...
Ale proč se bát, vždyť zejména
v této době je potřeba optimismu více než kdy jindy,
a tak poukázat na mnohaletou
zatraceně dobrou práci kluků
a trenérů snad nebude
považováno za příliš odvážné.
Když mluvíme o mladším dorostu, máme na mysli
ročníky 2005 a 2006, tedy kluky, kterým je dnes 15,
16 let, a tudíž různé jiné „radosti života“, než je jen
házená, na ně číhají doslova na každém kroku.
O to překvapivější je fakt, že tito kluci házenou
doslova žijí a že udržují perfektní partu, která je
pro úspěch v kolektivním sportu alfou a omegou.
Toto jistě dokládá i skutečnost, že členy újedského
týmu jsou i kluci z Telnice a Sokolnic, kteří u nás
hostují a na momentálním prvním místě v tabulce
mají nemalý podíl. Stejně tak mnoho našich
kmenových hráčů letos hostuje v I. lize v týmech
SKKP Brno a Sokol Telnice. Pro kluky je to samozřejmě „zátěž“ navíc, ale nikdo je k tomu nenutí, oni chtějí sami. Odměnou je pak pro všechny
získání nových zkušeností, neoddiskutovatený
hráčský posun, poznání jiných trenérů a spoluhráčů a v případě I. ligy i „ochutnání“ mládežnické
házené na té nejvyšší možné úrovni. Vždyť jak se
nejlépe výkonostně posouvat kupředu než konfrontací s těmi nejlepšími v naší zemi! A když
o tomto faktu nebudeme uvažovat jen úzkoprse
z pohledu újezdské házené, ale z pohledu celého
našeho regionu, tak úzká spolupráce s okolními
kluby touto formou bude ku prospěchu všem.
Hráči 2005 a 2006 mají za sebou už i 2 velké
úspěchy na poli reprezentace naší školy, kdy
společně s telnickými spolužáky dokázali vyhrát
celostátní školní soutěž v házené – Pohár ministra
školství.
Ročníky 2005 a 2006 jsou opravdu „mimořádně
vydařené“, a když k nim připočítáme ročníky 2001,
2002, 2003 a 2004 (dnes starší dorostenci a muži),

tak tady máme za 3 roky výjimečný „hráčský materiál“ pro újezdský A tým mužů. Ano, pokud kluci
vydrží, tak jen A tým stačit nebude a v mužích to
bude i na „B“. Pak si už jen stačí představit krásnou
domácí házenkářskou neděli, kdy před plnou
městskou halou konečně porážíme třeba naše
sousedy z Telnice. No, zatím toho ještě raději
nechme, hala ještě nestojí, ať to nezakřikneme.
A teď trochu statistik, jmen a pohled na rozehranou tabulku v právě probíhající zimní přestávce.
Kluci jsou aktuálně na 1. místě s bilancí 9 vítězství,
1 remíza a 1 prohra! Pokud výborně rozehranou
sezónu dokončí na vítězné vlně, čeká je baráž
s dalšími 3 celky o postup do I. ligy ml. dorostu.
Kdyby se nám podařilo postoupit, byl by to naprosto výjimečný počin v dějinách našeho oddílu.
Na straně jedné obrovská šance a výzva, na straně
druhé pak otázka reálnosti hrát v následující
sezóně v Újezdě I. ligu ml.dorostu, ale když budeme přemýšlet regionálně, proč ne? Podobné
„radostné starosti“ mají aktuálně i naši sousedé
v Telnici, kdy jejich starší dorost (hostují tam naši
borci David Víška a Michal Gajda) je v podobné
pozici na špici tabulky II. ligy, ze které reálně
můžou vybojovat postup do I. ligy a určitě o možné prvoligové budoucnosti přemýšlejí také regionálně...
Vyjmenujme si tedy všechny, kteří se na dosavadním vítězném tažení II. ligou podílejí. Trenér Aleš
Flajšinger, asistenti Luďek Kubát a Michal Gajda.
Trenér brankářů Tomáš Staňa. V bráně Lukáš
Ritter (hostuje i v SKKP Brno). Dominik Absolon,

Martin Flajšinger (hostují i v SKKP Brno). Luba
Řoutil, Petr Máca, Erich Vach, Kuba Hájek, Ondra
Měšťan, Šimon Sláma (všichni hostují i v Sokolu
Telnice). Adam Fojtů, Kuba Chovanec (telničtí, hostující u nás). Tomáš Koníček (sokolnický/veselský, hostující u nás). Martin Holešanský, Dominik
Absolon, Matěj Kachlík, Marek Velíšek (ročníky
2007 a 2008, tedy ještě st. žáci, kteří občas vypomáhají, ale třeba v případě Matěje jde o mimořádně
kvalitní posilu, vždyť v 8 zápasech vstřelil úctyhodných 42 branek!). Lídr a duše týmu, Martin
Flajšinger, je aktuálně na 3. místě v tabulce střelců
za 112 branek z 11 zápasů.

Těšme se tedy na druhou část sezóny, kterou
začínáme 13. 2. 2022 domácím zápasem s Bohunicemi a popřejme klukům a trenérskému štábu,
ať jim vše vyjde podle plánu. Jen je potřeba
ke každému dalšímu zápasu přistoupit maximálně
zodpovědně a s pokorou, kvalitativně na to kluci
bezpochyby mají, a ačkoli ve většině odehraných
zápasů soupeře přejeli rozdílem třídy, nevyrovnali
se i s několika zaváháními a v domácím infarktovém remízovém zápasu s Olomoucí doslova utekli
hrobníkovi z lopaty!
Pavel Víška

Zima je pro zvířátka náročná, musí se vyrovnat s nedostatkem potravy. Některá zvířátka odlétají na zimu
do teplých krajin, jiná umějí přečkat zimu tak, že si nalézají v zimě obživu. Ale některá zvířátka to dělají
tak, že se před zimou snaží hodně jíst, aby se obalila tukem a pak si na celou zimu zalezou někam
do pelíšku a celou zimu spí. Zvířátka si také někdy nanosí do svého pelíšku nějaké zásoby jídla. Na jaře se
pak probouzí a jsou čilá zase až do podzimu…
Osm zvířátek v tajence jsou
(tajenka).

Správně vyluštěnou tajenku zašlete do 15. března 2022 na email: kroupova@ujezdubrna.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce a ti budou odměněni.

Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich
zaslal Jednotce sboru dobrovolných hasičů Újezd
u Brna mimořádné ocenění ve formě Pamětního
listu uděleného Jihomoravským krajem. Jednotka
byla oceněna za mimořádné pracovní nasazení
a významnou pomoc při zvládání krizové situace
zapříčiněné extrémní bouří s tornádem, které
postihlo území Jihomoravského kraje dne
24. června 2021. Ocenění bylo členům Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Újezd u Brna, kteří se
záchranných prací zúčastnili, předáno při konání
22. zasedání zastupitelstva města dne 11. ledna
2022. Oceněnými členy JSDH jsou: Josef Spáčil
ml., Zuzana Radová, Petr Jašek, Michael Mráz,
Karel Máca, Bohumil Palíšek. Všem oceněným
členům patří velké poděkování. Vašeho osobního
nasazení si velmi vážíme.
Za vedení města Marie Kozáková,
starostka

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.
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