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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
prožili jsme nádherné léto, v jehož průběhu jsme mohli prožít
mnoho kulturních a společenských událostí. Za přípravu a organizaci všech příjemně laděných koncertů, skvělého letního
kina i Poslední prázdninové jízdy děkuji všem členům Kulturně
školské komise a zejména její předsedkyni Mgr. Markétě Jetelové, ta zcela neúnavně provázela všechny koncerty vždy perfektně připraveným průvodním slovem.
Léto pro nás na radnici bylo ve znamení velké pracovní smršti
probíhající na základní škole. Rekonstrukci, která byla provedena, podrobněji popisuje pan místostarosta, Ing. Karel
Vévar, v tomto čísle zpravodaje. Byl to především on, který na
vše dohlížel a je třeba mu za toto dílo poděkovat. Velká tíha starostí také visela jako těžké břímě na panu školníkovi, Tomáši
Harvánkovi. Pánové, velmi děkuji za vaše velké nasazení, díky
němuž se podařilo dílo dokončit. Věřím, že takto postupně se
bude dařit odstraňovat všechny nedostatky, s nimiž se potýkáme
nejen v základní, ale i mateřské škole a v dalších objektech
města.
Při této příležitosti je třeba vyzvednout také práci zaměstnanců
města zařazených do pracovní čety. Tito zaměstnanci se nejen
zcela neúnavně zapojili do přípravy kulturních akcí, ale také do
práce v základní škole. Jejich práce si velmi vážím, protože jsou
ochotni i nad rámec svých běžných pracovních povinností pomoci tam, kde je právě třeba. Též jim patří můj velký dík.
V poslední době narážím bohužel opět velmi často na zlé
a špatné věci, které se šíří jako mor a způsobují rozklad rodin,
přátelství a dobrých vztahů mezi lidmi. Proto bych vás, milí přátelé, chtěla povzbudit a požádat vás, abyste vaše děti, vnuky
a pravnuky vedli k větší pokoře, lásce a k tomu, že není nutné
nalomenou třtinu ihned dolamovat. Čas je totiž mocný lékař,
který dokáže mnohé rány zahojit. Byla bych velmi ráda, kdybychom v našich dětech dokázali více rozvíjet smysl pro spravedlnost. Také vás velmi prosím, abychom se snažili odsuzovat zlo,
ale abychom neodsuzovali člověka. Každý má mít příležitost své
chyby napravit a k posuzování, souzení a odsouzení člověka je
tady určitě někdo jiný.
Mám velkou radost, když vidím kolem sebe maminky a tatínky,
kteří se poctivě o své děti starají. Milí rodičové a prarodičové,
velmi vám za vaši starostlivost a péči o vaše děti děkuji. Věřím,
že budete za vše, co pro svoje děti děláte, stonásobně odměněni
a to vám také ze srdce přeji. Je to příslib šťastné budoucnosti
nejen pro vás, ale také pro naše město i pro celou naši vlast.
.
Vaše starostka Marie Kozáková
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Rozhovor s členem rady Milošem Zapletalem:
Kroky k udržitelnosti města
vém volejbalu, nohejbalu nebo jen tak stavit se po cyklovýletě na pivko? Kdo poznal naše koupaliště v době socialismu,
ví, že jsme měli nejlepší koupaliště v širém okolí a víkendová
návštěvnost 2000 lidí denně byla běžná, ale i poté, kdy jsme
si mohli zajít na volejbálek, pak si zaplavat a následně posedět na příjemné zahrádce. Co dodat? Že se to BOHUŽEL již
nikdy nevrátí.
• Dodnes nemáme veřejné hřiště, kde by si mládež mohla
zakopat nebo zaházet na koš.
• Podhodnocená podpora místních spolků pracujících s dětmi,
místo toho se přispívalo třeba na střelecký klub dospělých,
z jehož členů ani jeden nebyl z Újezda atd…
• Alespoň kousek cyklostezky, např. od šternovského mostu
po Žatčany, aby se nemuselo jezdit bruslit či učit se jezdit na
kole až do Žatčan.
Většinou na začátek žádám, aby se zpovídaný představil
a ani u Vás to nebude výjimka. Co nám na sebe prozradíte?
Úvodem bych chtěl srdečně pozdravit všechny Úježďáky, a jelikož se, Kubo, nějaký ten pátek známe, tak si tykejme a třeba
se v rozhovoru dostaneme i k zajímavějším věcem.
V Újezdě žiji od narození již dobrých 50 let, což je z pohledu
náctiletých doba nepředstavitelná, holt názory na věk se s přibývajícími léty mění. Mám celkem 4 děti a již i jednu vnučku.
Rád vzpomínám na léta strávená v naší ZŠ i na místní pionýrský
oddíl, který směřoval spíše k přírodním aktivitám než k politice.
Od mala jsem členem TJ Sokol a aktivním házenkářem, rád lyžuji, jezdím na kole.
Při vzpomínce na dobu minulou nelze zapomenout na léta strávená na Pionýrském táboře ROH Divadelní techniky v Šumné
u Znojma, nejdřív jako dítě, posléze jako praktikant a vedoucí.
Stejně jako v případě místní pionýrské organizace, i zde to bylo
o krásné přírodě a hlavně perfektní partě všech, kdo se o celé
dění zasloužili. Dodnes naprostá většina z nás, co táborem prošli, na něj velmi rádi vzpomínají.
Po ukončení VŠ jsem nastoupil do Kancelářských strojů Brno
jako programátor a v jedné části této firmy působím vlastně dodnes na pozici ředitele, jen pod jiným názvem.
Do místní politiky jsem vstoupil v roce 2010 s vizí snažit se prosadit více věcí pro mladé. Ano, byl jsem ten, co říkal, že pro seniory je toho v Újezdě dost, což samozřejmě není špatně! Ale
kam dnes mohou chodit nejen ti mladší občané?
• Koupaliště, asi nejhorší věc, kterou nikdy neodpustím minulému vedení obce. Zavřít koupaliště z důvodu, že se přece
nebude dotovat 250 tisíci ročně provoz pro „pár lidí“.
Všechna obecní koupaliště, třeba i v Rakousku, jsou dotovaná. To, že každý druhý rodinný dům má dnes bazén, je sice
pěkné, ale co setkávání se lidí navzájem při koupání, plážo-
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Mohlo se zdát, že jsme byli opozicí, která jen kritizuje. Určitě
jsme se snažili nabízet svoji spolupráci. Ve volbách v roce 2014
jsme nabízeli spojit síly s bývalým starostou, kdy jsme navrhovali, že rádi potáhneme za jeden provaz, když nám přenechá
dvě místa v radě jakožto výkonném orgánu obce. Ač jsme na
domluvenou schůzku čekali celý týden, bylo nám následně
oznámeno, že „včera“ se již domluvili jinak.
Proto ve volbách 2018 nebyla jiná možnost než se pokusit o nemožné, což se díky volbě našich občanů podařilo.
Je pozice radního časově náročná záležitost?
U první odpovědi jsem se moc rozkecal, tedy zde stručně. Je
to služba, kterou jsme se rozhodli dělat a dělat ji budeme, doufejme, že po celou dobu volebního období rádi.
Původně jsi měl zastávat pozici místostarosty. Proč k tomu
nakonec nedošlo?
Dokonce jsem ji i asi měsíc zastával. Zde se musíme zase trošku
zastavit.
Volba dvou neuvolněných místostarostů byla výsledkem nejen
politického rozložení po volbách, ale i toho, že jsme nějakou
práci pro obec již vykonali, a tak trošku to bylo předvídatelné.
Bohužel se potvrdilo, že zaměření práce místostarosty v Újezdě
nelze ze dne na den změnit tak, jak to stanovuje zákon
128/2000 Sb. o obcích a tedy NELZE spojit tuto funkci s funkcí
ředitele akciové společnosti zaměstnávající 20 lidí, kdy je podle
mne solidní neohrozit svým rozhodnutím jak existenci firmy, tak
živobytí zaměstnanců. Říká se, že každý je nahraditelný. Dojděte, rád se nechám nahradit okamžitě!
V zákoně o obcích nikde nenajdete, že by místostarosta, který
zastupuje starostu, měl ve své pracovní náplni tyto činnosti:
• Údržbář městského majetku (byty, škola, školka, DPS, Penzion …) od příjmu připomínek přes zjišťování stavu a zajiš-
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ťování nápravy; V jiných obcích to řeší specializované firmy,
které se údržbou a správou majetku profesionálně zabývají.

Dotace a jejich udržitelnost jsou případy samy pro sebe. Jen tak
namátkou:

• Řešení neustálých problémů s ČOV; Minulé zastupitelstvo
řešilo, zda předat správu ČOV profesionální firmě, která by
vše řešila v rámci koncesního řízení (ČOV by stále patřila
městu), nebo že se o všechno budeme starat sami. Byl jsem
jeden z mála, kteří chtěli profesionální vedení ČOV. Zvítězil
ale názor, že když si to budeme zajišťovat sami, tak to bude
levnější. ANO, i pro občany je stočné dnes levnější, což
nebude trvat do nekonečna a díky tomu, že se stočné nezvedalo postupně, budeme v příštích letech možná zaskočeni.

• Modrá bytovka (rohlík) byla postavena s přispěním 40% dotací (60% si zaplatili sami nájemníci, následně vlastníci). Jen
kvůli těm 40% dotací se nesměly byty převést do osobního
vlastnictví po dobu 20 let. Tedy místo toho, aby se o daný
objekt již dávno a daleko lépe staralo sdružení vlastníků, stará
se o objekt město, které ale nemá zaměstnaného žádného
profesionála na správu budov. Obdobně je to u všech bytových domů, kde se konečně postupně byty prodávají. Oproti
tomu soukromá firma postavila naproti fotbalu (ulice
„Krátká“) bytový dům. Byty byly okamžitě v soukromém
vlastnictví, všechny se prodaly a je zde nějaký zásadní problém? Pokud ANO, město jako takové s tím nemá žádnou
práci. (Vrak auta se konečně po roce podařilo odvézt.)

• Řešení špatného stavu techniky pracovní skupiny; Neustále
se hledá někdo, kdo by starou techniku opravil. Například
se koupil 20 let starý traktor za půl milionu, když nový stojí
750 tisíc, a říkalo se tomu „postup řádného hospodáře“. A jak
jsme vlastně ušetřili?
A takto bych mohl pokračovat dál. Samozřejmě všechny dané
věci dělal místostarosta i za minulého období, jde jen o to, že
pokud by v mnohých věcech bylo postupováno jinak, tak by se
50% věcí vůbec nemuselo řešit. Nejlevnější neznamená vždy
nejlepší, tedy dražší řešení by se nemuselo tak často opravovat.
Stejně tak může být například lepší variantou najmout na správu
budov profesionální firmu (opět dobrou profesionální firmu,
ne nejlevnější) a problémy se zatékáním do obecních bytů a podobné by dávno byly již minulostí.
Prostě práce místostarosty v Újezdě, jelikož je to taková (Karel
promine) „holka pro všechno“, se nedá spojit s prací vedoucího
pracovníka soukromé firmy, je to práce ne na 8 hodin denně,
ale možná na 15.
Proto jsem tuto skutečnost brzy uznal a s přesvědčením, že
Karel Vévar se s tím úspěšně popere, jsem mu dané místo přenechal.
Co je pro radního největší oříšek?
Ještě něco dalšího, než jsem uvedl v předchozí odpovědi?
Nebudu mlžit. Velkým oříškem bude to, že se mnoho poplatků
v Újezdě bude muset zvednout a bude nutné to pořádně vysvětlit lidem. O kolik procent se průměrně zvedl plat/mzda za
posledních 5 let? Jak se zvedly důchody za 5 let? A nyní, jak se
zvýšilo v našem městě stočné, poplatky za odpady, KTV, nájem
v obecních prostorách? Samozřejmě se nic z tohoto za poslední
roky neřešilo, protože se jednalo o voliče, které je potřeba „nenasírat“. V naprosté většině normálních smluv je běžné, že ceny
nájmů a dalších poplatků rostou automaticky o inflaci. Roční inflace bývá v rozmezí 1-3%. Zvýšení poplatku ze 400 Kč na
408 Kč by tedy bylo pro občana téměř zanedbatelné. Pokud se
ale cena nezvedá 5 let, protože nárůst, mnohdy v rozporu s již
zmíněnými dotačními pravidly, platí za občany město, tak rázem
za 5 let může kumulovaná inflace dosáhnout 12% i více a zdražení ze 400 na 450 Kč již znatelné bude.
A toto se, vážení, bude muset stát, protože jinak je nebezpečí,
že budeme vracet některé dotace v řádech milionů, které nám
byly v minulosti s velkolepou slávou představovány.
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• Získaná dotace na nadstavbu sociálních bytů byla prezentována velkolepým oznámením. Ani po 3 výběrových řízeních
nebylo možné najít firmu, která by nadstavbu provedla, ať již
z důvodu nízké ceny, tak i z důvodu nepřipravenosti staveniště
atd. Dotace se vracela. A kolik hodin práce to celé zabralo?
Jen co se týká nového vedení radnice, odhaduji tak 100–150
hodin. K tomu další stovky za minulého vedení. A to, že se
o to staral pan místostarosta Hradský, neznamená, že jsme to
měli „zadarmo“, jak nám bylo v minulosti stále předkládáno.
I když něco dělá pracovní skupina, tak to zadarmo NENÍ.
Někdo by mohl říct : „Když se vlastně nezačalo stavět, tak to
vlastně nic nestálo, tak proč to kritizuješ?” Protože práci lidí
z městského úřadu jsme platili MY (obecní peníze = naše peníze). Firmy zajišťující VŘ jsme opět platili MY. Podle mého
střízlivého odhadu nás stála neúspěšná akce „nadstavba sociálních bytů“ minimálně 250 tisíc Kč. (Bohužel si myslím, že
ve skutečnosti to bude i k půl milionu.) A pak se na zastupitelstvu hádejme o nějaký výdaj v rámci deseti tisíc…
• Dotace v rozsahu cca. 2 mil na projekt „Smart City“ s přispěním cca. 250 tisíc z městského rozpočtu (našich peněz). Kdo
chodil na zastupitelstva, jistě ví o mé nelibosti k této „chlebíčkové“ dotaci z fondu EU. I moji kolegové chtěli v této dotaci pokračovat, tak se nakonec po nespočetných hodinách
práce podařilo vše stihnout a splnit podmínky poskytnuté
dotace. Kdo z toho těžil? Plynou ze zpracovaných studií (zcela
obecných, kde je mnohdy změněn jen název obce, počty
obyvatel, jinak se to jen přepisuje) pro město nějaké skvělé
rady a řešení našich problémů? Odpovězte si prosím sami.
Jaké jsou Tvé osobní priority, co se týká rady a města?
Rada města je pro nás všechny nová věc, tedy ještě ne vše odsýpá, jak bychom si představovali, někdy musíme něco řešit na
vícekrát, když chybí nějaký podklad, prostě je to učení za pochodu. Ale myslím si, že se daří.
Spíše bych vyjádřil moji prioritu, se kterou jsme šli do voleb,
a to je vybudování multifunkční sportovní haly. Minulé vedení
jistě namítne, že za jejich vedení se udělal projekt na halu a je
vydáno i stavební povolení. Ano, je tomu tak. Na halu, která je
již dnes zastaralá a již v roce 2016 měla plánovaný rozpočet 60
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milionů, když se v té době daly stavět daleko funkčnější haly za
40 milionů. Která se nezačala stavět, protože nebyl vhodný dotační titul, jenž by opět halu na několik let zazdil a znemožnil
její 100% využívání.
O hale se zcela jistě rozepíšeme někdy podrobněji. Jen abych
uvedl pár poznatků, PROČ chceme v Újezdě halu:
• Je mnoho sportů, které lze provozovat pouze v hale (volejbal, florbal, házená od II. ligy). Všechny tyto sporty v Újezdě
máme a mnohé z nich nemůžeme provozovat na vyšších
úrovních, protože nemáme halu.
• Chceme halu i pro veřejnost. Dnes velmi rozšířený badminton lze provozovat v hale v dopoledních i nočních hodinách
a využít komerční možnosti na 100%. Ten, kdo v našem okolí
(Újezd – Telnice – Sokolnice) postaví halu jako první, bude
mít zajištěno 150% využití (na 100 % halu využijí jen místní
spolky a občané).
• Hala byla měla mít samozřejmě profesionální vedení od A až
po Z.
• Hala s posilovnou, sportbarem a letním posezením, místností
pro menší skupinové sporty (jóga, aerobic), zázemí i pro
možnost rozšíření o venkovní kurty atd. (Otázkou je i sauna
s ochlazovací místností atd.)
Prostě postavit moderní halu, která by pokryla 100% sportovních potřeb a tužeb všech újezdských NEJEN sportovců a tvrdím si říct, že lidí, kteří budou takovou halu navštěvovat, je
minimálně 50 % našich obyvatel.
Zcela jistě to nebude zadarmo, ale pokud dokázali postavit obdobnou halu v obci s rozpočtem 27 milionů bez použití dotace
a jejich hala je provozně zisková, tak že by Újezd s rozpočtem
70 milionů toho schopen nebyl?
Jsi členem zastupitelstva za TJ Sokol. Jak se daří prosazovat
váš program?
S tím hlavním jsem na Tvoji otázku již odpověděl. Další věci jako
zlepšit informovanost občanů, přenosy ze zastupitelstev, snaha
dávat informace na web města se ne vždy daří, máme stále co
zlepšovat.
Další věci jako cyklostezka, řešení nesmyslných protipovodňových hrází (možná až Povodí Moravy přesídlí na Saharu, tak
pochopí, jaké NESMYSLY to prosazuje; to, co se děje v Komárově kolem Svratky je neskonalá zhůvěřilost a opět jde jen
o spotřebování nesmyslných dotací), výstavba RD atd. potřebují
více času a pokud se nám v našem čtyřletém období podaří
alespoň něco, pak hurá!
Jak psala v minulém čísle Marie Jadrná, těch kostlivců, co vypadlo z té navenek zachovalé skříně, je hodně. Jen aby ta skříň
neměla zadní stěnu dvojitou …
Co je podle Tebe v současné době největším problémem
města?
Nedostatek firem a lidí, kteří by řešili denní provozní problémy.
Samozřejmě minulé vedení města VŠECHNO zvládalo bez
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problémů a bylo jich méně. Ale tak dlouho se chodí kolem
vředu a trošku se zaplácává mastičkou, až najednou ten vřed
praskne a toho smradu kolem…
Jak již jsem uvedl, než se město zbaví VŠECH bytových domů,
než se podaří vymyslet správu Penzionu, DPS atd., tak se bude
čím dál častěji objevovat tu problém se zatékáním, tu problém
s plynovými kotly v DPS a každou takovou věc by měl řešit
přímo odborník na slovo vzatý.
A pokud již se nějaký odborník dnes sežene, tak se zeptá: „Kdy
to potřebujete opravit? Příští týden? Tak to sorry. Mám zakázek
do května příštího roku, tedy možná potom…”
Doba ekonomické prosperity s sebou bohužel nese i tuto stinnou stránku.
A možná se tak dočkáme toho, že vedení města si začne dělat
svářečské průkazy, plynařské zkoušky a budeme si to tak opravovat všechno sami…
Směřuje současné vedení radnice správným směrem, jak
si představuješ správné směřování města Ty?
Nikdy nebudeme postupovat tím správným směrem pro
všechny, stejně jako nikdy nebudeme mít prezidenta „pro
všechny“, který by spojoval lid. (Kdo jen trošku čte, tak ví, že
ani „tatíček Masaryk“ nebyl prezidentem všech.)
Tedy samozřejmě každý z nás by udělal něco jinak, ale jelikož
nejsem ten, co na úřadu tráví těch 15 hodin denně, tak po diskusi většinou připustím, že to asi jinak udělat nešlo.
V čem vidíš největší rezervy dosavadního působení nového vedení města?
„Už to bude rok, cos mi z vlaku mával …“
Je pravda, že už to pomalu bude rok, co jsme na radnici. Já
jsem všem před tím rokem říkal, ať nečekáme, že se něco změní
hned či za půl roku. Pokud se nám podaří něco výrazného ukázat za 2 roky, pak to bude úspěch. Kolik roků vládlo obci minulé
vedení? Mám dojem, že bez přerušení 16 let. Tedy počkejme
na průběžnou rekapitulaci alespoň ten rok.
Je něco, co bys chtěl občanům našeho města sdělit?
Mějme se rádi a buďme rádi za to, kde žijeme. Samozřejmě si
zanadávejme u pivka na ty hloupý politiky a šéfy a sousedy atd.,
ale opravdu buďme rádi za to, kde žijeme a braňme si naši zemi
před nesmysly plynoucími z EU, jak jen to jde. I já jsem před
15 lety volil vstup do EU jako většina z nás. Tehdy to byla ale
zcela jiná EU a to, co se děje od Lisabonské smlouvy je období
evropské sebevraždy. Ona historie nekončí II. světovou válkou,
a když se někdo nechce poučit z toho, kolikrát že byl ten Turek
(Osmanská říše) vyhnán z Evropy …
Omlouvám se, možná jsem se dostal zcela někam jinam. Určitě
nechci zahajovat jakoukoliv politickou kampaň!
Jen jsem chtěl říct, že naše problémy jsou zcela triviální
a snažme se najít v zásadních věcech společnou cestu. A slova
Mirečka z Básníků „Československo je krásná a průmyslová
země“ bych jen trošku opravil, „Československo je krásná
a zatím ještě svobodná a naše země“.
A toho si važme!
Rozhovor vedl Jakub Váša
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
USNESENÍ č 7 Ze zasedání Zastupitelstva města Újezd
u Brna konaného dne 19. 8. 2019
1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovatelem
zápisu Mgr. Bc. Petru Kocúrovou a Mgr. Marii Jadrnou.
2. Zastupitelstvo města schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 19. 8. 2019.
3. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo
se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 6, které
bylo schváleno Radou města dne 5. 8. 2019. Rozpočtové
opatření je ve výši 0 Kč, jedná se o přesun mezi kapitolami.
Rozpočtové opatření je vyrovnané.

4. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje rozpočtové
opatření č. 7 ve výši 0 Kč. Jedná se o přesun mezi paragrafy, rozpočtové opatření je vyrovnané.
5. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít a schvaluje SOD na
akci „II/418 – Újezd u Brna–Otnice, 1. stavba“, která byla
součástí veřejné zakázky: „II/Újezd u Brna–Otnice,
1. stavba“ se společností Dopravní stavby Brno s.r.o. se sídlem Trnkova 2617/50, 628 00 Brno, IČ: 45474281 a pověřuje starostku města jejím podpisem. Cena díla je
3 956 998,88 Kč plus DPH v platné sazbě.

Čištění dešťových vpustí
V měsíci srpnu proběhlo v našem městě čištění dešťových
vpustí. Bylo to nutné po zjištění, že při větrné smršti 21. 7. 2019
většina uličních vpustí neplnila svoji funkci. Tohoto časově a fyzicky náročného a nepříjemného úkolu se zhostili pracovníci
pracovní skupiny města a je potřeba jim i touto cestou poděkovat. Většina dešťových vpustí byla totiž zanesena nejen pískem, ale i nečistotami, fekáliemi, místy dokonce betonem.
Někteří občané asi úplně nepochopili význam těchto tzv. „dešťáků“, a proto se nám díky betonovým ucpávkám od vyplachování míchaček v některých ulicích při větším dešti tvoří ze silnic
„řeky“. Přes velkou snahu o vyčištění je stále několik dešťových
vpustí neprůchozích a bude nutné přizvat firmu se speciální výbavou na dočištění. Vzhledem k tomu, že v minulosti neprobíhalo pravidelné čistění a kontroly kanalizace, bude nutné
prověřit celou kanalizační síť. Toto bude akce nejen časově, ale
i finančně náročná, proto je nutné se na ni připravit.
Ing. Karel Vévar
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Rekonstrukce v naší základní škole
V letních prázdninových měsících propukla v naší základní škole
velká rekonstrukce rozvodů vody, oprava elektroinstalace a výměna podlah ve třech třídách a související dokončovací práce
zednické, obkladačské a malířské.
Jen krátká bilance:
• Práce se prováděly v celkově 15 učebnách, v 5 kabinetech,
sborovně, na 4 toaletách a chodbách v nejstarší a nejnovější
části školy, vrátnici, v jídelně a v kuchyni a souvisejících místnostech.
• Demontovalo se cca 1 000 m původního ocelového vodovodního potrubí a bylo nahrazeno novými plastovými rozvody, přidáno cca 900 m nového potrubí pro teplou vodu.
• Byla instalována nová umyvadla na toaletách s automatickými bateriemi a nové pisoáry s automatickým splachováním.
• Instalovalo se několik nových umyvadel ve třídách.
• Došlo k výměně požárních hydrantů (staré již nevyhovovaly).
• Došlo k výměně více než 300 m2 obkladů a 100 m2 dlažby
na toaletách a přes 70 m2 obkladů ve třídách a kabinetech.
• Ve třech učebnách bylo položeno téměř 180 m2 nových
podlah a provedena byla i nová elektroinstalace včetně
osvětlení.
• Vymalovalo se více než 100 m2 stěn v pěti učebnách.
• Po zednických úpravách došlo k malířskému zapravení na
chodbách a v učebnách.
• Nově byly natřeny zástěny na WC.
• Zabudovaly se nové rozvody vody ve školní kuchyni a obloženo bylo cca 16 m2 novými obklady.
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• Bylo nahrazeno 7 nových poklopů v přízemí v chodbě nejstarší části školy u vodovodních šachet.
Odvedl se obrovský kus práce nejen ze strany řemeslníků, ale
vypomáhali i pracovníci města z pracovní skupiny s panem školníkem při bouracích pracích a následně úklidu a odvozu suti.
Práce probíhaly nejen do pozdních večerních hodin, ale i o víkendech. A když hrozilo zpoždění prací, někteří si neváhali posunout i dovolenou, aby se vše stihlo. Je skvělé, že se podařilo
vše dokončit včas i přes nečekané komplikace a potíže.
Nelze nezdůraznit velký podíl práce paní uklízeček, pana školníka, pracovnic školní kuchyně a učitelského sboru na úklidu
školy, protože ještě týden před koncem prázdnin byla škola
jedno velké staveniště.
Všem patří velký dík, že se podařilo zahájit nový školní rok po
tak rozsáhlé rekonstrukci se školou uklizenou a krásně vyzdobenou.
Ing. Karel Vévar
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Posezení při táboráku
Rozloučení s létem jsme se seniory uskutečnili ve čtvrtek 5. září
na zahradě v DPS. Užili jsme si pohodu při vůni opečených špekáčků na opravdovém ohni. Příjemnou atmosféru ještě zvýšil
pan Ing. Miloš Zapletal svým písňovým repertoárem a hrou na
kytaru. Někdo si krásně zazpíval, někdo se jen zaposlouchal do
známých písniček, které nám zpříjemnily tento večer. Ani prvních pár kapek deště nás nezahnalo domů. To až blíže k večeru,
kdy se rozpršelo už mnohem víc, jsme se rozloučili s přáním
hezkého zbytku dne a příslibem zopakování této akce zase za
rok.
Pavlína Kroupová
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Webové stránky v novém kabátě
Vy, co pravidelně nebo jen občas navštěvujete webové stránky
našeho města, jste určitě zaznamenali, že vypadají trošku jinak.
Mají jiné grafické provedení a obsahují nové funkce.
Původní stránky nevyhovovaly z hlediska funkčnosti ani nároků
na tok informací směrem k návštěvníkům stránek. Předchozí
provozovatel webu sice nabídl městu převod na nový systém
za 64 tis. Kč, ale to ještě bez požadovaných doplňků jako je
např. kalendář akcí. Finální cena za nový web se tak mohla vyšplhat až téměř ke 100 tis. Kč. Dalším důvodem pro změnu byl
i poplatek za provoz. Dosavadnímu provozovateli se měsíčně
platilo cca 500 Kč, ale na novém webhostingu je tato částka za
celý rok.
Vzhledem k výše popisovaným důvodům jsme se rozhodli, že
je nutná změna. Volba redakčního systému, na kterém jsou
stránky vytvořeny, padla na Wordpress, který je doporučen
i Ministerstvem vnitra. Další výhodou je, že systém je zcela
zdarma. Rozsáhlá komunita nadšenců vytváří pro tento systém
i doplňky a funkcionality zdarma, takže i zde se rýsovala velká
úspora. Jedinou investicí byl tedy volný čas místostarosty

Ing. Karla Vévara a jeho syna Lukáše, kteří se tohoto úkolu bezúplatně zhostili, a město tak mohlo výše uvedenou částku uspořit.
Nejnáročnější na celé akci byl přesun veškerých dat, fotografií
a souborů z původního webu na nový. Na původním webu,
po téměř 9 letech provozu, vzniklo mnoho chyb, které se ještě
dnes dolaďují a nepodařilo se je přesunem odstranit, ale doufáme, že se i toto brzy podaří napravit.
Vzhledem k tomu, že si stránky můžeme sami a zdarma upravovat a rozšiřovat dle svých představ, je našim cílem přinést
nejen tolik požadované funkce jako je kalendář akcí, smuteční
oznámení a větší přehlednost, ale je to i první krok pro napojení
na tzv. mobilní rozhlas anebo možnost zasílání upozornění na
nové příspěvky na webu.
I když se design a funkcionalita stránek bude dále vyvíjet, věříme, že stránky budou dalším krokem ke zvýšení transparentnosti a informovanosti obyvatel Újezda.
Vedení radnice

Ze zákulisí Letního filmového festivalu
Inspirováni několika sousedními obcemi jsme se rozhodli začlenit do letošního programu Újezdského kulturního léta i letní
kino. O spolupráci jsme požádali TJ Sokol, protože v areálu za
sokolovnou už před lety letní promítání probíhalo a je tu k dispozici veškeré zázemí nutné pro takovou akci. Spolupráce ale
nespočívala jen v poskytnutí areálu, členové TJ Sokol zajišťovali
občerstvení po celou dobu konání festivalu a také pomáhali při
přípravě a následném úklidu laviček a židlí pro obecenstvo. Termín jsme vybírali tak, aby se nekryl s termíny promítání v okolních obcích a konec srpna jsme zvolili i proto, že představení
mohou začít až po setmění, a to nastává koncem srpna už
o něco dříve.
První promítací den bychom označili za „pomalý rozjezd“, film
Johny English znovu zasahuje byl určen primárně pro – náctileté diváky, ale nakonec bylo složení obecenstva věkově různorodé. Celkem se na film přišlo podívat 70 diváků.
Ženy v běhu, druhý promítaný film, byl sázkou na jistotu. Česká
komedie hodnocená dobře jak kritikou, tak diváky, nemohla
v našem výběru chybět. Přestože tuto komedii uváděla snad
všechna letní kina v blízkém i vzdáleném okolí a byla tak velká
pravděpodobnost, že ji skoro všichni viděli, doufali jsme v hojnou účast. Naše plány trošku zkomplikovala předpověď počasí,
která očekávala bouřky právě v naší lokalitě. Měli jsme sice připravenou i alternativu promítání v sokolovně, ale bohužel bylo
k dispozici jen jedno plátno, takže v určitém okamžiku bylo
nutné rozhodnout, jestli ho umístíme dovnitř nebo ven. Nakonec jsme zvolili venkovní variantu a doufali, že se nám bouřky
vyhnou. A to se naštěstí i stalo. Byla to doslova tropická noc,
takže pro letní kino přímo ideální!
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Asi půl hodiny před začátkem představení už byly připravené
lavičky zaplněné asi dvěma stovkami diváků, takže organizační
tým připravil ještě záložní stoly, na které by se případně dalo
také sednout. V tu chvíli ale začaly do areálu proudit opravdové davy lidí a za chvíli bylo jasné, že připravená kapacita
nebude stačit. Naštěstí tu byla sokolovna a v ní židle, které
jsme operativně začali nabízet divákům a ti si je sami nosili do
hlediště. Protože patnáct minut před začátkem promítání se
fronta diváků nezmenšovala, ba právě naopak, museli jsme
narychlo přidat ještě jednu pokladnu, abychom mohli začít
promítat včas. Ani kolegové v okénku s občerstvením nápor
žíznivých návštěvníků nestíhali uspokojit, bohužel pivo pěnilo
a s tím se moc bojovat nedalo. Promítat se začalo o deset
minut později, aby všichni, kteří vystáli frontu, mohli film vidět
celý. Po sečtení všech prodaných lístků jsme došli k neuvěřitelnému číslu 514 diváků. Musím tady při této příležitosti
všem účastníkům poděkovat za disciplinovanost. Většina diváků půjčené židle vrátila přímo do sokolovny, takže nám
ušetřili spoustu práce.
Třetím filmem uvedeným v rámci našeho festivalu byla pohádka
Čertí brko, aby si letní kino užily i naše děti, které měly tentokrát vstup zdarma. Bohužel po předešlé tropické noci se citelně
ochladilo, takže jsme museli přidat nějakou tu vrstvu oblečení
navíc. I přes chladnější počasí se na pohádku přišlo podívat 105
dětí a 103 dospělých.
Posledním festivalovým počinem byl hudební film Bohemian
Rhapsody, u kterého jsme očekávali, podobně jako u Žen
v běhu, silnou diváckou účast. Byli jsme tentokrát připraveni se
dvěma pokladnami a u občerstvení přibylo jedno okénko navíc,
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takže žádné fronty se netvořily a všech 295 diváků si tak mohlo
večer v pohodě užít. Na radu pronajímatele promítacího zařízení jsme nechali jet české titulky, protože ve filmu údajně měly
být scény v cizím jazyce, kterému by diváci nerozuměli. Nakonec to ovšem bylo spíše ke škodě, protože tu dotyčnou cizojazyčnou scénu by zřejmě diváci pochopili i bez titulků. Takto jsme
ovšem měli možnost sledovat celý česky dabovaný film s českými titulky, které se někdy dost lišily od toho, co bylo řečeno.

Někdo se tomu smál, někoho to mohlo rušit, ale každopádně
příště už budeme vědět, jak na to.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem divákům, že si na Letní
filmový festival našli cestu a doufáme, že nám zůstanou věrni
i příští rok, kdy plánujeme festival ještě o den delší, s větším
plátnem, dostatkem míst k sezení a vychlazeným pivem.
Leona Tálská za Kulturně školskou komisi

D.N.A. Brno aneb folková hudba plná svěžího mládí…
Újezdské kulturní léto se pomalu chýlilo ke konci a poslední
prázdninová neděle připadla letos na 1. září. Občané našeho
města i okolních obcí však nezůstali doma a vypravili se na koncert folkové skupiny D.N.A. Brno, který se konal v parku u Penzionu.
Hlavním rysem kapely je mládí, nadšení a především autorská
tvorba. Texty jsou nápadité, vedou člověka k zamyšlení i k pousmání, to se odvíjí od charakteru konkrétní písně. Publikum živě
reagovalo a bylo poznat, že mu kapela D.N.A. Brno tzv. kápla
do noty. Velmi nás potěšilo, že hudba oslovila posluchače napříč
věkovým spektrem. V parku bylo možné vidět mladé maminky
s dětmi v kočárcích, mnohdy vybavené dekami pro lezení ba-
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tolat. Vedle nich zde byla i skupina dříve narozených, část publika byla též z řad lidí mladšího i středního věku.
Mezi členy kapely panují velmi vřelé vztahy, hrají spolu rádi a to
je slyšet! Bezprostředně navazují kontakt s publikem, nechybí
jim svěžest a energie, která se do hudby promítá.
Návštěvníci koncertu uvítali možnost občerstvení, kterou opět
zajišťovala cateringová společnost Erika Špačka. Přece jen, malé
osvěžení během koncertu přijde vhod jak dětem, tak i dospělým.
Těší nás, že i tento koncert přinesl hezký zážitek a stal se příjemnou pomyslnou tečkou za letošními letními prázdninami.
Mgr. Markéta Jetelová
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Jana Rychterová na Rychtě – s dětmi pro děti!
Osmé září v kalendáři a obloha uslzená..kam s dětmi? Ti, kteří
sledují dění ve městě zamířili na Rychtu. Právě tady se konalo
dlouho avizované vystoupení moderátorky, zpěvačky a herečky
Jany Rychterové, která úzce spolupracuje s rádiem Junior a nyní
vlastně už i s námi. A jaký byl její program? Jak sama autorka
říká:
„Moje písničky jsou určené ke zpívání, tancování, pobavení.
Občas i k nějakému tomu poučení, ale to děti nemusejí vědět.
Zpívám pro děti už dlouho, skládám písničky o tom, co děti zajímá – o sportech, o zvířátkách, o smíchu, o dobrotách, zkrátka
o všem možném.“
Pásmo písniček, jazykolamů, hádanek i tělocvičných aktivit probíhalo ve strhujícím tempu. Děti se ani chvilku nenudily, byly
vtaženy do děje na pódiu, živě spolupracovaly. Bavili se i rodiče,
z nichž se někteří ocitli také v roli spoluúčinkujících. Z výrazů
dětí i dospělých bylo poznat, že prožili hezký, smysluplný čas.
A že bylo poněkud rušněji? To je dobře, na dětských akcích
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přece má být veselo. Na koncerty filharmonie či do divadla,
kde je posvátný klid, budou děti chodit až jako dospělí. Ano,
budou, pokud je k tomu vychováme. A výchova začíná právě
v dětství, kdy své ratolesti začneme aktivně vodit za kulturou,
klidně to může být pásmo písniček a her.
Rychta nebyla zcela zaplněna a to je škoda. Vstupné se neplatilo, program byl v místě bydliště, akce nebyla časově náročná.
Ze všech stran slýchávám, že vystoupení pro děti jsou drahá,
doprava na akce finančně náročná, času je málo. Je tomu
opravdu tak, nebo je snazší dát do ruky dítěti v neděli odpoledne tablet s hrou a v klidu si pustit v počítači poslední díl nekonečného seriálu, ve kterém už se všichni vzali a rozešli,
pohádali a usmířili? Čas běží, nekonečný seriál budou vysílat,
i když vašemu dítěti bude 25 let. Dítětem, které potřebuje váš
čas, je však právě teď.
Mgr. Markéta Jetelová
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Kdo byl první v Poslední prázdninové jízdě?
V sobotu 7. 9. 2019 proběhl první ročník závodu motorek, odrážedel a kol pro děti „Poslední prázdninová jízda“.
I přes nepřízeň počasí, která nás doprovázela skoro celý den,
přišlo 80 malých závodníků a závodnic. I v pláštěnkách a holínkách děti závodily jako o život a bylo vidět opravdu velké nasazení a zdravá soutěživost.
Dovolím si říct, že se všichni skvěle bavili a nikdo si deštěm nenechal zkazit náladu. Mimo hlavních závodů si děti zajezdily na
koních, mohly si prohlédnout hasičské auto a dát si něco dobrého v našem občerstvovacím koutku.
Všichni závodníci a závodnice odešli s medailí na krku, diplomem a dalšími odměnami. Ti nejlepší v každé kategorii byli sa-
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mozřejmě odměněni i poháry. Další radost v dětských očích
byla vidět při losování tomboly a ti, co v ní neměli štěstí, od nás
dostali další malé odměny. V bohaté tombole si přišli na své
i rodiče.
Domnívám se, že ti, kteří se nezalekli deště a dorazili, rozhodně
neprohloupili. Odezvy od rodičů byly velmi kladné a já jim
tímto ještě jednou moc děkuji.
Ráda bych také naposledy poděkovala všem našim sponzorům
a hlavně všem dobrým lidičkám, kteří ten den dobrovolně přišli
a pomohli mi pro děti vytvořit skvělé odpoledne, na které
budou, doufejme, ještě dlouho vzpomínat.
Lucie Švandová

www.ujezdubrna.cz

Valdštejnská zahrada s vůní Rozmarýny
Ve čtvrtek 29. srpna 2019 se soubor Rozmarýna z Újezdu
u Brna společně se Začanskými mužáky a chasou ze Žatčan vydali směrem Praha, Malá Strana, Valdštejnská zahrada. Pod záštitou senátora našeho obvodu p. Ing. Ivo Bárka se zúčastnili
„Kulturního léta v Senátu“. Každý čtvrtek od začátku května do
konce září se v nádherném prostředí Valdštejnské zahrady konají koncerty z různých koutů republiky, které zaštiťuje příslušný
senátor.
Před samotným vystoupením se konala prohlídka všech prostor
Senátu. Paní průvodkyně nás seznámila s poutavou historií budovy i zajímavým životopisem Albrechta z Valdštejna a osobně
se nám věnoval i pan senátor. Mohli jsme zasednout do lavic
v jednacím sále, prohlédnout si nádherné sály, dokonce si i
v budově Senátu zazpívat.
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Rozmarýna, Mužáci a chasa vystoupili v prostorách saly terreny
s tím nejlepším, co mají v repertoáru. Písničky střídaly taneční
výstupy, následoval výběr z písní sebraných v Guberniální sbírce
(1819) a pořad vrcholil pásmem z pořadu „Ta brněnská mája
tenká“ z loňského programu ve Strážnici. Četné obecenstvo doplněné náhodně procházejícími skupinami cizinců si všechny
účinkující nadšeně fotografovalo a bouřlivě aplaudovalo.
Upoutaly je hlavně naše krásné kroje a veselá melodická hudba.
Na závěr byla pořízena společná fotografie na schodech
s panem senátorem a starostkou p. M. Kozákovou. Vystoupení
v Senátu České republiky je pro všechny účinkující jedním
z vrcholů jejich dosavadní folklorní činnosti.
Vladimíra Sedláčková za Újezdskou Rozmarýnu, z.s.
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Diváci v Senátu
Ve čtvrtek 29. srpna jsme měli možnost prožívat krásný den
v nádherných prostorách Senátu Parlamentu České republiky.
Bylo to především díky ženskému pěveckému souboru Rozmarýna a pozvání pana senátora Ivo Bárka. Jistě by nevěřila zakladatelka Rozmarýny, paní Jarmila Žaludová, ve chvíli, kdy v roce
1986 ženský folklórní soubor zakládala, kam až naši milou Rozmarýnu dovede. Myslím si, že nic netušila ani ve chvíli, kdy začala s Rozmarýnou pracovat na společném programu „Ta
brněnská máje tenká“ se Začanskými mužáky a dalšími muzikanty a tanečníky z širokého okolí. Byl to skutečně velký úspěch
nejen paní Jarmily Žaludové donedávna působící ve vedení
souboru, ale také Mgr. Michaely Kyselkové, současné vedoucí
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Rozmarýny, byl to úspěch všech, kteří se rozhodli udržovat
místní lidové tradice. Velmi si vážím nadšení a ochoty věnovat
svůj volný čas k udržování a rozvíjení lidových tradic. Děkuji
vám, kteří jste se zasloužili o přípravu programu a také velmi
děkuji Ing. Rostislavě Paarové, která měla organizaci celé akce
na starosti.
V neposlední řadě děkuji Dr. Radku Mezuláníkovi a jeho ženě
Marii, kteří se věnovali nám, divákům. Dr. Mezuláník nám představil mnoho zajímavostí během jízdy do Prahy a provedl nás
nádhernými místy naší stověžaté matičky. Pro všechny to byl
zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat.
Marie Kozáková
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Kostarické trio DIFASE v Újezdě u Brna
Letošní dvacátý první srpen byl v našem městě výjimečný. Nešlo
o to, že jsme si připomínali padesát jedna let od vpádu sovětských vojsk. Letos k nám totiž vpadli chlapci z mnohem větší
dálky, z Kostariky (v průběhu vystoupení jsme se dozvěděli, že
je to něco přes 9 800 km) a tentokráte s ryze přátelskými
úmysly. V parku u Penzionu v Újezdě u Brna totiž vystoupilo
trio muzikantů z předměstí San Jose, tedy hlavního města této
středoamerické země.
Když Dimas, Fabian a Sergio (podobnost počátku jmen s názvem skupiny není náhodná) nastupovali krátce po poledni do
auta Martina Floriána, který s muzikanty zamířil po neslavně
známé D1 do Újezda, mysleli jsme si, že to bez problémů stihnou. Cesta se poněkud zkomplikovala po zacpané dálnici, nakonec však dopadla dobře, chlapci odpolední koncert
v újezdském parku stihli a posluchači, kteří dorazili, určitě nelitovali, i když na začátku vystoupení spadlo pár kapek.
Kromě typických latinskoamerických rytmů Difase totiž zahrálo
i známé hity jako Haleluja či Despasito. Skvělý výkon podal violoncellista Sergio Núnes Gomes, který je v Cuidad de Colon
ředitelem kulturního centra. Hru na nástroj studoval v Berlíně,
odkud si krom skvělých muzikantských dovedností odvezl také
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svou německou manželku. Posluchače určitě zaujal i Fabian Barrantes, který na klasickou kytaru vykouzlil neuvěřitelné melodie
i rytmy. Nesmím zapomenout ani na Dimase Serrana, posledního člena tria, skvělého perkusistu a civilním povoláním kolegu
učitele. Když jsem se totiž ptal na názvy nástrojů, na které hraje,
nevěřil jsem svým uším, protože slova, která mi Dimase sděloval, jsem slyšel poprvé v životě.
V prostřední části vystoupení se k triu přidala i místní cimbálová
muzika Šternovjan. Vrcholem vystoupení tria Difase byla píseň,
kterou si pro české posluchače speciálně nacvičili, totiž My jsme
Valaši, jedna rodina. Dočkali jsme se i přídavků, kterými roztančili celé obecenstvo, což se jen tak někomu z interpretů během
Újezdského kulturního léta nepovedlo. Posluchači si kromě příjemné nálady a zajímavých hudebních zážitků odnesli domů
také spoustu informací o této vzdálené zemi. Ostatně nebyli
sami. Když se se mnou po Liptálských slavnostech před odjezdem na pražské letiště Dimas, Fabian a Sergio loučili, říkali, že
Újezd u Brna a vzpomínky spojené nejen s koncertem, ale i přijetím muzikanty ze Šternovjanu, budou patřit mezi ty největší
zážitky z jejich pobytu v České republice.
Tomáš Kaválek
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Šternovjánek zářil v Luhačovicích!
DFS Šternovjánek byl pozván na XXVII. ročník Mezinárodního
dětského folklorního festivalu Písní a tancem v Luhačovicích
a byl to náš první velký zájezd s 18 staršími i mladšími dětmi
a jejich rodiči tak daleko na tak prestižní festival. Společně s naší
muzikou CM Šternovjan jsme se hned dopoledne aktivně účastnili slavnostní mše svaté za účasti krojovaných s děkováním za
úrodu v kostele sv. Rodiny. Poté následoval společný oběd
s dětmi a rychle opět oblékat do krojů a hurá na krojovaný průvod městem. Za krásného počasí jsme procházeli kolem stovek
nadšených pozorovatelů a příznivců, až jsme došli na Lázeňské
náměstí, kde se odehrával hlavní program „Dva životy, jeden
svět aneb místa mého života“ věnovaný připomínce 60. výročí
úmrtí profesora a etnografa Antonína Václavíka a Dr. Karla
Pavlištíka.
Mezi desetiletí fungujícími zkušenými soubory jako Hradišťánek, Leluja nebo slovenským Skaličánkem působil náš Šternovjánek doslova jako zjevení. Pásmo Jehlou a nití, které mělo
premiéru na našich Petropavelských hodech se setkalo s velmi
milým přijetím a srdečný výkon dětí za doprovodu naší muziky
byl odměněn nadšeným potleskem početného publika. Co z našich dětí (hlavně tedy děvčat) ale udělalo hlavní celebrity celého
programu, byly jejich krásné kroje, které všichni velice obdivo-
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vali a nadšeně si je fotografovali, protože holkám to zase
opravdu náramně slušelo! Za to patří náš velký dík švadlenkám
paní Draze Bučkové a paní Renatě Jahodové. Bez velké pomoci
a podpory rodičů našich dětí bychom ale tento opravdu velmi
náročný celodenní program nemohli nikdy zvládnout, proto jim
patří velké poděkování! Děti byly báječné a věříme, že si na
tento krásný den odnesou spoustu nezapomenutelných zážitků
a že si ho užily. Na festivalu se nám dostalo mimořádně srdečného přijetí a péče od pořadatelů i organizátorů, i za to je třeba
poděkovat, jejich propracovaná organizace opravdu neměla
chybu!
Na závěr nemůžeme opomenout zmínit téměř stěžejní fakt celé
této výpravy. Festival Písní a tancem Luhačovice totiž vznikl díky
hlavní iniciátorce paní Věře Haluzové, což byla manželka našeho rodáka JUDr. Jana Haluzy, jehož drobnou pokrevní stopu
nese i třetina dětí Šternovjánku. Je tak přímo symbolické, že
přijely děti ze souboru nesoucího jméno jeho rodné obce Šternov do Luhačovic, které bylo jeho druhým milovaným domovem. I nám se tam líbilo a rádi zase přijedeme!
Markéta Pospíšilová a Michaela Bednářová
Vedoucí DFS Šternovjánek
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Ohlédnutí za kulturním létem
Slunce zlátne, teplota pomalu klesá a doprava houstne. Neklamné znamení, že prázdniny a s nimi i léto jsou u konce. Za
kulturní komisi bych se tedy chtěl malinko ohlédnout za uplynulými dvěma měsíci a lehce zrekapitulovat co všechno se
událo, pro kolik lidí a kolik to celé vlastně stálo.
Hned zkraje léta došlo k velké změně, kdy se podium přesunulo
ze starého hřbitova k parku u Penzionu. Návštěvnost zatím naznačuje, že se jednalo o pozitivní změnu. Doufejme, že tento
trend bude pokračovat a park se stane místem kulturního vyžití.
Samotné léto začalo výborným koncertem tenoristy Martina
Hammerle Bortollotiho. Již ten dal tušit, že o všechna vystoupení bude zájem, jelikož na něj došlo úctyhodných 200 lidí. Článek od Markéty Jetelové, který vystoupení shrnuje, jste si mohli
přečíst v předešlém vydání zpravodaje.
V těsném závěsu následovala vystoupení revivalu Simona a Garfunkela v podání kapely Groovey a koncert pana Bialase a jeho
přátel. Návštěvnost se vždy držela okolo 200 lidí, za což jsme
velice rádi. Bystrému pozorovateli jistě neunikne, že programově jsme se snažili střídat klasickou a populární hudbu tak,
aby si každý přišel na své. Doufáme, že se nám to podařilo.
Po Straussových valčících jsme se vydali na nečekanou, nicméně
o to příjemnější odbočku od našeho plánu v podobě vystoupení tria Difase z Kostariky, které roztančilo celý park i všechny
věkové kategorie a vneslo do kulturního léta příjemný nádech
exotiky.
Po této náloži koncertů jsme usoudili, že by na místě byla
změna. Naplánovali jsme tedy letní kino, kterému v jiném
článku podrobněji věnuje Leona Tálská. Jednalo se o experiment, který se hlavně díky všem návštěvníkům vydařil, neboť
kino se nejen zaplatilo, ale ještě i vydělalo, což je bezpochyby

silným argumentem pro jeho opakování v následujících letech.
Léto uzavírala folková kapela D.N.A. Brno a pomyslnou tečkou
zmírňující zejména předškolní stres byl potom koncert Jany
Rychterové, který se konal na Rychtě. Oba vydařené koncerty
shrnuje v příspěvcích Markéta Jetelová.
Celkem jsme pro vás tedy uspořádali 7 akcí v deseti dnech,
z nichž 6 byly hudební koncerty a jedna čtyřdenní, letní kino.
Průměrná návštěvnost se pohybovala kolem 300 lidí na jednu
akci s tím, že dohromady (i když přesnou statistiku jsme nevedli)
se Újezdského kulturního léta zúčastnilo zhruba na tři tisíce návštěvníků.
Náklady na produkci včetně techniky (po započítání výdělku
z letního kina) byly 70 tisíc korun. Za vším jsou samozřejmě desítky hodin dobrovolné práce členů komise, radnice, sokolů a jiných pomocníků, bez kterých by vše nešlo ani zdaleka tak
hladce.
Co se týče výdajů, je v rámci transparentnosti na místě nabídnout srovnání s minulým létem, které na první pohled tak drahé
nebylo, stálo totiž 45 tisíc korun. V momentě, kdy se však podíváme na cenu za akci, zjistíme, že zatímco v roce 2018 stála
akce v průměru 11 250 korun, tentokrát to bylo 10 000 korun,
cena se tedy snížila a jednotlivé akce vyšly levněji.
Doufáme tedy, že se vám Újezdské kulturní léto líbilo a pokusíme se tento trend udržet i během kulturního léta 2020. V komisi věříme, že kulturní zážitky by měly být kvalitní a pro
všechny. Našim cílem je pořádat akce, na kterých si každý přijde
na své. Dělat hodně skvělé muziky v rámci možností rozpočtu
města. Proto také pečlivě vybíráme a zveme kvalitní interprety
a snažíme se jim zabezpečit co nejlepší zázemí a zařízení.
Jakub Váša

Volejbalové soustředění mládeže 2019
Třetí srpnový týden jsme měly my, újezdské volejbalistky, týdenní soustředění. Celkem se soustředění zúčastnilo 29 dívek.
Trenérky si nás rozdělily do tří skupin - starší žákyně, mladší žákyně a minivolejbalistky. Starší žákyně si pod vedením Jany Vášové a Sylvy Novotné vyzkoušely thaibox, vydaly se do Žabčic
na koupaliště, zkusily si beachvolejbal, zúčastnily se bosu. Pod
vedením žen se učily nové postavení a herní situace a v neposlední řadě pořádně zapracovaly na kondici a technice. Mladší
žákyně se pod vedením Daniely Černé zdokonalovaly ve své
herní činnosti, zapracovaly na své kondici a též se zúčastnily thaiboxu a bosu. Nejmladší holky si pod vedením Michaely Zichové posílily celé tělo a učily se novým herním věcem. Na
obědy jsme jako v minulých letech chodily do nedaleké Restaurace U Kostela.
V tomto počtu určitě není jednoduché zachovat disciplínu a pořádek mezi holkami, ale jistě si všechny za celý týden zaslouží
pochvalu. Každý si určitě sáhl na dno svých sil, což bylo opravdu
úžasné.
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Soustředění proběhlo bez úrazu a v dobré atmosféře. Veliký
dík patří všem trenérkám, rodičům a Bemetě za úžasné cvičící
karimatky. Setkaly jsme se v hojném počtu, a proto věříme, že
se v podobném počtu budeme potkávat i příští rok.
Kapitánka starších žákyň Aneta Novotná
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S MUDr. Janou Kudrnovou (nejen) o lékařské profesi
K lékaři často přicházíme s obavami, možná
i se strachem a s očekáváním, že se vyřeší naše
zdravotní potíže. Ovšem
ten pocit, když z člověka
spadnou těžkosti, anebo
se zdravotní problém
aspoň odkryje a začne
řešit, ten asi zná dobře
většina z nás. Známe
však lékaře, který o nás
pečuje? Je nejen odborníkem, ale i člověkem,
který nese díl svých radostí a starostí, stejně
jako každý z nás. A jak tedy vidí pacienty, lékařskou péči a svět
MUDr. Jana Kudrnová, praktická lékařka působící v našem
městě? Pojďme se společně začíst do jejího vyprávění…
V mé rodině žádný lékař nebyl. Často se stává, že děti lékařů
zvolí podobnou cestu jako rodiče a o jiné ani neuvažují, jejich
volba bývá jasná. Za mým rozhodnutím studovat medicínu stál
mladý muž, se kterým jsem na střední škole chodila. Byl z tzv.
nelékařské rodiny, a přesto si zmíněný náročný obor zvolil.
Právě tady se zrodila myšlenka, že studovat medicínu je možné
a hlavně dosažitelné.
Po studiu jsem pracovala v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve
Zlíně a poté ve FN Brno Bohunice. Následovala praxe v ambulanci praktického lékaře v Brně Juliánově, po níž jsem atestovala a dále praxe v Brně Líšni.
Ve městě Újezd u Brna působím čtyři roky. Poskytuji péči preventivní, léčebně-diagnostickou, pracovně-lékařskou a posudkovou. Pečuji o dospělé pacienty celého věkového spektra, do
mé ordinace přicházejí jak lidé mladí, tak lidé středního věku
i dříve narození. K nejčastějším diagnózám patří záněty dýchacích cest, vysoký krevní tlak, bolesti zad, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu. Je důležité myslet na prevenci, ta může
zdravotní stav pozitivně ovlivnit. Vše je o konkrétním člověku.
Jsou lidé, kteří se o sebe starají, jsou však i ti, kteří bohužel při-

jdou, až se objeví závažné zdravotní potíže. Lidé by prevenci
určitě podceňovat neměli, vždyť je přece lepší nemoci předcházet, nežli léčit následky. Lékař se vždy snaží pacientovi pomoci, ale jeho role je v případě příchodu pacienta s rozvinutými
příznaky nemoci velmi obtížná.
Stav budovy zdravotního střediska vnímám jako hraniční. Po letošní vichřici byl vytopený sklep, kotel na topení stál ve vodě.
Na půdu budovy zatéká, nezdravá vlhkost prostupuje do zdí,
dýcháme ji my, lékaři a sestry, ale i čekající pacienti. Obnovu
by si zasloužilo i zastaralé sociální zařízení.
Pojďme však k městu, které celkově působí příjemně. Líbí se mi
vybavenost v centru, nechybí obchod s potravinami, papírnictví,
drogerie, kde nakupuji drobné nezbytnosti a nezbytné drobnosti. Mám ráda pohled z okna ordinace na Starou horu, je to
kousek živé přírody, který je vždy na dohled.
Nejsem však ve svém životě jen lékařkou, mám také rodinu,
manžela a dva syny ve věku čtrnáct a osm let. Čas dělím mezi
svoji profesi, péči o děti a domácnost a relaxační aktivity. Jsme
poměrně hodně sportovně založeni. Vyjížďky na horském kole
přinášejí psychické uvolnění a dobrou fyzickou kondici. Náročnější výlety podnikám s manželem, ale často jezdíme na kole
i s dětmi. Narodila jsem se na Vysočině, mám k ní vztah jako
k rodnému místu, to máme každý v životě jen jedno. Na horských kolech jezdíme i do Jeseníků, jízda v kopcovitém terénu
je totiž o překonávání překážek a mnohdy o silné vůli. A to se
přece do života hodí, ne?
Rádi také lyžujeme, věnujeme se turistice. Nechybí ale ani
zájmy z jiné oblasti. Do mého života patří divadelní představení
všech žánrů. Chodíváme do Národního divadla v Brně, do
Městského divadla i do experimentálních divadel typu Husa na
provázku. A také ráda čtu dobré knihy, v těch někdy člověk objeví kus sama sebe.
Co napsat na závěr? Snad jen, že mezi lidmi by mělo být víc tolerance a pozitivního myšlení. Nezapomínejme být k sobě
především slušní. Zdánlivě složité věci jsou někdy velmi jednoduché.

S MUDr. Janou Kudrnovou hovořila Mgr. Markéta Jetelová

Zahájení školního roku 2019/2010
Dne 2.září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Sešli jsme
se, po prázdninách všichni odpočatí a plní síly, na školním dvoře,
kde paní starostka Ing. Marie Kozáková přivítala žáky i zaměstnance, ale zejména nové prvňáčky, kterým předala kornouty se
sladkými dobrotami a, jako již tradičně, finanční příspěvek na
školní potřeby ve výši 1 000 Kč.
V letošním roce došlo ke změnám v personálním obsazení pedagogického sboru. Nově jsme v našich řadách přivítali tyto
pedagogy:
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Mgr. Marii Životskou – vyučující na 1. stupni,
Mgr. Ivanu Drlíkovou – vyučující chemie, pracovních činností
a výchovy ke zdraví,
MgA.et Mgr. Terezu Froncovou – vyučující českého jazyka
a výtvarné výchovy,
Mgr. et Ing. Moniku Koróniovou – vyučující anglického jazyka,
Mgr. Rastislava Kozoně, Ph.D. – vyučujícího hudební výchovy.
V 6.ročníku dále působí nová asistentka pedagoga paní Dana
Fialová.

www.ujezdubrna.cz

Všem novým zaměstnancům samozřejmě přejeme, aby se jim
mezi námi líbilo a práce ve školství je naplňovala.
Dále všem našim žákům přejeme šťastné vykročení do nového
školního roku a spoustu získaných vědomostí a dovedností. Rodičům pak pevné nervy při zvládání úskalí školní docházky jejich
dětí.
Rekonstrukce
Během prázdnin probíhala rozsáhlejší rekonstrukce vodovodních rozvodů, s tím byla i spojená rekonstrukce sociálních zařízení v nejnovější budově. Dále došlo k opravám na
elektroinstalaci, v některých třídách se malovalo, opravovaly se
podlahy atd. Přestože byla celá akce velmi náročná, přispěla ke
zkvalitnění a zkrášlení školního prostředí. Náš dík patří zřizovateli – Městu Újezd u Brna, ale také našim správním zaměstnancům, kteří se na rekonstrukci podíleli.
Vedení ZŠ

Škola základ života
V pondělí 2. září jsme se na školním dvoře sešli s vedením
školy, učiteli, žáky a jejich rodiči a dalšími zaměstnanci základní
školy, abychom společně zahájili nový školní rok 2019/2020. Je
fakt, že mne překvapili žáci vyšších tříd, když odmítli hlasitým
voláním přiznat svoji přítomnost na tomto zahájení. Věřím, že
se jim i všem ostatním žákům základní školy bude dařit vyvíjet
maximální snahu při učení a získávat ty nejlepší výsledky svého
snažení.

www.ujezdubrna.cz

Všem žákům základní školy přeji, aby měli radost ze všeho nového, co se ve škole naučí. Přeji jim, aby se ve škole cítili dobře,
aby do školy chodili s radostí, touhou poznávat, učit se a objevovat svět kolem sebe a aby ve škole zažívali úspěch, radost
z učení a poznávání.

Marie Kozáková
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Farmářský trh – den jako malovaný
Počasí neovlivníme, můžeme si jen přát, aby bylo hezké a nebo
aspoň příznivé. Na letošní Farmářský trh se ovšem mimořádně
vyvedlo. Už od rána se na prostranství u radnice čile stavěly
stánky a připravovaly podmínky pro jedinečnou událost, která
měla sloužit hned k několika účelům. Naším cílem bylo nabídnout občanům našeho města zakoupení kvalitních produktů od
farmářů a prodejců, postarat se o program pro děti a především
prožít společně hezké odpoledne. Jako veliký dar jsme přijali
i počasí krásného babího léta bez jediného mráčku na nebi.

pana Františka Dobrovolného, který je velmi ochotně povozil
po městě. Nechybělo malování na obličej, což je pro děti vždy
atraktivní zábava. Chápu, že pro rodiče umývající doma dětské
tváře už méně, ale co by člověk neudělal pro nejmenší… A ještě
ke všemu byla na trhu živá koza s kůzlátkem v ohrádce. Děti je
mohly pohladit a potěšit se pohledem na živá zvířata. Pravda,
v závěru trhů už měla koza i kůzle pozornosti dost, a proto se

A jak tedy celá akce probíhala? Farmáři dorazili včas. Přivezli
med, medovinu, sýry, kvalitní pečivo, dýňová jádra, pivo ze soukromého pivovaru, burčák, víno od místních vinařů… ve výčtu
dobrot bych mohla pokračovat. Trh ovšem nebyl jen o kvalitních potravinách, které si odnesete v tašce domů. Bylo možné
najíst se i přímo na místě – tortily, klobásky, guláš z hlívy
ústřičné návštěvníkům evidentně chutnaly a ženy – hospodyňky
mohly doma klidně nechat plotnu studenou, však ono se nic
nestane a aspoň si od vaření chvíli oddychnou.

rozhodla z ohrádky vyskočit a dezertovat směrem k Rychtě.
Majitelé však neváhali a tryskovou rychlostí vše uvedli na pravou míru. Zvířata chytili a nikomu se nic nestalo.

Ani malí návštěvníci trhu nepřišli zkrátka. Bylo pro ně připraveno tzv. pískování. Tato výtvarná technika spočívá ve tvorbě
obrázků z barevných písků, které se po částech nanášejí do předem připravené šablony. Obrázky tak mohou tvořit i děti velmi
malé, protože výsledek je díky předem připravené šabloně zaručen. Dětští návštěvníci se rovněž mohli povozit na bryčce
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všechno, co nás tíží, zapomenout na spěch, dámy na dietu, pánové na omezení popíjení a děti na školní kázeň.
A co farmáři? Byli spokojeni, mnozí se ptali, co bude za rok,
zdali mohou přijet zase. Ptali se i někteří z vás, jestli tradice trhu

Ještě ovšem nedošlo na hudební doprovod! Téměř po celou
dobu trvání trhu hrála kapela Jutolánka, jenž pochází z nedalekých Žatčan. V repertoáru má především dechovou hudbu a zazněly téměř všechny oblíbené dechovkové písně. Členové
kapely byli stylově oblečeni v krojích, což podtrhlo celkový
dojem. Návštěvníci trhu měli možnost posadit se na lavičky, kterých ovšem v příštím roce musíme zajistit více. Opravdu jsme
nečekali tak velkou účast, která se pohybovala okolo 500 lidí
v průběhu celého trvání akce. Tato skutečnost nás velmi těší,
na obyvatelích našeho města bylo vidět, že si odpolední čas
spolu s námi užívají.

zůstane zachovaná. Tak tedy za vedení města a kulturně školskou komisi: Určitě! Jedno velmi staré české přísloví totiž praví:
Dobré jídlo, dobré pití, prodlužuje živobytí! A když se k tomuto
rčení přidá ještě společnost dobrých lidí – tedy vás všech, kteří
jste přišli – co víc si můžeme přát?
Mgr. Markéta Jetelová

Odpoledne se pomalu chýlilo ke konci, sluneční svit slábnul
a návštěvníkům ani nám se domů příliš nechtělo, byl to přece
den jako malovaný, den, kdy můžeme na chvilku pustit z hlavy

www.ujezdubrna.cz
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Mateřský klub Ovečka
Mateřský klub Ovečka je určen pro maminky a děti předškolního věku. Je místem, kde se navazují kontakty s jinými maminkami a hlavně zde mohou maminky s dětmi využít připravený
program.
Část programu je věnována společné činnosti s ohledem na věk
dětí (říkanky, tanec, zpívání, tvoření, hry s dětmi). Dítě si v bezpečné blízkosti své maminky zkouší hru ve skupině kamarádů,
učí se spolupracovat s vrstevníky, a připravuje se tak na čas trávený ve školce. Pro individuální hru dětí slouží veškeré vybavení
klubu.
Klub je otevřen dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek, vždy od 9:30
do 11:30 v herně Komunitního centra Dona Boska. Úterní klub
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je určen pro rodiče s dětmi do dvou let a čtvrteční pro děti
starší. Začínáme v prvním říjnovém týdnu.
Na podzim nás čeká několik akcí, na které bychom vás rády pozvaly:
• 22.10. v 10:00 představení O klukovi, který se nestal námořníkem
• 9.11. v 16:45 Svatomartinský průvod
• 17.11. v 18:00 divadlo Jana Hrubce s představením O zlaté
rybce
Přijďte se za námi podívat, těšíme se na příjemně strávený společný čas.
Za MK Ovečka napsala Marie Šustrová

www.ujezdubrna.cz

Špidlák 1962 – vzpomínka na letecké neštěstí

Připomeňme si alespoň krátce událost roku 1962.
10. října 1962 došlo nedaleko Újezdu u Brna k tragické nehodě
letounu I1-14 společnosti ČSA. Stroj OK-MCT na lince Košice
– Praha narazil během přiblížení na dráhu 28 letiště Brno-Tuřany do kopce Špidlák. Ze třiceti osmi osob na palubě zahynulo
třináct lidí.
Po nehodě se rozběhlo rozsáhlé odborné vyšetřování, které
přineslo tyto poznatky:
Stroj se čtyřčlennou posádkou, které velel cpt. Anton Gendiar,
letěl tento den na pravidelné lince Bratislava – Košice – Bratislava – Brno – Praha. Až do přiblížení k letišti Brno bylo na palubě všechno v pořádku. Po přeletu Břeclavi ve výšce 1500 m
QFE dostala posádka pokyn klesat na výšku 600 metrů nad
úrovní letiště. Dosažení výšky 600 m posádka ohlásila v 8:56
hodin. Následovalo povolení klesat na výšku 300 m směrem

www.ujezdubrna.cz

k radiomajáku TB, který je umístěn 4 km před prahem dráhy
28. Cpt. Gendiar se však mírně odchýlil od stanovené trasy směrem k vrcholu Špidlák (307. N. m.). To samo o sobě ještě nemuselo znamenat katastrofu. Pokud by posádka pokračovala
v letu 300 metrů nad úrovní letiště, tak by kopec letadlo přelétlo
více než 200 metrů nad vrcholem. Palubní deska cpt. Gendiara
byla osazena feetovým výškoměrem a to bylo zřejmě příčinou
osudného omylu. Kapitán stroje zaměnil feety za metry a klesal
do výšky pouhých 300ft/100 m nad úrovní letiště. Tím se dostal
pod úroveň vrcholu kopce, který byl právě zahalen mlhou.
Došlo k nárazu pravého křídla do jihozápadního svahu a následné katastrofě. Druhý pilot pravděpodobně na poslední chvíli
blížící se nebezpečí spatřil stejně jako cestující, kteří seděli na
pravé straně u oken. Bylo ale pozdě na jakoukoliv reakci, jež
by nehodu odvrátila. Přestože po nárazu došlo k úplné destrukci
stroje a následnému požáru, nehodu přežilo poměrně velké
množství cestujících. Za život mohou děkovat tomu, že letadlo
bylo již v přistávací konfiguraci a letělo tedy nižší rychlostí,
kolem 260 km/hod. Rovněž okamžitá pomoc, které se dostalo
přeživším pasažérům od obyvatel Újezdu u Brna, zachránila
mnoho životů.
Nehoda je podrobně rozebrána v knize L. Keller, V. Kolouch
„Havárie dopravních letadel v Československu 1945–1962“,
Svět křídel 2009.
Tuto nešťastnou událost nám připomíná pomník leteckého neštěstí, který je umístěn na místě této nehody.
Dle článku Pavla Krejčího 5. 2016 upravila Marie Kozáková
Zdroj: http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/405/
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110. výročí otevření Obecné školy v Újezdě u Brna
V srpnu roku 1909, tedy před 110 lety, byla otevřena nově postavená budova školy v našem městě. Téhož roku byl Újezd povýšen na městys.
O historii školního vzdělávání v Újezdě není jednoduché něco
dohledat v dostupných materiálech. Ve školní kronice, která je
k dispozici od r. 1895, nejsou zmínky o tom, jak dlouho již škola
fungovala ani v jakých prostorách. Je zmíněna pouze 1. třída
ve Šternově čp.1.
V Pamětní knize založené r. 1923, ze které čerpáme většinu našich vzpomínek, je zmíněna, kromě třídy ve Šternově, i budova
čp. 144 (budova pošty). Ve školní kronice se v zápisech od počátku opakují zmínky o nutnosti oprav či rozšíření „učíren“
a o odporu velké části radních k tomuto kroku z finančních důvodů. Když bylo konečně schváleno rozšíření a oprava stávajících prostor, bylo zjištěno, že místo je nízko položené,
podmáčené a k tomuto záměru nevhodné. A dál probíhal „boj“
za postavení nové budovy na jiném místě.
Ale vraťme se k zmíněnému výročí a citujme ze školní kroniky
– školní rok 1908/1909:
„V tomto školním roce bylo otázkou ve příčině novostavby
školní budovy značně pohnuto. Již v měsíci červnu r. 1908 byla
novostavba zadána zednickým mistrům pp: Václavu Lefnerovi
a Antonínu Matouškovi, kteří v nejkratší době se stavbou započali. Dne 30. srpna 1908 byl slavnostně položen základní
kámen, který zazděn byl do levého rohu vedle souseda Jelínka
Ondřeje. Ve stavbě se značně pokračovalo, tak že do počátku
nového školního roku byly základy i zdivo až po okna vystaveny.
Než přes všechny obtíže, kterých příčinou byly různé intriky ze
strany nepřející stavbě, která snažila se všemožně zasaditi se o to,
aby stavbu již započatou zastavila. To však se nepodařilo a ve
stavbě bylo pokračováno, tak že do zimy byla budova pod střechou k nemalému vzteku protivné strany.“
Následuje podrobný a jmenný seznam členů školních radních,
jakož i jejich odpůrců.

24

„Z jara r. 1909 pokračovalo se s dohotovením nové budovy
školní. Byly to zejména tyto práce: omítka vnější i vnitřní, srovnávání plochy okolo školy, dlažba chodeb a vnitřní úprava celé
budovy. Úplně dohotovena byla škola až v měsíci srpnu téhož
roku.
Po oznámení místní školní rady, že školní budova jest úplně hotova, byla vykonána c.k. okresní školní radou kolaudační komisse dne 28. srpna b.r.
Tato shledala, že školní budova je nejen dle schválených plánů
zcela správně, ale i velmi důkladně provedena; následkem čehož
možno ihned po skončených prázdninách v ní vyučovati.
V poslední neděli srpnovou pak na usnesení většiny obecního
zastupitelstva konána slavnost svěčení této nové školní budovy.
K ní pozváni a také se dostavili c.k. okresní školdozorce pan
Čeněk Vorel a poslanec za náš okres dp. P.T.Sillinger. Po vykonaných náboženských obřadech svěcení promluvili oba shora
zmínění pánové k velmi četně shromážděnému obecenstvu
místnímu i z širokého okolí o významu školy obecné a měšťanské, která asi během doby v Újezdě zřízena bude. Za nepřítomného správce školy, jehož dceruška na zánět předních šedých
rohů míchových onemocněla, poděkoval učitel I. třídy pan Fr.
Kloc všem činitelům, kteří se přičinili o to, že budova nové školy
byla zřízena a svému účeli odevzdána.
Přál, by dílo, k němuž škola tato velkým nákladem byla zřízena
se dobře dařilo; za tím účelem dovolával se shody rodiny se
školou. Tím byla celá slavnost školy ukončena.
Mládež školní pohostěna byla pak ve staré školní budově uzenkami a rohlíky na útraty obce, jednak ze sebraného obnosu od
lidí a daru od majitele "Moravie" pana J. Wolfa, správce otnického dvora v obnosu 100 K, kteří tímto způsobem chtěli projeviti lásku a přízeň ku školní mládeži.“

Vybrala a zapsala Rost. Paarová
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Ze starých kronik...
Procházíme společně již nějaký čas újezdskou Pamětní knihou
z r. 1923 a na straně 37 nacházíme zápis o železnici. V době
uzavírky naší trati jde o téma aktuální! Kromě toho, jak se
z textu dočtete, v srpnu 2019 bylo 150. výročí výstavby železniční trati v újezdském katastru!
ŽELEZNICE
Územím újezdského katastru probíhá železniční trať „Brno–Přerov“ v délce 2 km, a to od čekárny III. tř. nádraží sokolnického,
která leží na území újezdského katastru, až po hranice obce Rešova za újezdským mlýnem. Západní část nádraží sokolnického,
čekárna II. třídy, kanceláře a byt přednosty, jsou již v katastru
obce Telnice. Jelikož obec Telnice patří k hejtmanství brněnskému a obec Rešov k hejtmanství vyškovskému, jest udaná
délka železniční trati 2 km platnou pro celé naše hustopečské
hejtmanství.
Nebude na škodu, když do kroniky napíši, že první železné
dráhy s parním pohonem v oblasti naší republiky vybudovány
byly právě na Moravě a že naše vlast před sto lety byla z celé
Evropy první zemí, ve které po epochálním vynálezu Štefensonově (George Stephenson byl vynálezce lokomotivy) vystavěna
první železniční trať evropské pevniny byla. Původcem projektu
této první dráhy v Evropě byl zakladatel a první ředitel polytechnického učení v Praze, rytíř Gerstner. Rakouská vláda již od
roku 1820 uvažovala o vybudování průplavu, který by spojoval
Vltavu s Dunajem. Tento průplav měl sloužiti převážně k dopravě soli ze Solné komory do Čech a v druhé řadě silnější výměně zboží mezi Čechami a Rakouskem. Gerstner, seznav
z cesty po Anglii výhody železných dráh, podal rakouské vládě
pamětný spis, ve kterém vylíčil výhody železné dráhy před
vodní cestou. Aby získal přátel a přívrženců, vystavěl ve vídeňském Prátru roku 1823 na zkoušku zábavnou trať 227,5 m dlouhou, která se těšila veliké pozornosti a oblibě.
Tím docílil toho, že roku 1824 bylo mu císařem Františkem
I. uděleno privilegium k stavbě koněspřežné dráhy z Českých
Budějovic do Malhausenu u Dunaje. Stavba dráhy měla býti
130 km dlouhá a byla rozpočtena na 4 000 000 zlatých. Měla
býti ukončena do dvou let, ale pro různé překážky dokončena
byla 1. srpna 1832. Současně stavěna druhá koněspřežná dráha
z Prahy-Brusky do Lán. Ukončena byla roku 1831.
Další stavby šly pomalým tempem, protože měly mnoho nepřátel. Nejvíce se bránili železnicím povozníci, kteří ovládali
u nás dopravu zboží po silnicích a hostinští, kteří ve svých
krčmách na silnicích postavených, dělali výhodné obchody. Náš
venkovský lid, od narození již konzervativní, viděl v těchto novotách jen ďáblovo dílo a tvrdil, že kouř uškodí osení a stromům. Kněží viděli v tom mrhání a vzpouru proti Bohu, lékaři
zdroj různých nemocí.
Stařeček Máca vypravuje, jak při stavění železnice v Újezdě
starý Caihovský se modlil, aby Bůh odvrátil neštěstí od našeho
kraje, že se svět svírá železnými řetězy.
První železnice s parním pohonem, jak již výše uvedeno, vybudovány byly na Moravě. Jsou to železnice, které patřily a patří
dosud k nejdůležitějším tratím v naší republice a po převratě na
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své důležitosti ještě více získaly. Zřízeny byly roku 1830 a dokončovány až do roku 1849 .
V Čechách byly první železnice mimo již jmenované koněspřežky z Českých Budějovic do Rakous a z Prahy-Brusky do
Lán dány do oběhu od roku 1850 počínaje.
Železniční trať u Újezda byla stavěna roku 1868 a dostavěna
v srpnu 1869. Rolníci z Újezda vozili párem koní na tuto stavbu
z nádraží v Heršpicích pražce a kolejnice. Také si vydělávali rozvážením hlíny a kamení. Tehdy měřili vozy na střevíce. Vůz měřil
obyčejně 35 střevíců a byl-li plně naložen, dostal majitel od
1 střevíce nákladu 2 krejcary, tedy v tomto případě 70 krejcarů.
Tak mohli vydělati denně párem koní 8 až 11 zlatých.

Stařeček Bernard Cupák také pracoval tehdy na trati s potahem
již jako 30letý pololáník z č. 20. Rád vypravuje, jaký údiv vyvolal
u lidí první vlak s ověnčenou lokomotivou první neděli po
svátku Petra a Pavla roku 1869. Celá vesnice byla prý shromážděna na „Kříbkách“, aby viděli ten div světa. Před příjezdem
vlaku zapálena nad tratí na „Kříbkách“ veliká hranice dříví. Pak
hned již přijížděl vlak od nádraží sokolnického. U shromážděného davu zastavil a komise z vlaku promluvila k zde přítomnému obecnímu představenstvu. Lidé dlouho nemohli
pochopit, co budou drahou dopravovati. Sami necítili potřebu
železnic, neboť živobytí měli ze svého hospodářství, kupovali
hlavně jen sůl. Koženky, šosák a „špenzr“, které kupovali ve
městě, vydržely několik pokolení a topivo, které potřebovali
jen na zimu, dovezli snadno na 2-3 vozích z lesa. V létě topili
turkyniskem a bambusovou natí. „Nač potřebují lidé zaváděti
takové novoty!“
Vlakem jezdili zpočátku jen páni. Dělníci, kteří pracovali v Brně,
přicházeli jednou týdně v sobotu pěšky domů a v pondělí zase
opět brzy ráno pěšky do práce. Platilo se tehdy za jízdu vlakem
do Brna 20 krejcarů a to byl dosti velký obnos. František Vozdecký z čísla 118 chodil také pěšky do Brna do práce a zeptalli se někdo, proč nejede vlakem, ukázal na svoje nohy a pravil:
„Ty jedou lépe jak železnice.“
Z Pamětní knihy vypsala Rost. Paarová
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Skutečný žert Milana Kundery
Víte, že předkové světoznámého
spisovatele, dramatika, překladatele
a pedagoga Milana Kundery pocházejí ze Žatčan? V tehdejších „Začanech“ č. 7 se v roce 1845 narodil
Milanův dědeček František Kundera, syn Jakuba Kundery, pololáníka v Začanech, a Kateřiny, roz.
Winklerové. Milanův tatínek Ludvík a také Milan se však narodili
v Brně Králově Poli, v domku na
ulici Purkyňova 6. Kdo ví, jestli si Milan Kundera na své
předky ze Začan ve svém pařížském bytě někdy vzpomene?
Nebo na svůj rodný domek v Brně, který s malými úpravami
stojí dodnes.
Ačkoliv ve Francii žije už od roku 1975 a předtím ještě krátký
čas bydlel v Praze, vzpomínek musí mít opravdu mnoho.
V mládí se zde učil hrát na klavír, ve svém pokojíčku studoval
dlouho do noci u rozsvícené lampy, ale také ho tu navštěvovali
přátelé a kamarádi. Ti také chodili za jeho tátou, Ludvíkem Kunderou (1891–1971), významným klavíristou, muzikologem, pedagogem a prvním rektorem Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně. Milanův otec, Ludvík, žil v tomto domku až do
své smrti. Čtyři roky poté Milan Kundera emigroval, za další
čtyři roky byl zbaven československého státního občanství
a jeho dílo bylo u nás až do sametové revoluce zakázáno. Světoznámý spisovatel kontakty s okruhem brněnských i mimobrněnských přátel sice udržuje dodnes, do své vlasti se však vrací
velmi zřídka a pouze inkognito.
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První manželkou Milana Kundery byla brněnská operetní herečka a zpěvačka Olga Haasová, dcera hudebního skladatele
a klavíristy Pavla Haase. Podruhé se oženil v roce 1963 s televizní hlasatelkou brněnského studia Věrou Hrabánkovou.
Svatba byla tajná, kromě nevěsty a ženicha jen dva svědci. Jedním ze svědků byl Milanův blízký kamarád, vysokoškolský pedagog, spisovatel, básník, konferenciér a recesista Vojtěch
Jestřáb (1922–2003). Milan Kundera , narozen na apríla 1929,
si po kontrole občanských průkazů těsně před samotným obřadem s Jestřábem prohodil místo. Před oddávající úřednicí najednou stál vedle nevěsty Jestřáb a Kundera byl na místě
svědka. Kupodivu si toho nikdo nevšiml. Jestřáb se do protokolu podepsal jako Kundera, Kundera jako Jestřáb. Přestože
je tak manželství Milana Kundery de facto neplatné, se svou
(ne)manželkou Věrou žijí ve svém pařížském bytě dodnes.
PERLIČKY:
Milan Kundera letos oslavil 90. narozeniny.
Nevystupuje na veřejnosti, nepořádá autogramiády, neposkytuje rozhovory, nepózuje fotografům a neslaví jubilea.
Ve Francii se však těší mimořádnému respektu.
V roce 1969 byla podle scénáře Milana Kundery v Brně natočena komedie Já, truchlivý Bůh v hlavní roli s Milošem Kopeckým a Pavlem Landovským. Kvůli emigraci Milana Kundery byl
film zakázán a na dlouho uložen do trezoru.
Drama Žert bylo zfilmováno v roce 1968. Hlavní roli ztvárnil
Josef Somr. Scéna s Jízdou králů se natáčela přímo ve Vlčnově
a ve všech scénách se objevuje místní tradiční kroj.
Martin Cibulka
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Kroužky v Újezdě u Brna
Přehled aktuálních volnočasových aktivit k 15. 9. 2019
SHM Újezd u Brna
Keramický kroužek – tvoření z točířské hlíny pro děti
Pro starší děti (3.–5. třída ZŠ)
Úterý 15:00–16:00, v ateliéru na oratoři
Vedoucí: Pavlína Kroupová, Dana Franzová
Pro mladší děti (1.–2. třída ZŠ)
Úterý 16:00–17:00, v ateliéru na oratoři
Vedoucí: Pavlína Kroupová, Dana Franzová
Výtvarný kroužek
Pro děti z 1. stupně ZŠ (od 1. do 5. třídy ZŠ)
Pondělí 17:00–18:00, v ateliéru na oratoři
Vedoucí: Anežka Fialová
Fotbalový kroužek – malý fotbal
Pro chlapce od 15 let, ve školní tělocvičně
Vedoucí: Filip Mezuláník
Florbalový kroužek
Pro chlapce 1–9. třída, ve školní tělocvičně
Úterý 17:30–18:30 – 1.–4. třída ZŠ
Úterý 18:30–19:45 – 5.–9. třída ZŠ
Vedoucí: Petr Jakubec
Pro mládež od 8. třídy ZŠ
Neděle 18:00–20:00, ve školní tělocvičně
– výkonnostní, I.liga AFL
Vedoucí: Bohdan Hladký
Volejbal a Ringo
Pro studenty SŚ a VŠ
Pondělí 20:00–21:30
Vedoucí: Eliška Cupáková
Divadelní kroužek
Pro děti 1.–5. třída ZŠ, na oratoři
Čtvrtek 15:00–16:00
Vedoucí: Zdislava Blažková
Mateřský klub Ovečka
Pro maminky a tatínky s dětmi, na oratoři
Úterý 9:30–11:30 – klub pro rodiče s dětmi do 2 let
Čtvrtek 9:30–11:30 – klub pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let
Vedoucí: Miriam Macanová
Chrámový sbor Magnificat
Pro dospělé
Čtvrtek 19:00–20:00, na oratoři
Vedoucí: Marie Kozáková

Rytmický chrámový sbor
Pro děti a mládež
Středa 18:50–20:00, na oratoři
Vedoucí: Dominik Hladký
Dětský sbor
Pro děti od 2.–9. třídy ZŠ
Čtvrtek 16:30–18:00, na oratoři
Vedoucí: Dominik Hladký
Bar Driver
Nízkoprahový kroužek pro širokou veřejnost
(stolní hry, nealko bar)
Pátek 19:00–20:30
Vedoucí: Pavel Blažek, Lukáš Joch
Více na stránkách: http://ujezd.shm.cz/

Další volnočasové aktivity na oratoři:
Dětský folklorní soubor Šternovjánek
Přípravka – pro děti od 3 do 5 let
Úterý 15:30–16:15
vedoucí: Markéta Pospíšilová
Šternovjánek – pro děti od 6 do 9 let
Úterý 15:30–16:15
vedoucí: Michaela Bednářová
Malá muzika Šternovjánek
Pro děti od 7 do 15 let hrající na hudební nástroj
Pondělí 18:00–19:00
Vedoucí: Marie Fasorová, Kamil Kristen
Cimbálová muzika Šternovjan
Pro dospělé
Středa 19:00–22:00
Vedoucí: David Šinderbal
Folklorní soubor Šternovjan
Pro mládež a dospělé
Pondělí 19:00–21:00
Vedoucí: Iva Procházková
Více na stránkách: http://sternovjan.cz/
Yamaha
Robátka – pro děti od 7 do 18 měsíců
Středa 9:50–10:35
První krůčky k hudbě 1 – pro děti od 18 měsíců do 2 let
Středa 9:00–9:45
První krůčky k hudbě 2 – pro děti od 2 do 3 let
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Středa 10:40–11:25
Vedoucí: Jarmila Čadeni
Více na stránkách: https://brno.yamahaskola.cz/

Sportujeme ve škole II
Středa 13:45–14:30
Vyučující: Irena Jandlová

HŠ Radka Meluzína
Kytara
Klávesy
Dle dohody
Více na stránkách: http://hsrm.cz/index.php

Florbal pro I. stupeň
Pátek 13:30–14: 15
Vyučující: Dalibor Gold
Florbal pro II. stupeň
Pátek 14:15–15:00
Vyučující: Dalibor Gold

Skaut
Více na stránkách: https://tumulus.skauting.cz/

Nadační fond JAMIRO (Štefánikova 281, Újezd u Brna)
Výuka hry na housle
Pondělí až pátek – po dohodě 2x týdně
Vyučující: Vilma Novotná, tel.: 734 248 445
Dětský komorní soubor Prima Amabile
Pátek 17:00–18:00
Vedoucí: Vilma Novotná
Jamírek – cimbálová muzika
Úterý 17:00–18:00
Vedoucí: Vilma Novotná
Jamírek – tanečky
Úterý 18:00–18:45
Vedoucí: Vilma Novotná
3D modelování a 3D tisk
Po dohodě
Vedoucí: Ing. Jaroslav Novotný, tel.: 605 143 718
Více na stránkách: http://www.nfjamiro.cz/

MŠ Újezd u Brna
Aktuálně žádné kroužky nenabízí.

ZŠ Újezd u Brna
Ekoklub
Pondělí 14:00–15:00, 1x za měsíc
Vyučující: Hana Pešáková, Lucie Navrátilová
Příprava na přijímací zkoušky ČJ
Pátek 14:00–14:45
Vyučující: Lucie Pohludková
Příprava na přijímací zkoušky M
Středa 14:00–14:45
Vyučující: Martin Životský
Sportujeme ve škole I
Pondělí: 14:00–14:45
Vyučující: Martin Životský
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Turistický kroužek
Pátek 14:00–15:30, 1x za měsíc
Vyučující: Eva Kolková
Pěvecký kroužek
Vyučující Markéta Muselíková
Středa 13:15–14:00
Vyučující: Marie Životská
Angličtina pro 1. ročník
Pondělí, středa 12:00–12:45
Vyučující: Michaela Bednářová
Angličtina pro 2. ročník
Vyučující: Monika Koróniová
Čtvrtek 13:00–13:45
Více na stránkách: http://zs.ujezdubrna.info/

ZUŠ Šlapanice
Výuka probíhá v budově ZŠ Újezd u Brna.
Výtvarný obor
Úterý 14:00–16:15
Středa 14:00––16:15
Vyučující: Jiří Španihel
Klavír, Hudební nauka
Dle dohody
Vyučující: Jarmila Havlínová
Flétna, klarinet, saxofon
Dle dohody
Vyučující: Rastislav Kozoň
Více na stránkách: https://zus.gslapanice.cz/

ZUŠ Pavla Křížkovského
Výtvarný obor
Pondělí 14:00–15:30, v ateliéru ZŠ
Vyučující: Kristýna Nesrstová
Zpěv a flétna
Úterý 13:00–17:00, v budově Telecomu
Vyučující: Martin Hamřík
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Kytara
Středa 15:00–19:00, v budově Telecomu
Pátek 15:00–19:00, v budově Telecomu
Vyučující: Cindy Stehlová
Více na stránkách: http://zusbrno.cz/

Tenisová školička
Pro děti od 7 do 18 let, na kurtech v areálu ZŠ
Pondělí 15:30–17:30 (pro děti od 7 do 13 let)
Pátek 15:30–17:30 (pro děti od 14 do 18 let)
Vedoucí: Pavel Bělohlávek

Farma koně Újezd
Jarní a podzimní jezdecké kurzy, v areálu JZD
Příměstský tábor
Vedoucí: Jana Velecká, tel: 723 162 052
Více na stránkách: https://www.facebook.com/KONEUJEZD/

Powerjóga
Pro dospělé
Pondělí 19.00–20.00, v budově DPS, Rybářská 1001
Čtvrtek 19.00–20.00, v budově DPS, Rybářská 1001
Vedoucí: Jana Huslíková

Soukromé cvičení aerobic Mirky Kuncové
Navazuje na kondiční cvičení.
Pro všechnu veřejnost – platí se na místě.
Úterý 18:00–19:00, Rychta

TJ SOKOL ÚJEZD U BRNA
Rozpis oddílů a termínů tréninků v roce 2019–2020
Předškolní cvičení – všestrannost
Pro děti od 3 do 7 let (po 1. třídu)
Středa 16:00–17:00 na sokolovně
Cvičitel: Hana Franklová, Vilma Přerovská
Kalanetika
Pro ženy všeho věku
Středa 20:00–21:00 na sokolovně
Cvičitel: Romana Staňová
Cvičení všestrannosti pro ženy
Pro ženy všeho věku
Středa 19:00–20:00 na sokolovně
Cvičitel: Dana Stánová
Kondiční cvičení pro ženy
Pro ženy všeho věku. Posilovací a protahovací cviky
Čtvrtek 19:30–20:30 na sokolovně
Cvičitel: Hana Franklová
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Oddíl HÁZENÉ
Tréninky v letních měsících na hřišti za sokolovnou, v zimě pak
v Sokolovně, školní hale nebo v nafukovací hale v Telnici
Přípravka
Kluci i děvčata – ročník 2012 a mladší
Středa 17:00–18:00
Trenér: Kateřina Odehnalová
Minižáci
Kluci i děvčata narození 2009–2011
Úterý + pátek 16:00–17:00
Trenér: Zdeněk Sláma, Luděk Kubát
Mladší žáci a žačky
ročník 2007–2008
Úterý + pátek 16:00–17:30
Trenér: Luděk Kubát
Starší žáci
ročník 2005–2006
Úterý + pátek 17:30–19:00
Trenér: Aleš Flajšinger
Starší žákyně a dorostenky
ročník 2002–2006
Pondělí 19:00–20:30
Čtvrtek 15:00–16:30
Trenér: Martin Kolář, Petra Kolářová
Starší dorost a muži
ročník 2002 a starší
Úterý + pátek 19:00–20:30
Trenér: Jan Lattenberg
Mladší dorost
ročník 2002–2005
Je spojen s oddílem dorostu v Telnici, kde trénují v pondělí,
úterý a pátek.

Oddíl VOLEJBALU
Tréninky ve školní hale a na sokolovně. V letních měsících též
na hřišti za sokolovnou.
Přípravka mini
Od 2. třídy ročník 2011,2012
Pondělí 16:00–17:00, na sokolovně
Trenér: Jana Oberreiterová
Mladší žákyně
Od 3. třídy ročník 2008–2010
Pondělí 17:00–18:00, sokolovna
Čtvrtek 17:00–18:00, sokolovna
Trenér: Michaela Zichová, Radek Tálský
Starší žákyně
Od 6. třídy ročník 2005–2007
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Pondělí 18:00–19:00, sokolovna
Úterý 16:00–18:00 – profesionální kondiční cvičení, Rychta
Středa 17:00–18:30, hala ZŠ
Trenér: Daniela Černá, Karel Hoblík, Romana Klimková
Kadetky
ročník 2003 a mladší
Středa 17:00–18:30, hala ZŠ
Úterý 16:00–18:00 – profesionální kondiční cvičení, Rychta
Čtvrtek 18:00–19:30, sokolovna
Trenér: Jana Vášová, Sylva Novotná
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PING PONG
mládež – čtvrtek 17.30–19.00 ( školní tělocvična ), vedoucí Ivan
Gajdoštín, tel.: 777 244 682
FOTBAL
minipřípravky (r. 2013 a mladší) út–čt 16.30–17.30
ml. přípravky (r. 2011–2012) út–čt 16.30–18.00
st. přípravky (r. 2009–2010) st–pá 17.00–18.30
Kontakt Radek Tálský, tel. 777 026 993

www.ujezdubrna.cz

Firma LANAK CZ v Sokolnicích hledá pracovníky
na pozici:
– technik, provádění zkoušek vodovodů
a kanalizací dle ČSN.
Min. střední odborné vzdělání (vyučen)
a řidičský průkaz skupiny B.
Nástup možný ihned případně dle dohody.
V případě zájmu zašlete svůj životopis
na e-mail: info@lanak.cz nebo volejte na tel.: 730 591 503

www.ujezdubrna.cz
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Plán akcí na nejbližší měsíce
24. 10.

Cestovatelská přednáška manželů Poulíkových – Singapur a Bali aneb když se zpozdí let,
v 16.00 hodin v jídelně DPS

15.–17. 11.

Výročí listopadové revoluce

15. 11.

Výstava prací žáků ZŠ v jídelně, 14–17 hodin

16. 11.

Výsadba 30 stromů na několika místech našeho města, 14–17 hodin

17. 11.

Položení věnců + rozsvěcení svíček u pomníku u ZŠ – 16 hodin
od 17 hodin se bude konat v sále Na Rychtě beseda s pamětníky listopadových událostí v Újezdě

30. 11.

Tvoření adventních věnců, od 9.00 hodin v Komunitním centru, Masarykova 38

30. 11.

Rozsvěcení vánočního stromu + Pietní akt k výročí bitvy u Slavkova, 16 hodin u radnice

1. 12.

Koncert Pěveckého sboru učitelů a přátel školy GML, sál Na Rychtě, začátek v 17 hodin

5. 12.

Mikulášská besídka pro děti v klubovně u parku

6. 12.

Mikulášské posezení pro seniory – v jídelně DPS v 16.00 hodin .

7. 12.

Musici Cameralis – kostel Svatých Petra a Pavla, v 17 hodin
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