
www.ujezdubrna.cz 1www.ujezdubrna.cz 1

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ 
Červen 2020 Újezd u BrnaČerven 2020

Zpravodaj 3 2020korektura.qxp_Sestava 1  15.06.20  10:38  Stránka 1



Vážení spoluobčané, 
naše země i naše město se pomalu vrací do normálního stavu 
a k běžnému životu. Je pravdou, že zvyk je železná košile – 
mnozí z nás si zvykli na roušku natolik, že její odložení najednou 
přináší zvláštní pocit. 
Při této příležitosti jsem si uvědomila, jak neuvěřitelně se nám 
některé věci v životě kódují a jak jsme na některých věcech zá-
vislí. Tuto skutečnost jsem sama na sobě zakusila jednoho ne-
dávného rána, když jsem při ranní kávě zoufale hledala svoji 
oblíbenou kávovou lžičku. Je to zcela zvláštní, že něco takového 
naprosto nedůležitého dokáže člověka velmi rozladit. Většina 
z nás má tak svůj oblíbený hrnek na kávu či na čaj. Já, přiznám 
se, mám dokonce dva oblíbené hrnky na kávu – jeden na ranní 
a jeden na odpolední. Nedávno mi jedno z našich dětí uvařilo  
kávu odpolední do hrnečku na kávu ranní – káva mi moc ne-
chutnala. 
Závislosti jsou různé. Bezpochyby my všichni víme, jak nebez-
pečná je závislost na alkoholu, kouření a dalších drogách. V po-
slední době je však čím dál častěji zmiňována závislost na 
různých formách sociálních sítí a závislost na internetu. Mnozí 
z nás si bohužel neuvědomují, jak je tato forma závislosti ne-
bezpečná, a mnozí z nás neví, že tato závislost má dokonce své 
pojmenování. V odborných publikacích se dočteme, že stejně 
jako oheň i internet je dobrý sluha, ale špatný pán. I na něm 
může vzniknout závislost, která může mít významné devastující 
účinky na osobní život člověka i jeho okolí. 
Chorobná závislost na internetu se vyskytuje v různých formách, 
jako například v hraní webových her, chatování, sledování 
e-mailů, běžném surfování apod. V širším pojetí zahrnuje 
závislost na tak zvaných virtuálních drogách, kam lze navíc za-
řadit i mobilní telefon a televizi. Takzvaný netolismus se nejčas-
těji vyskytuje mezi mladými lidmi. Nejvíc ji propadají lidé 
ve věku 16–29 let. Rizikovou skupinou jsou také děti ve věku 
12–15 let, často závislost vzniká i mezi vysokoškolskými stu-
denty, matkami na mateřské dovolené a nezaměstnanými. 
Vzhledem k tomu, že počítač, mobilní telefon i televize se staly 
nedílnou součástí našeho života, je velmi jednoduché k cho-
robné závislosti na těchto médiích sklouznout. Bohužel dnes 
zejména na internetu mohou naše děti a mládež sledovat videa, 
která nejsou vhodná pro žádný věk lidský a zapisují se nesma-
zatelně do podvědomí člověka. 
Období nouzového stavu a jakési izolace, dané příkazem, nám 
při všem negativním dalo jako pozitivní přidanou hodnotu 
ochutnávku času tráveného ve společenství našich rodin, našich 
nejbližších. Pokusme se tuto přidanou hodnotu alespoň zčásti 
zachovat i nadále. Prosím vás také velmi naléhavě, milí rodičové 
i prarodičové, sledujte velmi důsledně, jaké internetové stránky 
vaše děti navštěvují. Obávám se, že toto může být v budoucnu 
časovaná bomba, která nás zasáhne podstatně citelněji než 
sucho či koronavirus. 
Vážení spoluobčané, přeji vám nádherné dny jara i léta pro-
zářené sluncem, krásou rozkvétajících květin i bezrouškovými 
úsměvy lidí kolem vás. 

Vaše starostka Marie Kozáková
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Drazí čtenáři! V minulém 
čísle jste mohli číst rozho-
vor s ředitelkou základní 
školy, nyní se proto nabízí 
pokračování rozhovorem 
s ředitelkou naší mateřské 
školy. 
 
Dobrý den, paní ředi-
telko. Mohu vás popro-
sit o krátké představení? 
Dobrý den. Jmenuji se 
Lenka Vaculíková a jak jste 
již zmínil, od nedávna jsem 

ředitelkou mateřské školy v Újezdě u Brna.  
 
Byla práce s dětmi vždy vaším snem? 
Dá se říct, že vlastně ano. Když jsem byla na základní škole, po-
hrávala jsem si s myšlenkou vyzkoušet talentové zkoušky na kon-
zervatoř. Nakonec jsem se ale rozhodla jít jinou cestou a nelituji 
toho. Práci s dětmi se věnuji moc ráda. 
 
Co vás na ní nejvíce baví? 
Baví mě hlavně proto, že práce s dětmi je pestrá a člověk se při 
ní rozhodně nenudí. Žádný den není stejný. 
 
Kolik ve školce vlastně pracuje lidí? 
V mateřské škole momentálně pracuje dvanáct pedagogických 
pracovníků. Z toho jsou dva asistenti pedagoga, kteří jsou ná-
pomocni ve třídách, které navštěvují děti se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Dohromady s provozními pracovníky pracuje 
ve školce celkem sedmnáct zaměstnanců. 
 
Je vaše práce více o výchově, administrativě, nebo pře-
važuje něco zcela jiného? 
Abych pravdu řekla, práce ředitele je hodně o administrativě. Já 
se do toho “papírování” teď snažím pomalu, ale jistě dostávat. 
Ale práci u dětí rozhodně omezovat nechci. Převážně se teď sna-
žíme s kolektivem mateřské školy přicházet s nápady, jak po-
stupně zvelebovat prostředí školky. 
 
Jaké zvelebení by se vám líbilo nejvíce? 
Především zútulnění a inovace prostor mateřské školy, ale také 
její rozlehlé zahrady.  
 
Na pozici ředitelky jste nastoupila celkem nedávno, jaké 
jsou vaše představy o fungování. Jaké máte se školkou 
plány? 
Již před nástupem na pozici ředitelky jsem byla přímo uchvácena 
krásnou a prostornou zahradou, která patří k mateřské škole. 
Celkově má mateřská škola velký potenciál a je situována na 
pěkném místě. V budoucnu bych se ráda zaměřila právě na re-

novaci zahrady. Také bych chtěla podpořit již plánovanou 
rekonstrukci celé budovy. Ve spolupráci s učitelkami chci také 
zaměřit pozornost na inovaci a funkčnosti výchovně vzděláva-
cího procesu. Samozřejmě bych byla ráda, aby se vše zvládlo co 
nejrychleji, ale chce to svůj čas, trpělivost a ty správné lidi kolem 
sebe :-). 
 
Koronavirus velice zasáhl i do fungování mateřských ško-
lek, jak se s tím popasovala ta újezdská a jaký je další po-
stup? 
Máte pravdu. Po vyhlášení nouzového stavu jsme se ve spo-
lupráci se zřizovatelem rozhodli mateřskou školu uzavřít a poč-
kat, až se situace začne stabilizovat. Bylo to náhlé rozhodnutí, 
a to zejména proto, abychom chránili zdraví dětí, jejich rodičů, 
ale samozřejmě také zaměstnanců mateřské školy. Mateřská 
škola se znovu otevřela 11. 5. za mimořádných podmínek 
a upraveného provozu. Stanovila se nová provozní pravidla 
a nedílnou součástí bylo také stanovení zvýšených hygienic-
kých opatření.  
 
Očekáváte v souvislosti se zvýšenými hygienickými poža-
davky nějaké komplikace? Přece jen se jedná o malé děti... 
Momentální komplikace shledávám v tom, že nejsme schopni 
plně zajistit provoz mateřské školy. Hygienická opatření jsou 
opravdu důsledně dodržována, i přesto, že uhlídatelnost u ma-
lých dětí je náročná, nicméně pevně doufáme, že k žádným 
komplikacím nedojde. 
 
V poslední době se v okolí otevřelo pár tzv. lesních školek. 
Jak se díváte na tuto alternativu k vaší klasice? 
Alternativní školy úplně nehaním, ale ani nepropaguji. Snažím 
se však z každé z nich načerpat poznatky a zkusit je zakompo-
novat do “běžného” procesu vzdělávání. Ptáte se mě na lesní 
mateřskou školu. Uvedla bych její pozitivum - naučí děti samo-
statnosti a poznání přírody. 
 
Na konci rozhovoru dávám vždy prostor pro sdělení obča-
nům města. Je něco, co byste jim chtěla vzkázat? 
Ráda bych všechny pozvala na zahradní slavnost, která se bude 
konat na zahradě mateřské školy 25. 6. 2020 od 15:30. V rámci 
této zahradní slavnosti budou pasováni na školáky nastávající 
prvňáčci. Těšíme se na vás a na odpoledne plné zábavy :-) 

 
Rozhovor vedl Jakub Váša 

 
 
OMLUVA ZA CHYBU V MINULÉM ČÍSLE 
V dubnovém čísle městského zpravodaje došlo k chybě v roz-
hovoru s ředitelkou základní školy Jaroslavou Olšanskou. Do 
jedné z otázek na straně 11 se omylem objevila věta navíc: „Spo-
lupracují církve mezi sebou nějakým způsobem nebo spíše každá 
za sebe?“. Za chybu se omlouváme čtenářům i paní ředitelce.

Rozhovor s ředitelkou MŠ Lenkou Vaculíkovou: 
Práci s dětmi se věnuji moc ráda
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Rekonstrukce tenisového kurtu v areálu ZŠ 
6. 4. 2020 byla zahájena rekonstrukce sportovní plochy teniso-
vého kurtu v areálu naší základní školy. Nový povrch stál celkem 
586 184,50 korun včetně DPH. Díky snaze zhotovitele se po-

dařilo tenisový kurt zprovoznit už 21. dubna oproti původně 
plánovanému termínu 30. dubna. Věřím, že jsme tím potěšili 
sportovní nadšence v této virokrizové době. 

Informace z radnice
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Původní povrch Nový povrch ještě v balení od výrobce

Po odstranění starého povrchu

Hotový nový povrch
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A na čem se zrovna pracuje? 
1) Rada města z důvodu koronakrize rozhodla o odložení re-

konstrukce v mateřské škole, aby zrušení provozu školky na 
prázdniny nekomplikovalo situaci rodičům. Stále však pro-
bíhají intenzivní práce na přípravě projektové dokumentace 
rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. 

2) Též probíhají práce na přípravě projektové dokumentace re-
konstrukce elektroinstalace v základní škole. 

3) Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na vý-
stavbu chodníku k mateřské škole z ulice Palackého tak, aby 
se podařilo zajistit bezpečnost chodců, především rodičů a je-
jich dětí na cestě do školky. 

4) Připravuje se rekonstrukce strukturované počítačové sítě, 
včetně rozšíření technologických částí sítě a sítí na městském 
úřadě. Rekonstrukce je potřebná kvůli nedostatečné kapacitě 
sítě. Dále je řešen přesun serverovny, protože nynější umís-
tění neodpovídá požárně – bezpečnostním podmínkám pro-
vozu v budově radnice. 

5) Připravuje se hlubinný vrt na fotbalovém hřišti, který bude 
nejen sloužit pro závlahu hřiště, ale i pro potřeby závlahy ze-
leně ve městě. 

6) Připravuje se projekt na cyklostezku Újezd u Brna – Otnice. 
7) Probíhá intenzivní příprava rekonstrukce dětských hřišť, která 

jsou ve špatném stavu. 
8) Je připravována studie na intenzifikaci čistírny odpadních 

vod, která je nutná pro umožnění dalšího rozvoje města a ze-
jména další výstavby rodinných i bytových domů. 

9) Byla podána žádost o dotaci na další výsadbu stromů 
v našem městě. 

 
Karel Vévar, místostarosta

Frézování pařezů na hřbitově 
Už v minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o nezbyt-
ném kácení tújí na hřbitově. Celý proces, který byl nevyhnutelný 

z důvodu ochrany majetku a zdraví osob, se v polovině května 
podařilo dokončit odstraněním pařezů. Tímto je celý prostor 
připravený pro náhradní výsadbu. 
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Říkáte si, co s tak závažnou kritikou stavu kluziště budeme dělat? 
Intenzivně usilujeme o to, aby bylo kluziště funkční. Musíme 
však postupovat podle zákona a dříve uzavřených smluv, řešení 
proto může trvat delší dobu. 
 
Firmu, která kluziště stavěla, jsme již vyzvali k odstranění vad. 
Místo toho, aby se zhotovitel pustil do oprav, však začal 
rozporovat věrohodnost posudku. O dalších krocích budeme 
proto jednat a budeme vás o nich informovat v příštím 
zpravodaji i na webu a facebooku města. 
 

Karel Vévar, místostarosta 

Z důvodů neustálých problémů a potíží při provozu kluziště si 
město Újezd u Brna počátkem dubna 2020 objednalo odborný 
posudek chlazení ledové plochy zdejšího kluziště s ohledem na 
použité materiály a technologie. Odborný posudek zpracoval 
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, autorizovaný inženýr pro 
technologické zařízení staveb. 
Vzhledem k rozsahu posudku otiskujeme jen závěr a doporu-
čení. Celý posudek je k dispozici k nahlédnutí na městském 
úřadě. Současně je k nahlédnutí i projektová dokumentace, 
podle které měla být stavba kluziště provedena. Každý má tedy 
možnost porovnat tuto projektovou dokumentaci se skutečným 
provedením kluziště. 
 
Závěry a doporučení z odborného posudku 
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat: 
• Použitá strojovna chlazení je vhodná, i když podle názoru po-

suzovatele značně předimenzovaná. Pro obdobnou velikost 
kluziště a běžně používané systémy chlazení je dostatečné jiš-
tění 140 A a k tomu ekvivalentní chladící výkon cca 180 kW 
při teplotě teplonosného média -8 °C /-11 °C. 

 
• Použitý trubní systém není vhodný pro kluziště. Použité trubky 

PE-Xb/AL/PE-Xb 16x2 mm jsou primárně určeny pro pod-
lahové topení. Při teplotách -7 °C/-10 °C může na instalova-
ném potrubí docházet, zejména v místě jejich ohybu, 
k mikrotrhlinám a úniku teplonosného média. Při těchto úni-
cích je prakticky nemožné zjistit, kde je poškozené místo. Roz-
teč jednotlivých hadic cca 10 cm je nezvykle velká, protože 
je dvakrát větší než u standardních chladicích ploch. 

• Použitý sběrač a rozdělovač je nevhodný. V tomto provedení 
je možnost úniků kapaliny. Běžně se tato potrubí dávají do 
kanálu s pochůzným roštem, aby se zabránilo jejich poško-
zení. 

 
• Teplonosné médium Klimakal je teplosměnná kapalina na 

bázi monoetylenglykolu, který je jedovatý. Její použití pro 
multifunkční hřiště je nevhodné. Stávající provedení a způsob 
ochrany před únikem použité chladicí kapaliny se jeví jako 
nedostatečné a nebezpečné. 

 
• Zásypový materiál je nevhodný, protože ostré hrany poškozují 

potrubí a dochází k únikům teplonosného média. 
 
• Umělý trávník je standardní, ale je položen na nevhodný po-

vrch, který způsobuje jeho vlnění. 
 
• Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme stá-

vající systém demontovat a vyměnit trubní systém, sběrač 
a rozdělovač a teplonosné médium za ověřenou technologii. 

 
Navrhované řešení z odborného posudku 
Pro splnění požadovaného multifunkčního využití hřiště dopo-
ručujeme použít nejmodernější systém s vlnitým (žebrovaným) 
potrubím a na něj položit umělý plastový povrch. 
 
V případě, že bude zájem o umělý trávník, tak použít nerezový 
vlnovec, který odolá mechanickým tlakům a je prakticky nepro-
pustný. 

Odborný posudek kluziště

Projektová dokumentace 
Primární okruh – ekologické chladivo R410A, sekundární 
okruh – monopropylenglykol – produkt není klasifikován jako 
nebezpečný  
 
Trubní systém z hadic ethylen-propylen kaučuk PE-PP pro 
max. teploty do +30°C 
 
Uložení trubního systému do plastového výlisku ve tvaru 
mříže 35x40 cm a výška 4,5 cm 

Skutečnost 
Klimakal – teplosměnná kapalina na bázi monoetylenglykolu 
– třída nebezpečnosti – akutní toxicita 
 
 
Trubní systém z trubek PE-Xb/AL/PE-Xb 16x2 – výrobcem 
určen pro užitkovou vodu od 0 °C do +120 °C. 
 
Uložení v drceném kamenivu 
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O multifunkční sportovní hale v areálu bývalého koupaliště se 
bavíme již pěknou řádku let. Pro mnohé obyvatele zbytná věc, 
pro druhou část jde o bezpodmínečně nutnou záležitost, bez 
které se sportovní dění v naší obci již nemůže dále nikam po-
sunout. Příkladem toho je postup našich házenkářů do II. ligy, 
kterou lze provozovat jedině v halách. Obdobně tomu je 
i s florbalem, který se sice dá hrát v hale u základní školy, ale ta 
rozměrově nesplňuje normy mistrovských zápasů atd. A ne-
jedná se jen o tyto uvedené skupinové sporty. Záměrem je 
v Újezdě mít moderní, víceúčelovou sportovní halu pro vše-
stranné celodenní využití jak místními spolky, jednotlivými ob-
čany, ale i na komerční pronájem spolkům na různá soustředění 
v letních měsících apod. 
Na základě usnesení 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 
9. 12. 2019, proběhlo ve spolupráci s firmou IK consult s.r.o. 
výběrové řízení na zhotovitele II. varianty projektu „Multi-
funkční hala se zázemím“. Do výběrového řízení se přihlásili 
4 zájemci, další 1 pak bohužel doručil nabídku až den po vyhlá-
šené lhůtě, tedy automaticky byl vyloučen. 
Hodnotícími kritérii byla cena a nepovinná dispoziční studie. 
Cena se pohybovala od 1 390 000, až po 1 883 000. Vítězem 
se ziskem 91,75 bodů z možných 100 se stala firma AV Ateliér 
z Boskovic. Firma, dle jejíž projektu byla postavena sportovní 
hala v obci Svitávka, jejíž pan starosta Jaroslav Zoubek nám po-
tvrdil funkčnost daného řešení včetně toho, že daná hala si na 
svůj provoz vydělá, pokud je provozována profesionálně.  
S firmou AV Atelier byla 27. 4. 2020 uzavřena smlouva o dílo. 
Od té doby se několikrát sešla pracovní skupina „hala“, v níž 
jsou zástupci našich sportovních organizací a klubů a další od-
borníci, v rámci které jsme společně s architekty došli ke ko-
nečné verzi vnitřních dispozic.  
 
Multifunkční hala bude mít tyto parametry 
• Hlavní sál pro všechny druhy sportů, možnost dělení na 

3 sektory, čistá výška 9 m  
   Házená, volejbal, florbal, futsal, badminton. Jelikož se bas-

ketbal v Újezdě nehraje a s ohledem na zbytečně navýšené 
náklady na nosnost střechy se hala nebude přizpůsobovat na 
tento sport. (Může se hrát v hale ZŠ.) 

   Měla by být zajištěna dobrá akustika bez násobných odrazů 
zvuků.  

• Tribuna pro minimálně 150 sedících osob – z každého 
místa musí být vidět celé hřiště 

   Bezbariérový vjezd pro vozíčkáře bude zajištěn v přízemí na 
vyhrazené místo vedle střídaček. 

• 6 šaten pro klubové sporty – s oddělením čisté a špinavé 
zóny. 2 šatny (muži/ženy) budou osazeny uzamykatelnými 
skříňkami pro individuální sport (badminton apod.) 

• Nářaďovna min. 50 m2 
• Místnost pro rozhodčí, administrativní místnost (kancelář 

pro zaměstnance), 3 klubové místnosti. Klubové místnosti 
bude možné použít i pro přespání sportovních družstev 
v rámci placených pronájmů, samostatný vchod a sociální zá-
zemí. 

• Posilovna s profesionálním vybavením se samostatnými 
2 šatnami a sociálním zázemím 

• Sport bar pro minimálně 40 sedících osob, venkovní za-
hrádka, přípravna jídel 

   Otevřen každý den pro veřejnost – venkovní zahrádka, možné 
spojení s průlezkami pro děti – jak tomu bývalo kdysi … 

• Sál pro alternativní sporty (stolní tenis, jóga, aerobic) 
– opět se samostatným sociálním zázemím a šatnou. 

• 2 šatny (2x14 osob) s uzamykatelnými skříňkami se 
sprchami a 2 sociálky pro venkovní sporty – v areálu je 
dlouhodobě v plánu vybudovat tenisové a beachvolejbalové 
kurty atd. 

• Vzduchotechnika s klimatizací, audiovizuální technika atd. 
• Venkovní parkoviště pro minimálně 40 osobních auto-

mobilů 
S ohledem na možnou bytovou výstavbu v blízkém okolí bude 
muset být osazeno závorou.  
 
Kdy že to bude stát? Je to velmi jednoduché. Pokud tuto halu 
neotevřeme na podzim roku 2022, tak již nikdy! A Újezd 
zůstane opět posledním „městem“ bez haly, mezi „malými 
obcemi“ v okolí, které haly míti budou. 

 
Ing. Miloš Zapletal, radní

Multifunkční sportovní hala – pracujeme na dokumentaci
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Město Újezd u Brna vyhlašuje 2. ročník fotosoutěže roz-
kvetlé zahrádky a nádoby. 
 
Po loňské úspěšné soutěži o nejrozkvetlejší předzahrádku se 
Komise životního prostředí rozhodla dát možnost účastnit se 
soutěže i těm, kteří vlastní předzahrádku nemají. 2. ročník sou-
těže je rozšířen o kategorii květinových nádob, a to s podmín-
kou, že se nesmí jednat o řezané květiny ve váze a aranžmá. 
 
Pravidla soutěže: 
1. Vyfoťte v průběhu jara či léta rozkvetlou zahrádku nebo 

předzahrádku, a to vlastní nebo členů své rodiny (zejména 
babiček a dědečků), a nebo květinovou nádobu se substrá-
tem (např. okenní truhlík a jiné nádoby). Fotografii zašlete 
do 31. 8. 2020 na  e-mail: soutez-ujezd@seznam.cz. V e-
mailu uveďte své jméno a adresu místa pořízení fotografie. 

2.  Hodnoceny budou fotografie pořízené pouze v Újezdu 
u Brna. Jedna fotografie musí obsahovat pohled na za-
hrádku/nádobu. Druhá fotografie musí obsahovat celkový 
pohled i s domem či jiným poznávacím znakem, odborná 
porota si vyhrazuje právo místo pořízení fotograie za-
hrádky/nádoby ověřit. 

3.  Pokud bude pořízeno a zasláno více fotografií z jednoho 
místa, bude vybrána a hodnocena bude pouze jedna foto-
grafie. 

4.  Fotografie nedodržující téma soutěže budou vyřazeny. 
5.  Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit fotografie včetně 

jména autora na internetu, v tiskovinách a případně na vý-
stavách bez nároku na odměnu. 

 
Vyhodnocení 
Soutěžit se bude v kategoriích: 
A) Cena veřejnosti pro nejrozkvetlejší zahrádku 
B) Cena veřejnosti pro nejrozkvetlejší nádobu 
V kategoriích A a B budou fotografie zahrádek/nádob splňující 
podmínky soutěže nahrány na facebook města a vítězi se sta-
nou fotografie, které získají nejvíce hlasů veřejnosti. Hlasování 
bude spuštěno 10. září 2020 a ukončeno 30. září 2020. 
C) Cena odborné poroty pro nejrozkvetlejší zahrádku 
D) Cena odborné poroty pro nejrozkvetlejší nádobu 
V kategoriích C a D odborná porota složená z členů Komise ži-
votního prostředí vybere nejlepší zahrádku/nádobu podle 
těchto kritérií: rozmanitost, přínos pro hmyz a množství kvetou-
cích rostlin. V případě nerozhodného stavu bude dalším krité-
riem celkový vizuální dojem ze zahrádky/nádoby. 
Ceny pro vítěze:  
Hlavní cenou v kategoriích A, B, C, D je poukaz na zahradnické 
potřeby od města Újezd u Brna, každý v hodnotě 1 000 Kč. 
Další cenou v kategoriíích A a B bude cena předsedy komise – 
balíček cibulovin.

Soutěž o nejrozkvetlejší zahrádku a nádobu 
v Újezdě u Brna 

Po dlouhých patnácti letech 
ukončí paní PaedDr. Jaroslava 
Olšanská se závěrem letošního 
školního roku působení ve 
funkci ředitelky Základní školy 
v Újezdě u Brna. Přestože má 
stále velké množství elánu a ži-
votní energie, rozhodla se odejít 
do důchodu a nadále se věnovat 
především své rodině. 
Touto cestou bychom jí my, její 

spolupracovníci, rádi vyjádřili upřímné poděkování za dlouho-
letou svědomitou práci. Velmi si vážíme zejména jejího vstříc-
ného, lidského, ale také profesionálního přístupu ke všem 
podřízeným a spolupracovníkům. Jsme si jisti, že i po letech na 
ni budeme vzpomínat s úsměvem na rtech nejen my, ale 
i všichni žáci a jejich rodiče. 
Za dobu své praxe přispěla paní ředitelka nebývalou měrou 
k rozkvětu újezdské školy. Podařilo se jí vybudovat stálý peda-
gogický sbor a nastavit velmi dobře fungující systém. Za jejího 
působení doznala škola také značných změn po stránce mate-
riálního vybavení. 

Děkujeme za výbornou spolupráci a do blízkého odchodu do 
důchodu přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody. 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Újezd u Brna 
 

Také vedení města se připojuje k poděkování paní PaedDr. Ja-
roslavě Olšanské, ředitelce základní školy, která v tomto roce 
dosáhne půlkulatého 15. výročí v této funkci.  
S paní ředitelkou jsme měli možnost spolupracovat pouze 
krátce. Za tuto krátkou dobu jsme jí z radnice připravili mnoho 
horkých chvil, a to zejména v souvislosti s rozsáhlou prázdni-
novou rekonstrukcí budovy školy v minulém roce. Věříme, že 
na tyto horké chvíle paní ředitelka zapomene a že v její mysli 
zůstanou vzpomínky pouze na chvíle krásné a úspěšné, kterých 
jistě zažila za dobu svého působení v naší škole velmi mnoho. 
Věříme také, že tyto vzpomínky ji budou naplňovat radostí 
z dobře vykonané práce. 
Jak uvedla paní ředitelka v dubnovém vydání zpravodaje, vedla 
vždy své žáky k ohleduplnosti, úctě a pomoci druhým.  Vážená 
paní ředitelko, mnohokrát Vám děkujeme za Vaši práci a pře-
jeme Vám, abyste se stále setkávala s ohleduplností a úctou lidí 
kolem Vás. 

Za vedení města starostka Marie Kozáková

Poděkování 
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Na jaře v roce 2019 vznikl na doporučení Komise životního 
prostředí trvalkový záhon, který se nachází v části větší travnaté 
plochy v ulici Nádražní. Důvodem jeho vzniku byla snaha Ko-
mise životního prostředí rozproudit debatu o povaze a vzhledu 
veřejné zeleně jakožto důležitého a nedílného urbanistického 
prvku města. 
V předchozích letech ne vždy docházelo k výběru vhodných 
rostlin pro výsadbu v plochách veřejné zeleně s ohledem na 
klima a polohu. Nově obnovované plochy se zúžily na vysazení 
jednotlivých stromů, keřů a koseného trávníku. Veřejná zeleň 
je pod značným tlakem, ať už z důvodu záboru ploch na parko-
vání, tak z důvodu extrémních klimatických podmínek posled-
ních let. Na dobrém příkladu některých českých měst můžeme 
vidět trend vylepšování a zatraktivňování zelených ploch vytvá-
řením perenů, letničkových záhonů či lučních porostů. 
 
Trvalky na míru rušnému a suchému místu 
Trvalky (pereny) je označení pro skupinu rostlin, které jsou 
podle botanické definice víceleté nedřevnaté rostliny. Často se 
ale do trvalkových záhonů vysazují cibuloviny (z důvodu jarního 
kvetení) i některé dřevnaté rostliny. 
Vytvořený záhon se nachází na rušné a klimaticky extrémní po-
loze, je proto sestaven z ověřených druhů rostlin do sucha, 
které nevyžadují zvláštní péči a pravidelný přísun vody. 
Záhon po výsadbě nevypadal nijak zvlášť pohledně, bylo nutné 
počkat na zakořenění rostlin. Dosadba navržených rostlin pro-
bíhala po celý rok. Některé rostliny prospívaly velmi zdárně už 
prvním rokem, díky tomu byla na záhonu nastartována i auto-
sukcese, což je vidět na zahuštění porostu v letošním roce. 
Mělo by dojít k celkovému zákrytu půdy, která tak bude chrá-
něna před přímým sluncem a nadměrným vysycháním, celý 
záhon tak bude lépe odolávat klimatickým podmínkám než 
okolní nízkokosené trávníky.  
Jako první se v březnu na záhonu objevily první květy dvou 
odrůd krokusů (Crocus Sp.) následované botanickými tulipány 
(Tulipa humilis, Tulipa clusiana, Tulipa tarda). Na konci dubna 
se objevila výrazná květenství česneku aflatunského (Allium af-

latunense), později se objeví i menší česnek kulatohlavý (Allium 
sphaerocephalon). V květnu už nakvétají šanta kočičí (Nepeta 
cataria), mavuň červená (Centranthus ruber), 3 kultivary šalvěje 
hajní (Salvia nemorosa), len vytrvalý (Linum perenne), hvozdík 
kartouzek (Dianthus carthusianorum), rozrazil klasnatý (Veronica 
spicata) a kosatec různobarvý (Iris variegata). Na záhonu jsou 
vysazeny a pokvetou i léčivé rostliny: mateřídouška (Thymus 
sp.), yzop lékařský (Hyssopus officinalis), divizna velkokvětá 
(Verbascum densiflorum) a dobromysl (Origanum vulgare). 
Záhon budou oživovat i kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), 
krásnoočka (Careopsis sp.) a jednoletý mák vlčí (Papaver rho-
eas). V létě budou záhonu dominovat co se výšky týče mimo 
divizen, perovskie lebedolistá (Perovskia atriplicifolia) a sporýš 
argentinský (Verbena bonariensis). Trávy v záhonu zastupuje 
kavyl péřovitý (Stipa tenuissima). Na podzim pokvetou dva kul-
tivary rozchodníkovce (Hylotelephium sp.), jejichž uschlá kvě-
tenství budou zdobit záhon až do jara. 

 
Jako u babičky 
Výčet rostlin na záhonu zdaleka není úplný, ale věřím, že ně-
které z nich poznáte ve vzpomínce na už téměř vymizelé „ba-
bičkovské předzahrádky“. 
V současné době je údržba záhonu relativně jednoduchá, se-
stává v odstranění stařiny po zimě (v únoru, před objevením se 
prvních jarních cibulovin). Odstranění nežádoucích plevelů (2x 
ročně), a případná dosadba.  
Díky značné diverzitě kvetoucích rostlin je záhon vyhledáván i 
nejrůznějšími druhy hmyzu, z nichž jedním z nejzajímavějších je 
dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum), které se li-
dově přezdívá hmyzí kolibřík. V zimě pak vyhledávají ptáci ve 
stařině ukrytá semena. 
Záhon jednotvárnou lokalitu značně oživil, což při pěších pro-
cházkách snad spoluobčané ocení. 
 

René Mitrenga, předseda Komise životního prostředí

Trvalkový záhon zdobí ulici Nádražní
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Nález historických zbraní 
Dne 30. 3. 2020 bylo naší městské policii oznámeno občanem 
města, že při opravě soustruhu v dílně nalezl celkem 3 zbraně, 
jak z období druhé světové války, tak jednu historickou zbraň 
z 19. století a krabičku s náboji. Zbraně byly ukryty mnoho let 
ve starém soustruhu. Zbraně byly předány Policii ČR k expertize. 
U historické zbraně z 19. století si bude moci po provedených 
zkoumáních nálezce požádat o navrácení do své vlastní sbírky. 
Rovněž dne 20. 4. 2020 bylo občankou sousední obce na slu-
žebnu městské policie odevzdáno několik starých kusů nábojů, 
které byly náhodně nalezeny při rekonstrukci na půdě domu. 
Tímto upozorňujeme všechny občany, aby v případě nálezu ja-
kýchkoliv zbraní nebo jakékoliv munice s těmito předměty nijak 
nemanipulovali a ihned volali naší městskou policii na tel. čísle 
602 500 584 nebo státní policii na bezpl. lince 158.  
 
Pokus vloupání do chatky v lokalitě „Stará hora“ a vlou-
pání do kůlny 
Dne 17. 4. 2020 byl všímavým občanem našeho města nahlášen 
pohyb neznámých osob u jedné z chatek v lokalitě „Stará hora“. 
Při příjezdu hlídky MP na místo byl zjištěn pohyb neznámých mla-
díků kolem chatky, kteří se dali při zpozorování hlídky MP na útěk. 
Dále pak bylo šetřením zjištěno, že došlo k pokusu vloupání do 
chatky a k poškození dveří do chatky a WC. Naštěstí z chatky ne-
bylo nic odcizeno a zařízení uvnitř nebylo poškozeno. 
Dne 1. 5. 2020 bylo občanem našeho města oznámeno vlou-
pání do zahradní kůlny, kdy neznámý pachatel po rozstřižení 
plotu vnikl na pozemek zahrady, kde pak po přestřižení visacího 
zámku vnikl do kůlny, ze které odcizil motorovou pilu. Škoda 
na odcizení a poškození zařízení vznikla majiteli kolem 5 000 Kč. 
Žádáme tak občany, aby v případě výskytu podezřelých osob či 
vozidel v chatové a zahrádkářské oblasti, ale i na teritoriu města, 
ihned informovali naši městskou policii na telefonním čísle 
602 500 584. Děkujeme. 
 
Zneužívání osobních dokladů 
Upozorňujeme občany, aby své osobní doklady nikam okopí-
rované neposílali a neoprávněným osobám své osobní údaje 
nesdělovali. Byly zaznamenány případy zneužívání osobních cit-
livých údajů z osobních dokladů (občanský průkaz, řidičský prů-
kaz apod.) při podvodných jednáních, např. nákup/prodej zboží 
na internetu. Při krádeži či ztrátě dokladů prosíme o neprodlené 
nahlášení na patřičné úřady (odcizení – PČR nebo MP, ztráta – 
příslušný odbor MÚ). Předejdete tak velkým nepříjemnostem. 
 
Uklízejte po svých psech 
Žádáme všechny majitele psů, aby po svých psech uklízeli ex-
krementy. Po celém městě jsou rozmístěné koše k tomu určené 
i s igelitovými sáčky. Podle Obecně závazné vyhlášky města 
č. 5/2010 (všechny vyhlášky města jsou dostupné na interne-
tových stránkách Města Újezd u Brna) je na veřejných prostran-
stvích v zastavěné části města možný pohyb psů pouze 
s vodítkem nebo s náhubkem. Dále jsou ve vyhlášce vymezeny 
oblasti, kde se zakazuje vodit psy (např. dětská hřiště, pískoviště, 

sportoviště apod.). Upozorňujeme také znovu všechny majitele 
psů, že od 1. 1. 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině 
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Pokud 
svého psa nemáte ještě očipovaného, obraťte se na svého ve-
terináře. 
 
Desatero rad před odjezdem na dovolenou 
Upozorňujeme majitele rodinných domů a bytů, aby zejména 
v tomto letním období a období prázdnin a dovolených, si 
řádně zabezpečili své domovy před zloději. Uvádíme desatero 
rad před odjezdem na dovolenou: 
  1) Zbytečně neupozorňujte na fakt, že nebudete doma. 
  2) Požádejte někoho (přátele, sousedy), aby vám dohlédl na 

domácnost a vybíral schránku. 
  3) Řádně zamkněte a ujistěte se, že jsou všechna okna zavřená 

a zabezpečená. 
  4) Zkontrolujte elektřinu, vodu, plyn. 
  5) Nenechávejte volně věci na balkoně. 
  6) Cenné předměty uschovejte. 
  7) Udržujte prostor před domem (pokud odjíždíte na delší dobu). 
  8) Používejte kvalitní zabezpečení (kvalitní zámek, bezpeč-

nostní dveře, okenní fólie, domovní alarm). 
  9) Použijte elektronický časovač (občasně rozsvítí světla či 

zapne rádio a vyvolává dojem, že jste doma). 
10) Připravte si soupis cenností (pro případ, že se i přes všechna 

opatření stanete obětí zlodějů). 
Poznámka: Ne nadarmo se říká, že nejlepší bezpečnostní zaří-
zení je dobrý soused.   
 
Krádeže jízdních kol 
Opětovně apelujeme na majitele jízdních kol, aby svá kola vždy 
při jejich opuštění řádně zabezpečili kvalitním zámkem, a to 
pokud možno uzamčením k pevně zabudovanému předmětu 
(stojan na kola, sloup, zábradlí apod.). Dále radíme zejména 
u hodnotnějších kol tato připojistit a dále opatřit ochrannými 
prvky (např. čipy, mikrotečkami, ochrannými nálepkami atd.). 
Rovněž žádáme cyklisty, aby svá kola uzamykali i uvnitř budov, 
zejména bytových domů, neboť již v nedávné minulosti došlo 
k několika krádežím nezajištěných, ale i zajištěných kol na 
chodbách těchto domů.  
 
Naše městská policie je tu pro vás, proto se s důvěrou na ni 
kdykoliv obracejte.  
 
V případě mimořádných událostí je strážník konající službu v 
kteroukoliv dobu k dispozici na služebním telefonu MP. 
 
Kontakt 
Mobilní telefon MP (nepřetržitý provoz): 602 500 584 
Tel. velitele MP: 722 070 912 
Pevná linka (služebna – pouze při přítomnosti strážníka): 
544 224 901 
www.ujezdubrna.cz 
E-mail:policie@ujezdubrna.cz. 

Okénko Městské policie 
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Jak jistě víte, ani knihovnám se vládní nařízení o uzavření v čase 
nouzového stavu nevyhnulo. Od 13. března jsme tedy i my 
musely bez předchozího varování zavřít. 
Knihovna se v této nelehké době zapojila do akce POMÁ-
HÁME SI v Újezdě u Brna. Naše činnost spočívala v telefonické 
komunikaci s občany, kteří potřebovali zajistit roušky. Vytvářel 
se seznam lidí, podle kterého jsme spolu s policistou roušky 
v Újezdě rozváželi. Každé ráno bylo zapotřebí obvolat všechny 
dobrovolné švadlenky, u nich potom vyzvednout ušité roušky, 
přivézt nutný materiál, který kromě města dodávali i vstřícní 
újezdští občané. Mimo látek, šňůrek, nití a gumiček jsme od 
dalších dobrovolníků přiváželi i zakladače šikmých proužků a ša-
blony na šití roušek vyrobených na 3D tiskárně. Zde je namístě 
dodat, že i tito lidé byli ochotni vyrábět komponenty na 
ochranné pomůcky zdarma a ve svém volném čase. 
V knihovně jsme také kompletovaly díly ochranných štítů do 
balíčků pro zdravotníky a zaměstnance v sociálních službách, 
které zajistil Ing. Drlík ve spolupráci s městem. 

Děkujeme všem švadlenkám, které našily obrovské množství 
roušek, jejich pomocnicím, které stříhaly látky nebo vyráběly 
šikmé proužky. Všechny tyto slečny, maminky či babičky přitom 
musely fungovat naplno i v domácnosti s malými dětmi či vnou-
čaty. Díky i těm, kteří brousili zdarma nůžky, švadlenkám hlídali 
děti či obstarávali nákupy seniorům. 
 
Ale zpět ke knihovně. Již je opět otevřená a funguje s menšími 
výjimkami stejně jako před propuknutím pandemie. Během 
uzavření nám profesionální firma vyčistila koberce a čalouněná 
křesla. Pracovní skupina města nám vymalovala vstupní chodbu. 
Velmi nás mrzí, že jsme byly nuceny zrušit některé kulturní akce, 
ale pokud vše půjde dobře, na podzim se můžete těšit na další 
díl „Brněnského podzemí“, a to 24. 9., nebo na cestovatelskou 
přednášku manželů Poulíkových 29. 10. – tentokrát nás pro-
vedou Kolumbií. 
 

Knihovnice Daria Matoušková a Věra Lísková

POMÁHÁME SI v Újezdě u Brna – knihovna

Drobná pozornost ke zpříjemnění karantény
Pro potěšení všech našich seniorů nad sedmdesát let věku jsme 
ještě v době nouzového stavu v měsíci dubnu připravili roz-
nášku malého dárku. Papírové tašky naplnili dobrovolníci při-
pravenými drobnostmi – časopisy, které zdarma dodala různá 
vydavatelství, křížovkami, listy s tréninky paměti, rouškou a 
novým katalogem firem 2020. 
K získání časopisů nám pomohl pan starosta Telnice František 
Kroutil a paní Dagmar Macáková. Oběma velmi děkujeme. Na 
kompletaci tašek se podíleli Kateřina a Kristýna Vašákovy, Mo-
nika Kroupová a Dominik Hladký, který se účastnil také roz-

nosu, a to společně s dalšími dobrovolníky –Evou Pochopovou, 
Dagmar Macákovou, Karlou Blažkovou, Lukášem Životským, 
Ivo Drahošem a Lenkou Jaškovou. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří po celou dobu nouzo-
vého stavu byli ochotni obětovat svůj čas pro naše seniory. Dě-
kujeme také vám, milí spoluobčané ve zralém a moudrém věku 
za mnoho krásných vzkazů. Věříme, že většinu z vás tato drobná 
pozornost a připomínka toho, že na vás myslíme, potěšila. 

 
Marie Kozáková a Pavlína Kroupová
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Domov u Františka a zkouška karanténou
Domov u Františka je nový moderní domov zřízený Jihomo-
ravským krajem. Zařízení funguje od roku 2016. O sto klientů, 
z nichž padesát jedna má trvalý pobyt ve městě Újezd u Brna, 
pečuje sedmdesát šest zaměstnanců. Třetina pracovníků do-
mova bydlí v Újezdě u Brna. 
Po dobu provozu domova i v době nouzového stavu byla vždy 
výborná spolupráce s představiteli města. V dubnu proběhla 
dobrovolná preventivní karanténa z důvodu ochrany zdraví a ži-
votů klientů. Z přibližně dvou tisíc domovů sociálních služeb 
v České republice bylo pouze několik, kde se dobrovolné ka-
rantény uskutečnily. V rámci zařízení sociálních služeb zřízených 
Jihomoravským krajem byl Domov u Františka jediným zaříze-
ním, které dobrovolnou karanténu zavedlo. 
 
Nouze o ochranné pomůcky 
Během nouzového stavu bylo nutno řešit nedostatek ochran-
ných pomůcek i finančních prostředků. Pracovníci domova šili 
roušky, pan ředitel zajistil dezinfekce, respirátory apod. Zaměst-
nanci i klienti domova velmi oceňují pomoc všech dárců, mezi 
něž patří i město Újezd u Brna, které poskytlo sedm set kusů 
roušek a jedno sto šedesát ochranných štítů.  

Díky pozitivně naladěným, ochotným a kvalifikovaným za-
městnancům, poctivé přípravě a velmi dobré komunikaci pro-
běhl celý měsíc karantény v domově úspěšně. Mimo únavy 
pracovníků na konci turnusů se nevyskytla žádná nemocnost 
a hlavní účel karantény – zachování zdraví klientů a zaměst-
nanců, byl splněn a nouzový režim v domově jsme společně 
zvládli. 
 
Dar a pamětní strom 
Domov obdržel osobní dar od premiéra České republiky 
Andreje Babiše. Pan ředitel Antonín Jízdný převzal z rukou po-
slankyně parlamentu České republiky Taťány Malé termoka-
meru v hodnotě 120 tisíc Kč. Obdržení daru bylo oceněním 
domova a jeho zaměstnanců za mimořádné úsilí v době koro-
navirové epidemie. 
Za účasti náměstka hejtmana JMK pro sociální oblast Marka 
Šlapala byl vysazen před budovou domova památný strom 
(jedle subalpínská), na připomínku boje proti koronaviru 
v roce 2020. 
 

 Naděžda Ustohalová
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Mimořádné hlášení městského rozhlasu ze 
dne 24. dubna 2020 – výročí osvobození
Vážení spoluobčané, dnešního dne si připomínáme výročí osvo-
bození Újezda Rudou armádou. Tato, pro naše město vý-
znamná událost, se stala 24. dubna 1945. 
Ustupující Němci všechno ničili. Zničen byl také sokolnický cu-
krovar a železniční most na trati Brno – Přerov. 
Ještě po ústupu provedli Němci nálet na Újezd. V Revoluční 
ulici byl zabit v hloučku dětí třináctiletý Jaromír Koutný a těžce 

zraněna jeho desetiletá sestřička Miluška. V dnešní Lidické ulici 
byla zabita Josefa Káňová se sedmiletou dcerkou Jaroslavou. 
Vážení spoluobčané, vzpomeňme dnes všech padlých za druhé 
světové války a věnujme jim tichou vzpomínku. Vždyť jejich 
oběti přinesly mír nám všem.  
Važme si skutečnosti, že můžeme prožívat radostný a klidný 
život v míru a ve svobodě.
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Jak zaznamenala konec války Pamětní kniha
K ránu 24. dubna nastoupila Rudá armáda v úseku Mout-
nice–Těšany k útoku a osvobodila Měnín a Telnici. Německé 
vojsko zmateně ustupovalo do Sokolnic, které byly vojskem 
přecpány. Téměř tři hodiny byly proto ostřelovány dělostřelec-
tvem Rudé armády. Pod ochranou této palby postupovali ru-
doarmějci na Sokolnice.  
 
Kolem půl jedenácté byla obec i se zámkem v rukou Rudé ar-
mády, o 14. hodině i „Bažantnice“. Jenom silnice, vedoucí od 
Telnice k sokolnickému nádraží, byla ostřelována německým 
dělostřelectvem s kopců: Stará Hora nad Újezdem (307 m n.m.) 
a od Mohyly míru na Prackém kopci (324 m n.m.).  
 
Postup Rusů s nepřekonatelným elánem byl podporován tan-
kovými jednotkami, dělostřelectvem i speciálními útočnými 
zbraněmi, umístěnými na mlatě Obecního domu, na hřišti 
a v Nádražní ulici; katuše byly ukryty v zahradách u kostela na 
Rychmanově; ve stodole Stanislava Kalvody zúčastnilo se útoku 
na Starou horu 6 minometů.  
 
Těžkými palubními zbraněmi byl zničen nad Újezdem strážní 
domek železniční trati Brno-Přerov a velmi poškozena památná 
kaple sv. Antoníčka na kopečku „Křiby“, postavená r. 1703; od 
ní 2. prosince 1805 o 5. hodině ranní byla vystřelena z rakou-
ského děla v třícísařské bitvě u Slavkova první koule na postu-
pující vojsko Napoleonovo. Zde padlo nejvíce Němců 
a v odpoledních hodinách byl jejich odpor zdolán a Rudá 
armáda osvobodila další obce slavkovského bojiště: Kobylnice, 
Dvorska, Prace, Ponětovice, Šlapanice. Sovětští hrdinové tu 
bojovali po 140 letech jako jejich pradědové. 
 
Z místních občanů zahynuli v tento den: 
1. Jan Fianta, hodinář z Komenského ulice, zavíral vrata svého 

domu; 
2.  Vladimír Staňa, zaměstnanec brněnské Zbrojovky; šel ráno 

pro mléko z krytu, když jej zasáhl německý granát. 
 
Ustupující Němci zničili všechny komunikační spoje. Již 
18. dubna těsně před polednem vyhodili železniční most na 
trati Brno-Přerov, 24. dubna zničili silniční mosty nad Zlatým 
potokem v Telnici, Sokolnicích a Kobylnicích. Ještě za bojů však 
byly tyto nahrazeny provisorními dřevěnými mosty, takže po-
stup Rudé armády nebyl už brzděn. 
 
Dne 23. dubna zapálili němečtí vojáci rolnický cukrovar 
v Sokolnicích. Bylo v něm zničeno asi 60 vagonů surového 
cukru a veškeré strojní zařízení. Jenom rekonstrukce cukrovaru 
si vyžádala 100 mil. Kčs. 
 
Téhož dne zapálili Němci újezdskou sladovnu, která byla ma-
jetkem firmy „Českomoravské vývozní sladovny akc. společ-
nost“. V hořejších místnostech (půdách) hlavního objektu bylo 
skladiště ovsa a ječmene, dole na humnech zabrala místnosti 
v době Protektorátu „Flugmotorwerke Ostmark“ v Líšni na 

dílny, kde se vyráběly pumpy pro letadla. Pracovalo zde v době 
totálního nasazení asi 2000 lidí. Uskladněného obilí bylo asi 250 
vagonů, z toho asi 100 vagonů ječmene.  
 
Stroje „Ostmarky“ byly požárem silně poškozeny. Z celé sla-
dovny se zachovala pouze zadní část – pytlárna, v níž bylo us-
kladněno asi 30.000 pytlů; velká část těchto pytlů byla během 
válečných událostí rozkradena. MNV zajistil pro naše obce asi 
1300 pytlů, také obilnímu družstvu a mlynáři byly pytle pouká-
zány. Hořící sladovna byla dlouhou dobu zásobárnou zdejšího 
obyvatelstva. Lidé odhrabávali ohořelé obilí a spodní vrstvy, jen 
vlhké a začazené dávali do pytlů a odnášeli domů. Bylo to prý 
dobré krmivo pro dobytek. 
Němci zapálili též menší skladiště obilí v Moravcově domě 
u nádraží. 
 
Dne 25. dubna (ve středu) po ústupu z kraje provedli Němci 
nálet na Újezd a Sokolnice v síle 8 až 10 letadel. Bylo krásné 
jitro, které vylákalo lidi a zvláště děti na ulici. Na Revoluční 
ulici v hloučku dětí byl zabit třináctiletý sekundán Jaromír 
Koutný, jeho sestřička, desetiletá Miluška byla těžce raněna. 
Byla jí utržena pravá ruka a zraněn hrudník. Dále byla zabita 
v dnešní Lidické ulici Josefa Káňová se sedmiletou dcerkou 
Jaroslavou. 
 
Z německých letadel se však žádné nevrátilo na základnu. V le-
teckých soubojích sovětští stíhači, kteří ihned startovali z polního 
letiště u Měnína, sestřelili německá letadla. 
 
Po bojích 
Naši občané přijali sovětské vojáky – své osvoboditele – ra-
dostně a bratrsky. Poskytli jim pohostinství a všeho, čeho bylo 
potřebí: vařili jim – zvláště drůbež, borčš, čaj, zelí, prali a žehlili 
prádlo, připravovali lázně. Bratřili se s nimi. 
 
Na hřbitově, u kostela, v zahradách a v polích byly hroby pa-
dlých rudoarmějců; v hlavách byly rudé hvězdy a naši lidé je 
zdobili květinami. 
 
Lidé se stěhují ze sklepů a krytů do svých příbytků; většina ob-
čanů spí však v krytech; jen velký kryt u Haluzů se vyklízí. Večer 
jezdí stále auta, děla, tanky a vozy k Brnu. Poslední dubnový 
týden svítí úplněk; do půlnoci je venku velmi neklidno: volání, 
zpěv, harmonika a hluk. 
 
Na ulicích všude těžké stopy války: sklo, dráty a roztříštěné 
sloupy elektrického vedení, trosky a křidlice. Čpavý dým vše 
pronikal a všude jej bylo cítit. Nepřirozeně působily kvetoucí 
stromy v oblacích kouře a ve spoušti kolem. Na obzoru planula 
v noci rudá záře a dýmová clona ve dne. A do toho nepřetržité 
dunění děl a duté vzdálené detonace min a granátů. Taková je 
válka, všude jsou její stopy. Lidé bledí a pohublí jako po těžké 
nemoci si vyprávějí o ztrátách, škodách a rabování. 

Z Pamětní knihy vypsala Rostislava Paarová 
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Žena s neobyčejným osudem. A také zraněná Miluška zmíněná 
v Pamětní knize v kapitole o osvobození 
 
Jen málokomu život přinese jen to dobré. Říká se, že kalich hoř-
kosti má každý více či méně naplněn. Co když je ale té hořkosti 

poněkud příliš, co když je tíha taková, že ji srdce unést nemůže 
a přesto musí? Žena s neobyčejným osudem, Milena Hercí-
ková, se narodila v našem městě. 
Po leteckém náletu v květnu 1945, který tragicky postihl ji i 
celou její rodinu, se s rodiči odstěhovala do Machnína u Li-
berce. Zde maturovala, složila pedagogické zkoušky. Již 40 let 
pracuje na ZUŠ v Liberci.  
12. ledna 2018 byla hostem Zuzany Maléřové v Nočním Mi-
krofóru na ČRo Dvojka, přečtěte si kousek rozhovoru: 
 
Píše levou rukou, ačkoli není levák. Bez pravé ruky dokázala 
vše: mít rodinu, dítě, profesi. Její básně jsou silnou zpovědí od-
žitých bolestí i veselou fantazií pro děti. 
 
„Byl duben 1945. Přijela osvobozující vojska a z úkrytu ve staré 
cihelně se celá naše rodina mohla vrátit živá a zdravá domů. 
Všude kolem zničené domy, nepořádek, ale byl mír. Maminka 
mě i oba starší bratry vykoupala a nastrojila. 
Oblékla jsem si sváteční sametové šaty. Vyběhli jsme ven a po-
zorovali kolony aut, začínalo jaro, kvetly pampelišky, nebe bylo 

modré. Pak jsme se i s dalšími dětmi vydali blízko k polím, aby 
nám nic neuniklo. Najednou nastala tma. Všechno ostatní už 
znám jen z vyprávění rodičů. 
Přilétlo jediné německé letadlo. Nikdo netušil, odkud se vzalo. 
Střepiny zabily mnoho vojáků, zabily i mého dvanáctiletého 

bratra. Další lidé byli zranění, 
mezi nimi i já. Byl mír. Ztratila 
jsem mnoho krve. Měla jsem 
otevřenou ránu na hrudi a 
pravá ruka mi visela bezvládně 
v sametových šatech. Lékař zva-
žoval, zda mě nechat v klidu 
umřít, nebo mi okamžitě ampu-
tovat ruku, což by mohlo zvýšit 
šance na mou záchranu. Roz-
hodl se pro amputaci. Rozstří-
hali mi šatičky i mé dětství. A to 
jsem ještě netušila, že bratr 
nežije, střepina mu uřízla kus 
hlavy. 
Teprve později jsem si uvědo-
mila, čím moji rodiče museli 
projít. A proč museli utéct z 
místa této tragédie a z morav-
ské roviny se přestěhovali do 
českých hor v blízkosti Liberce. 
Tady začal můj nový radostný 
život plný překážek. 
Naučila jsem se psát levou 
rukou, oblékat panenky, zava-
zovat si tkaničky. Byla jsem usi-
lovná. Když jsem se vdávala, 

maminka mi řekla: ´Dělej vše tak, aby tvůj muž a všichni za-
pomněli, že máš jednu ruku. Celý život jsem si její slova připo-
mínala.´“ 
 
A na závěr báseň Mileny Hercíkové, k níž není třeba dalších 
slov. 
 
Najděte si jedno místo, 
ať je kdekoli, 
místo, které setře slzu, 
když vás zabolí. 
Místo, které vyslechne si 
celou pravdu, 
šťastný vzdech, 
místo, které sejme tíhu 
skrytou na zádech. 
 
 

Zdroj rozhovoru s Milenou Hercíkovou – ČRo Dvojka,  
upravila Mgr. Markéta Jetelová

Rozstříhali mi šatičky i mé dětství 
Milena Hercíková, básnířka a pedagožka
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Co se dělo koncem války kolem skupiny Vysočina v Polné 
a v osadách v okolí. Sepsáno dle zápisů podle skutečných udá-
lostí panem Emiliánem Matouškem a Janem Kalábem, členem 
Českého plaveckého klubu v Brně, který se některých akcí 
zúčastnil. 
 
Byly kouty Vysočiny, kam lidská noha vkročila velmi vzácně. Ve 
druhé polovině roku 1943 se však tamní lesy staly domovem 
stovek skupin stíhaných českých hochů, uprchlých sovětských 
válečných zajatců i ostatních národností. 
 
Tato doba zažehla v jejich srdcích odhodlání se mstít za nacis-
tickou zvůli, za vyvražděné rodiny a děti. 
 
Jedna z těchto skupin vznikla v srdci Vysočiny v Polné. Lesy táh-
noucí se směrem k obci Záborná byly výborným úkrytem pro 
odvážné hochy. Na začátku jejich boje byla jejich výzbroj ne-
valná, avšak díky několika úspěšným akcím se skupina vyzbrojila 
téměř perfektně. Pod vedením člena skupiny Matouška se jed-
notka začlenila do partyzánské brigády operující ve střední a se-
verní části Českomoravské vysočiny pod vedením generála 
Luže. 
 
Gestapo slídí 
Na jaře roku 1944 rozrostla se aktivita skupiny do té míry, že 
na sebe upozornila svojí destrukční činností jihlavské gestapo. 
Avšak ani těmto nepodařilo se skupinu vyslídit. 
 
Hlad předposledního roku války dosahoval vrcholu. Situaci si 
hoši sami vyřešili díky přírodním zdrojům. Vodní nádrže posky-
tovaly velké množství ryb – takže přes noc byly vypouštěny ryb-
níky, mezi ně patřil i polenský rybník Podhorák. Ryby se ukládaly 
do pytlů a přenášely do lesů a tam nasolené skýtaly potravu na 
několik měsíců. 
 
Pomoc při těchto akcích poskytovali členové Českého plavec-
kého klubu z Brna, neboť některé rybníky nebylo snadné vy-
pustit. Pátrání protektorátního četnictva bylo bezvýsledné díky 
neskonalé oddanosti všech těch, co se na akcích podíleli. A tak 
bylo v lese co jísti. 
 
Kolem poloviny roku 1944 byli místní nacisté odzbrojováni, a to 
postupně bez většího odporu. Ukořistěná výzbroj a výstroj byla 
ukryta na suchém místě pod senem na půdě v domě Jungman-
nova 164 v Polné. Nikdo na skrýš nepřišel až do konce války. 
Začátkem srpna se dle rozkazu měla část brigády přesunout do 
prostoru připravovaného Slovenského národního povstání. 

K přesunu skupiny Polná nedošlo, a to vinou přerušeného spo-
jení. Vedení partyzánské brigády bylo vypátráno a v boji s na-
cistickou přesilou padl i velitel, generál Luža u Přibyslavi. 
 
Poslední zima války se vyznačovala silnou destrukční činností 
skupiny na úseku komunikací. Byly zničeny koleje na trati Ji-
hlava – Německý Brod. V okolí Dobronína byly narušeny 
mosty. Telefonní vedení bylo na několika místech hlavní tratě 
přerušeno. 
 
Vagony směřující na frontu, pokud byly zavčas zjištěny spojkami 
z dráhy, staly se kořistí přímo ve stanici, kde se nacházely. Na-
cistická „Winter Hilfe“ nedojela do cíle. Partyzánský deník ho-
voří o přestřelce s německou hlídkou v prostoru obce Střítež 
na trati Jihlava Praha v prosinci roku 1944. 
 
Konec války se blíží 
Předjaří a jaro 1945 přišly v tomto roce brzy. Osvobození 
Rudou armádou se blížilo. Německá armáda dezorientovaně 
prchala v panickém strachu na západ. Silnice koncem února se 
zaplnily kolonami německých vojáků směrem od Brna. 
 
Skupina obdržela příkaz otevřít cestu postupující Rudé armádě 
na jižní Moravu. Nacistický SS oddíl se kolem 25. dubna 1945 
ukryl v lese po pravé straně silnice Polná – Záborná. Vytvořil 
tam opevnění s možností odstřelovat silnici. Opevněné bojůvky 
SS bylo nutné zlikvidovat, avšak vzhledem k přesile proti sku-
pině nebylo možné akci zahájit okamžitě. Hlavní úkol německé 
SS bylo narušit příchod Rudé armády. 
 
Skupina partyzánů se rozhodla odpoutat pozornost od komu-
nikace a zahájila na ně nečekanou palbu směrem od polenské 
pily a z druhé strany od kapličky směrem silnice Záborná – 
Polná. Ke střelbě byly použity kulomety. Překvapená nacistická 
SS se dala na ústup v domnění, že jde o Rudou armádu. Ústup 
byl proveden směrem k lesu Ochoz, takže za sebou SS jednotky 
zanechaly spoustu zbraní a materiálu. 
 
Při tomto boji zahynul po těžkém zranění partyzán Jan Dvořák 
– čest jeho památce. 
 
SS oddíly byly na české straně Vysočiny rozprášeny postupující 
Rudou armádou kolem 5. až 9. května 1945. Partyzánská sku-
pina byla v květnu 1945 na slavnosti osvobození v Polné slav-
nostně vyznamenána. 

Jan Kaláb, Újezd u Brna 

Boje o osvobození Vysočiny očima pamětníka
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I když už je červen, dovolíme si zavzpomínat na letošní zimu. 
Během ní jsme stačili uspořádat dvakrát Posezení pro seniory. 
Poprvé to bylo Mikulášské setkání, podruhé koncem února Kar-
nevalové posezení. 

V prosinci na dveře od jídelny v Domě s pečovatelskou službou 
zaklepal Mikuláš i se svým doprovodem, andělem a čertem. 
Pro všechny přítomné seniory to bylo velké překvapení. Miku-
láš nám připomenul příběh ze svého života a poté byly všem 

přítomným rozdány malé balíčky. Po chvíli začala samotná zá-
bava, při které bylo nabídnuto malé občerstvení. Ke konci nám 
přišla skupinka místních děvčat zazpívat koledy. Společně za do-
provodu kytary jsme si zazpívali vánoční koledy a tím už byla 
předvánoční atmosféra naladěna. Rozešli jsme se s přáním 
všeho dobrého a pozitivního v novém roce. 
Koncem února jsme seniory pozvali na Karnevalové pose-
zení, které jsme doplnili výzdobou připomínající konec ple-

sové sezony. Po úvodním přivítání si senioři dodali odvahu 
a nejen zpěvem, ale i tancem si zpříjemnili odpoledne. Ne-
chybělo opět něco malého k zakousnutí a šálek kávy. Neza-
pomněla nás opět navštívit místní děvčata, co ráda a krásně 

zpívají. Opět jsme vyslechli několik písniček za doprovodu 
kytary. Tímto bych jim ráda znovu poděkovala, měly nachys-
tané i texty písniček pro ostatní přítomné, a tak jsme mohli 
zpívat opravdu všichni. Krásnou atmosféru jsme ukončili „bo-

hatou“ tombolou a spousta přítomných si odnášelo drobné 
dárky pro radost. 
Chtěla bych poděkovat všem členkám sociální komise za pomoc 
při těchto akcích, aby mohly probíhat v klidu, pohodě a naši se-
nioři si je mohli příjemně užít. 
 

Pavlína Kroupová, 
předsedkyně Sociálně-zdravotní komise

Senioři se bavili
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Milí přátelé a příznivci újezdského 
Tylova divadla, 
chtěli bychom vás touto cestou po-
zdravit a podělit se s vámi o aktuální 
dění v našem spolku. 
Celý minulý rok jsme pilně zkoušeli 
nové představení Akt s houslemi, jehož 
premiéra byla naplánována na pátek 
27. března tohoto roku. Plakáty, pro-
gramy i vstupenky už byly vytištěny 
a připraveny k distribuci, když zasáhla 
vyšší moc v podobě nouzového stavu 
a s ním souvisejících opatření. Doufali 
jsme, že se nám podaří premiéru ode-
hrát ještě do prázdnin, ale okolnosti 
tomu bohužel nepřály – v této chvíli 
se tedy jako nejpravděpodobnější ter-
mín jeví některý říjnový víkend. Vě-
říme, že nám zachováte svou přízeň 
a že se všichni společně na podzim 
zase setkáme. Těšíme se na vás! 
 
Leona Tálská za všechny členy spolku  

Tylovo divadlo Újezd u Brna

Divadlo bude

Ne, ne, ne, Kulturně školská komise nespí. I letos připravujeme 
kulturní léto pod širým nebem újezdským! Pokud možno 
v parku u Penzionu, jestliže se ovšem nebe zatáhne, máme zá-
ložní variantu v sále Na Rychtě. Ale nestrašme dešťovými kap-
kami a bouřkami, pojďme se raději podívat, co pro vás 
chystáme. 
 
Festival italské písně – Festival della canzone italiana se pořádá 
každoročně od roku 1951 v lázeňském městě Sanremo v Ligurii. 
Festivalové hity přijede v neděli 12. července do parku u Pen-
zionu zazpívat Martino Hammerle Bortolotti, pěvec, kterému 

z poloviny koluje v žilách italská krev. Jeho rodištěm je však 
Innsbruck. Zazní vítězné písně z festivalu v Sanremu z 50. a 60. 
let. 
Máte-li rádi Ivana Hlase, určitě si nenechte ujít další koncert 
kulturního léta. Umělec vystoupí 26. července v parku u Pen-
zionu. Originální muzikant s přízvisky jako bílý indiánský náčel-
ník či poslední pražský bohém se proslavil mimo jiné i písněmi 
k filmu Šakalí léta. 
 
Pochody, tanga, valčíky…to vše přinese koncert Popular Orches-
tra – Vlastimil Bialas a hosté. Přijďte do parku u Penzionu v ne-

Kulturní léto – koktejl už mícháme! 
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děli 9. srpna. Zazní díla 
Františka Kmocha, Jaro-
míra Vejvody, Karla Val-
daufa, Karla Hašlera 
a dalších výborných skla-
datelů. Repertoár bude 
letos ryze český! 
 
17.–21. srpna se těšte na 
Letní filmový festival za 
sokolovnou. Tituly filmů 
vám zatím neprozradíme, 
čekáme ještě na horké 
novinky! 

Milovníci dechovky pozor! V neděli 23. srpna přijďte do parku 
u Penzionu na Vlčnovjanku. Slovácká krojovaná kapela dechové 
hudby u nás vystoupí poprvé. Bude co poslouchat, bude na co 
se dívat a hlavně, bude co zpívat! Kapela pod vedením pana 

Pavla Nevařila už se na vás 
těší. 
30. srpna pro velký úspěch 
opakujeme akci Poslední 
prázdninová jízda v  parku 
u Penzionu. Odrážedla, čtyř-
kolky a rozličné samohyby 
budou vítány, a především 
zveme všechny děti i s rodiči. 
Začátky koncertů v  parku 
u Penzionu jsou vždy v 17 
hodin. 
Na všech akcích bude možné 
zakoupit občerstvení, vstup je 
zdarma. 
Přejme si tedy hezké počasí, ať nám ten letní kulturní koktejl 
zvedne náladu! 

Mgr. Markéta Jetelová

20 www.ujezdubrna.cz
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2. 3. 2020 byl zahájen provoz nové dětské skupiny Veselá ško-
lička Zuzanka v Újezdu u Brna. Dětská skupina se nachází 
v areálu základní školy, její vznik umožnila Evropská unie a spo-
lupráce s městem Újezd u Brna. 
 

Co je to dětská skupina? 
Jsme potěšeni, že pro rodiče malých dětí můžeme nabídnout 
službu nově vybudované dětské skupiny v Újezdu u Brna. 
Nová školka má kapacitu 24 dětí, které jsou rozděleny do dvou 
tříd. Pro každou třídu jsou k dispozici 2 učitelky, které se starají 
o spokojenost a náplň dne dětí. Učitelky jsou plně kvalifiko-
vány pro práci s dětmi v dětské skupině. 
 
Pro koho je určena a jaké má výhody a cíle dětská sku-
pina? 
Dětská skupina je určena pro děti ve věku 1,5–6 let. Cílem 
této dětské skupiny je pomoci rodičům, kteří nedosáhnou na 
klasickou mateřskou školu. Dětská skupina pomáhá sladit práci 
a péči o děti a přispívá k rychlejšímu návratu rodičů z rodičov-
ské dovolené do zaměstnání. Pomáhá rodičům i při volbě čás-
tečného pracovního úvazku. Velmi napomáhá dětem 
k rychlejší adaptaci v kolektivu a připravuje děti na kolektiv 
v mateřských školách. Dětská skupina je novinkou ve spektru 
možností nekomerčních služeb péče o děti předškolního věku. 
Díky dotacím z Evropské unie nabízíme mnohem nižší škol-
kovné než jiné soukromé školky. Nabízíme různé varianty typu 
docházky a neopomínáme na pozvolný adaptační proces.  
 
Provoz a kroužky pro děti 
Dětská skupina je v provozu celoročně (včetně prázdnin), 
denně v době od 7–17hod (vyjma víkendů a státních svátků). 
Pro děti je připravena řada kroužků, při kterých získávají do-
vednosti a znalosti. Můžou se těšit na keramiku, angličtinu, 
sportovní kroužek, výtvarný kroužek, plavání, hudební kroužek. 
Dále naší snahou bude otevřít řadu kroužků v odpoledních ho-
dinách pro všechny děti z Újezdu u Brna a okolí, které budou 
mít zájem o plánované kroužky. 
 
Plány do budoucna 
Plánů máme spoustu. Počínaje denními zajímavými aktivitami, 
přes rozšiřování pravidelných kroužků, až po výlety do vzdále-
nějších míst minibusem.  

Aktuálně stále pracujeme na tom, aby se děti cítily v této dětské 
skupině spokojeně. 
Proto ještě bude probíhat zateplení budovy a opláštění budovy 
fasádou pro maximální komfort dětí.  
 
Jak se přihlásit? 
Přihlášky do školičky jsou již v běhu, zájemci volejte, pište a in-
formujte se na možnosti docházky. Aktuálně máme volná místa 
na nový školní rok od září 2020 a zbývá posledních pár míst 
na prázdninovou docházku, kterou mohou využít i děti z jiných 
školek. 
Těšíme se na všechny děti.  
 
Kontakty: 
Majitelka: Zuzana Vacková  
Provozovatel: Dětská skupina Veselá školička Zuzanka, z.s. 
 
 

Veselá školička Zuzanka už je otevřená
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Doba pandemie pro nás pro všechny byla velkou školou. Při-
nesla řadu omezení a zákazů, na čas nám vzala to, co jsme po-
važovali za samozřejmé. Možná by stálo za to zastavit se na 
okamžik na místě, kam chodí lidé, kterým bez ohledu na pan-
demii připravil život těžkou zkoušku mnohem dříve. Tím místem 
je Masarykův onkologický ústav v Brně, právě zde pracuji 
v Centru komunikace s veřejností. 

Je pravděpodobné, že i ve vás věta: „Poslali ho na Žluťák...,“ 
vzbuzuje lehké mrazení v zádech. Ano, všichni víme, že v tomto 
ústavu se léčí onkologická onemocnění, onemocnění, nad 
nimiž lékaři na celém světě ještě stále na sto procent nevítězí. 
Pacienti mají mnohdy nulovou imunitu, obavy o plné uzdravení 
jsou všudypřítomné a do toho všeho přichází ohrožení nebez-
pečným virem. Dá se to zvládnout? Ano, ale lehké to nebylo 
a není. 
Jedním z prvních kroků byl zákaz návštěv a nařízení důsledného 
používání ochranných prostředků jak personálem, tak pacienty. 

Všem byla při vstupu do ústavu měřena teplota, oddělily se 
vchody pro pacienty a zaměstnance a byl zde také speciální 
vchod pro pacienty s příznaky jakékoliv infekce, např. respirač-
ního onemocnění či teploty. V době největšího vzplanutí pan-
demie byla odvolána kontrolní vyšetření u prokazatelně 
vyléčených pacientů, kteří jsou v ústavu sledováni, svoji činnost 
zastavilo Centrum prevence poskytující zdravým lidem preven-
tivní prohlídky. Okamžitě vešla v platnost zvýšená hygienická 
opatření, včetně celoplošné desinfekce rizikových provozů. Byla 
zřízena speciální ambulance pro testování na COVID-19, jež 
musí podstoupit pacienti před operací a hospitalizací. Probíhala 
cílená edukace o respirační hygieně jak pro pacienty, tak i pro 
personál. Personál byl rozdělen do dvou týmů, aby se snížilo 
riziko výpadku provozu při uvalení karantény na zaměstnance. 
A jak zvládali situaci pacienti? Hospitalizovaní se museli smířit 
s faktem, že jejich blízcí za nimi nemohou. V době nemoci je 
člověk potřebuje nejvíce, takže aspoň díky telefonům mohli být 
s příbuznými v kontaktu. Pacienti, kteří na léčbu dojíždějí, často 
čelili otázce: Přijet či raději nejezdit? 
Telefony v ústavu zvonily nepřetržitě, personálu byla polovina, 
ovšem strach se ve vzduchu rozhodně nevznášel. Usměvavé 
sestřičky byly dále vlídné, obětaví lékaři vstřícní a pacienti trpě-
liví. Možná, že tuto zkoušku ohněm přestáli ještě lépe než my, 
kteří jsme zdraví. Jejich boj totiž ani po zvládnutí pandemie ne-
končí, nezbývá jim než věřit v uzdravení a být statečný. 
Na závěr chci vyjádřit hluboký obdiv vedení Masarykova on-
kologického ústavu, které v čele s naším váženým (a také oblí-
beným) panem ředitelem prof. MUDr. Markem Svobodou, 
odvedlo vynikající práci v náročné nepředvídatelné krizové si-
tuaci. 
Masarykův onkologický ústav není nemocnicí na kraji města, 
je nemocnicí stojící v jedné z nejhezčích čtvrtí Brna, je ale záro-
veň místem, kam dochází pacienti s nelehkou diagnózou. Kolik 
slz tam asi vyteklo, kolik bylo loučení, kolik návratů do života, 
kolik díků, kolik radosti z uzdravení. Až půjdete někdy kolem, 
podívejte se do oken. Pacienti tam nejsou v dobrých rukou, pa-
cienti jsou tam totiž v rukou nejlepších. 
 

Mgr. Markéta Jetelová 

Nemocnice, která není na kraji města… 

Tréninkové a herní vytížení hráčů vzhledem k epidemiologické 
situaci není takové, jak by bylo v normálním režimu. I v této 
přechodné době se však snažíme systémem náborů v Újezdě a 
přilehlých vesnicích Hostěrádky-Rešov, Kobylnice, Sokolnice, 
Telnice, Žatčany a Otnice vytvořit početnější fotbalovou zá-
kladnu. 
Co se týče kategorie přípravek (minipřípravka, přípravky mladší, 
starší přípravka) zde jsme v situaci, kde máme přijatelný počet 
adeptů, i když ne optimální. 
Horší situace je v kategorii mladších a starších žáků, což jsou 
ročníky 2008–2005, kde je nedostatek hráčů. 

Proto bych chtěl apelovat na chlapce a dívky z těchto ročníků, 
aby se přihlásili na uvedené kontakty na náborovém letáku, po-
případě aby se obrátili přímo na mě. 
Dívky mohou být s chlapci v jednom družstvu maximálně do 
kategorie starších žáků. Mají možnost být v takto utvořeném 
družstvu o jeden rok starší než chlapci, takže v našem případě 
maximálně do roku narození 2004. 
 

Josef Hudec, tel. 731 485 280, e-mail: JoHud@seznam.cz

Hledáme mladé fotbalisty a fotbalistky
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V sobotu 6. června proběhl na újezdském fotbalovém hřišti tur-
naj mladších přípravek. Konal se za účasti družstev z Křenovic, 
Šaratic, Zbýšova, Kobeřic, Hodějic, Líšně a dvou družstev do-
mácích fotbalistů. 
Přípravy na turnaj začaly s velkým předstihem a poslední týden 
před turnajem se dolaďovaly přímo na hřišti. Nešlo jen o sa-
motný fotbal, ale upravovalo a vylepšovalo se okolí hřiště, vy-
tvářelo se posezení u kiosku. Součástí příprav bylo rovněž 
oslovení různých sponzorů a pozvání vedení našeho města. 
Po úvodním slovu Přemka Poláka, hlavního pořadatele, se 
milým projevem prezentovala paní starostka Marie Kozáková, 
která obdržela od pořadatelů kytici. 
Pak už byla na řadě ta sportovní část. Na travnaté ploše byla 
předem vytyčena dvě hřiště pro hlavní turnaj a jedno malé pro 
minipřípravku. Kromě uvedených oddílů sehráli vzájemně in-
terní turnaj i ti úplně nejmenší a nejméně zkušení úježďáčci. 
Tím doplnili báječnou atmosféru ce-
lého dne. 
Mimo turnaje si zúčastnění hráči vy-
zkoušeli i různé dovednostní cviky, 
které pořadatelé rovněž přichystali. 
Všichni si s chutí zahráli, celkově se po-
bavili a bez ohledu na výsledky za-
vládla spokojenost. Na závěr byli 
všichni hráči odměnění. 
Patří se poděkovat zejména Přemkovi 
Polákovi, Pepovi Vachovi, Tomáši Ma-
láskovi, Radkovi Tálskému a všem, kteří 
se na organizaci turnaje podíleli. I když 
výsledky nejsou v tomto momentě dů-
ležité, závěrem je uvádíme. 
Jen víc takových turnajů za účasti co 
nejširší veřejnosti. 
 
Družstvo Újezd A 
Adam Matuška, Ondřej Mička, Ben 
Fric, Patrik Polák, Denis Fric, Samuel 
Skreček, David Sekanina, Milan Máca, 
Daniel Kadlčík, Dan Strava, Kryštof 
Mach 
Výsledky 
Zbýšov               3:5 
Šaratice             3:0 
Líšeň                 6:2 
Křenovice          4:0 
Kobeřice           4:0 
Hodějice           7:2 
Újezd B             8:0 
celkové skóre  35:9 
Střelci 
Adam Matuška – 8, Ondřej Mička – 
7, Ben Fric a Patrik Polák – 5, Samuel 
Skreček – 4, Denis Fric – 3, David Se-
kanina – 2, Milan Máca – 1 

Újezd B 
Stanislav Hvozdak, Daniel Hebelka, Kamila Janírková, Filip Ja-
nírek, Patrik Vach, Adam Vaverka, Tomáš Prokeš, Lukáš boro-
vička, Jakub Borovička, Tobias Luska 
Výsledky 
Křenovice          1:6 
Zbýšov               2:4 
Šaratice             1:5 
Hodějice           3:1 
Líšeň                 2:4 
Kobeřice           2:1 
Újezd A             0:8 
celkové skóre  11:29 
Střelci B týmu nebyli evidováni 

Josef Hudec 

Fotbalové hřiště žilo turnajem těch nejmladších
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Jméno vynikajícího hudebního skladatele Leoše Janáčka jistě 
znáte. Málokdo ovšem ví, že jeho osudy se lehce dotkly 
i našeho města. Do Újezda u Brna jezdil za tajemným léči-
telem, který měl pomoci jeho nemocné dceři Olze. Někdy 
přijížděl s dcerkou, jindy takzvaně na radu zcela sám. A jak 
těžký byl život Leoše Janáčka? Pojďme si o něm chvilku po-
vídat. A protože se říká, že za vším stojí žena, začněme jeho 
manželkou. 

Zdenka Schulzová (1865–1938) měla ze svého učitele velký 
strach. Znala jej trochu z ústavu a slyšela od jeho žáků, že je ve-
lice přísný. Jeho zjev měl však pro Zdenku cosi temného. 
Leoš byl štíhlý, spíše menší postavy, bledý obličej silně kon-
trastoval s tvrdým kadeřavým plnovousem, hustými černými 
kučerami a velmi výraznýma hnědýma očima. Již tehdy se 
Zdence na něm neobyčejně líbila malá bílá ruka, která se stá-
vala samostatnou oduševnělou bytostí, když se dotkla klavi-
atury. 
Janáček se však s nikým nemazlil. Vyžadoval jako samozřejmost, 
aby každý žák uměl bezvadně svůj úkol. Obzvlášť přísný, nebo 
dokonce zlý, ale nebyl. Přesto se to o něm tvrdilo. Zdenka 
Schulzová, dcera Emiliana Schulze, ředitele českého učitelského 

ústavu na Starém Brně a Anny Schulzové, roz. Galuškové, se 
13. července 1881 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Sta-
rém Brně provdala za učitele hudby na českém učitelském 
ústavu Leoše Janáčka (1854–1928). Přítomni byli také ženi-
chovi rodiče – Jiří a Amálie. 
Janáček bydlel v Měšťanské ulici č. 46, která tehdy zahrnovala 
dnešní Křížovou ulici a Prokopské náměstí, které se nacházelo 
kolem dnes neexistující Prokopské kaple. Nevěstě Zdence 

Schulzové tehdy bylo 15 let a 11 měsíců! Se svými rodiči bydlela 
rovněž v Měšťanské ulici, ale v čísle 54. 
 
Oddávajícím byl profesor František Ruprecht, kterému asistoval 
starobrněnský farář. Nevěsta ovšem potřebovala ke svému 
sňatku souhlas otce, jelikož byla nezletilá. Tehdy se zletilost na-
bývala až 24. rokem! 
Navzdory protestům nevěstiny matky byl obřad veden v češ-
tině. Janáček se odmítal o německém obřadu vůbec bavit. 
Na svatbu se navíc dostavil ve slavnostní sokolské čamaře, což 
nevěstiny příbuzné značně vyděsilo. 
Starobrněnský kostel byl v to nádherné odpoledne přeplněn. 
Před pátou hodinou zastavily u vchodu do kostela fiakry, při-

A tak šťastně to začalo…

Leoš se snoubenkou Zdenkou v červnu 1881 Zdenka Janáčková, rozená Schulzová v roce 1880 
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vážející kolem 20 hostů. Z kruchty zněla spousta hudby, zpívali 
Janáčkovi žáci, kteří přijeli z prázdnin. Lidé si přišli na své. Takový 
krásný pár, byla radost na ty dva pohledět. Zdenka byla malinko 
vyšší než Leoš, štíhlá, pleť měla hladkou jako hedvábí. Měla 
lehkou chůzi, byla vyhlášenou tanečnicí. Leoš byl také jak ze 
škatulky. 
Svatební hostina byla v malém sále Besedního domu. Nevěsta 
měla růžové šaty, které dokonale ladily se světlou barvou jejích 
vlasů. Janáček štěstím jen zářil. O svatební hostině ovšem ne-
tančil, protože tančit neuměl. Šampaňské pil velmi výjimečně 
a střídmě, nicméně v pohodě setrval až do třetí hodiny ranní, 
kdy svatba skončila. 
Hned druhý den ráno přišli ti svěžejší svatební hosté popřát no-
vomanželům na brněnské nádraží šťastnou svatební cestu. Ces-
tou Leoš se Zdenkou rozebírali množství svatebních darů. První 
zastávka byla v Obříství, kde měl praxi Zdenčin dědeček, lékař 
Josef Schulz. Poté krátce pobyli u Leošovy sestry Josefy na Hu-
kvaldech. Zajeli také za učitelem Pavlem Křížkovským do Olo-
mouce. Páter Křížkovský tehdy obdivně Janáčkovi řekl: „Já byl 
pokorným dělníkem hudby, ty budeš jejím vynálezcem.“ 
Nejhezčím přivítáním obšťastnil novomanžele hudební skladatel 
Antonín Dvořák. Když za ním přijeli do Prahy, před nádražím už 
je slavný skladatel očekával ve fiakru. Jakmile se objevili, vykoukl 
a udiveně zvolal: „Proboha, co jste si to vzal za děcko?“ Společně 
navštívili Národní divadlo. To, které za měsíc vyhořelo. 

Po návratu na Moravu svatební cesta novomanželům ještě ne-
končila. Vyrazili do Vnorov. Zdenka se tam oblékla do kroje 
a tetička jí uvázala červený šátek. 
V den, kdy měl ředitel učitelského ústavu svátek (Emilian se 
tehdy slavil 11. září), bývalo volno a nevyučovalo se. Na dveře 
školního bytu na břehu Svratky (dnes budova v Poříčí 5), ve kte-
rém před svatbou bydlela také Zdenka, uctivě klepali gratulanti 
a Emilian Schulz si se zadostiučiněním uvědomoval, že je v Brně 
vskutku oblíben. Bytem vesele drnčela němčina, když tu vstou-
pili dva gratulanti zvlášť milí. Zdenka se rozeběhla k otci jako 
malé děcko, také Leoš tchána obejmul. Když ho mamá Schul-
zová německy pozvala ke stolu, odpověděl Janáček neobyčejně 
tvrdě česky. A ve stejném tónu pokračoval. Otec se násilně 
usmíval, matka jen zvedala obočí. Zdenka míchala v rozpacích 
němčinu s češtinou. Vždy, když promluvila německy, Leoš se 
na ní zle podíval. Rozloučili se brzy, společnost byla poněkud 
rozladěna. 
Před domem Leoš Zdence povídá: „To ti povídám, že německy 
už tam vícekrát necekneš!“ V očích mladičké Zdenky se objevil 
první zákmit vzdoru. „Žádné příbuzenské návštěvy. O tom ne-
hodlám smlouvat. Mám těch šosáků po krk! A nesložím ruce 
v klín jako tvůj otec.“ 
Po návratu domů na Zdenčině stolku spatřil Janáček německou 
knihu. Nerozpakoval se, otevřel okno a knihu vyhodil na ulici. 
Zdenka udeřila manžela oběma pěstičkami do prsou a rozpla-

Janačkův syn VladimírLeoš Janáček v roce 1882
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kala se. Zaražený Leoš Zdenku objal a odnesl ji na lůžko… 
Za chvíli prosil za odpuštění, vyběhl ven a knihu sebral. 
Janáčkova geniální, leč rozpolcená osobnost, se projevila. Tehdy 
ještě bydleli v Měšťanské ulici, kde se sedmnáctileté Zdence, 
15. 8. 1882 (13 měsíců po svatbě) narodila dcera Olga. Za ne-
celých 6 let (16. 5. 1888), to už bydleli na Klášterním náměstí 
(dnes Mendlovo nám.), se Zdence a Leošovi narodil toužebně 
vyhlížený syn Vladimír. 
Janáček tehdy uvítal Vladimíra s bouřlivým jásotem. Tmavooký 
chlapec se měl k světu a byl zdravý. Zato Olinka často stonala. 
Už v pěti letech ji trápil kloubový revmatismus. 
Vladimírek však rozjasnil domácnost jen dočasně. Zanedlouho 
dostal spálu, kterou tehdejší medicína dovedla léčit jen klidem 
na lůžku. Radostný synek, Janáčkova chlouba a naděje, zemřel 
v neděli 9. listopadu (1890) hodinu před polednem. Žal utápěl 
Janáček v práci. Milostpaní s Olinkou často chodila k jeho hro-
bečku, pán si nechal svou bolest pro sebe a nikdy doma o syn-
kovi nemluvil. 
Kolem roku 1901 se začalo zhoršovat zdraví také dospívající 
Olince. Musela dokonce přestat chodit do školy. Od osudové 
spály, kterou prodělala s bratrem Vladimírem, jí zůstalo ne-
mocné srdce. Pomalu se opět dostavil kloubový revmatismus, 
začaly selhávat ledviny a játra. Právě v tomto období jezdil zou-
falý Leoš Janáček s Olinkou do Újezda u Brna pro pomoc k lé-
čiteli. Potíže se vracely, mizely a zase vracely v jakýchsi vlnách. 

Když se jí udělalo lépe, chodila tančit, recitovala a ráda jezdila 
na Hukvaldy. Mládenci se za modrookou blondýnkou jen otá-
čeli! Byla krásná po mamince. Každou známost jí však přísný 
táta zatrhl. 
V březnu 1902 měl Janáček rozepsané druhé dějství Jenůfy. 
Práce se mu dařila. Ke všemu však Olga dostala tyfus a smrt 
načuhovala Janáčkovi do partitury. Tehdy Janáček dokončil 
druhé dějství Jenůfy. Olze začaly otékat nohy a bylo jí stále hůř. 
Špatně dýchala a nemohla spát. 
Na podzim si Janáček Zdenku a Olinku přivezl z Hukvald do 
Brna. A hned se pustil do práce na třetím dějství Pastorkyně. 
Olinka chtěla jít s maminkou na odpolední procházku. Zamířili 
ke Starobrněnskému pivovaru a dále k Bauerově rampě (v 
těchto místech dnes začíná výstaviště). Sotva tam však došli, 
Olga už dál nemohla. 
Na Vánoce pomáhala péct cukroví a strojila stromeček. Tehdy 
už věděla, že musí umřít. Srdce sláblo, lékaři si nevěděli rady. 
18. ledna 1903 byla Janáčkova vrcholná opera právě dokon-
čena. Sedl doma ke klavíru a hrál. Když se Olince trochu ulevilo, 
diktovala hospodyni, jaký chce pohřeb. 
V bytě na Klášterním náměstí panoval zmatek. Přesto, že venku 
měli všichni na sobě zimníky, okna byla otevřena. Olga necítila 
chlad. Umírala. Byl čtvrtek, půl sedmé večer, 26. února 1903. 
Za necelých 7 let po tragických událostech na Klášterním ná-
městí, se Leoš se Zdenkou přestěhovali do Haberlerovy ulice 

Leoš Janáček v roce 1904Janáčkova milovaná dcera Olga v roce 1899
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(dnešní Smetanova), do domku za varhanickou školou. Sklada-
tel musel unést mnoho životních ran, a přesto stále tvořil. Kdoví, 
jestli za každou notou, kterou napsal, není kus bolesti.  
 
A ještě něco navrch: 
• Leoš Janáček přišel z Hukvald do Brna ve svých 11 letech.  
• Ze zásady nikdy nejezdil elektrikou, protože městská doprava 

v Brně byla v německých rukách.  
• Domek na dvoře za varhanickou školou v dnešní Smetanově 

ulici, ve kterém žil Janáček se Zdenkou a jejich hospodyní 

Marií Stejskalovou, nechal postavit ze starých opuštěných ne-
potřebných koníren. Ke stěhování do nového domku došlo 
v červenci roku 1910.  

• Zdenka Janáčková měla mladšího bratra, který se také jme-
noval Leoš. Byl dvorním radou ve Vídni, kde se 28. 8. 1919 
oženil s Josefou Marschinovou.  

• Paní Zdenka svého manžela přežila o 10 let. V domku za var-
hanickou školou dožila se svou hospodyní až do své smrti. 
Byla vynikající kuchařka. 

Martin Cibulka

Od 3. března je otevřen příjem žádostí na kanceláři MAS Slav-
kovské bojiště pro podnikatele v zemědělských i nezeměděl-
ských činnostech. Výzva pro podání žádostí je prodloužena do 
31. července. Zájemci o tuto výzvu se mohou i individuálně ob-
rátit na kancelář MAS Slavkovské bojiště, Hrušky 166. Podmín-
kou přijatelnosti žádosti je místo provozovny na území MAS 
Slavkovské bojiště, předfinancování výdajů a obor činnosti dle 
katalogu CZ – NACE nebo zemědělská činnost. V předchozích 
třech výzvách bylo podpořeno 46 žadatelů, s dotací přes 
13 mil. Kč. Finanční příspěvky jsou ve výši 45 %–50 % a jsou 
určené na pořízení strojů, vybavení nebo stavby v zemědělské 
či nezemědělské výrobě.  
S ohledem na nepříznivou aktuální situaci pro podnikatele spo-
jenou s prevencí šíření viru SARS-CoV-2 MAS Slavkovské bo-

jiště od 20. dubna spustila provoz nového webu www.slavkov-
sketrziste.cz a facebookový profil www.face-book.com/Slav-
kovsketrziste. Slavkovského tržiště shromažďuje aktuální 
nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště. 
V nabídce jsou kromě producentů místních potravin a nápojů 
(např. farmy, pivovary, vinaři) i restaurace, řemeslníci, maséři, 
služby fotografů. Seznam je postupně rozšiřován s ohledem na 
zájem dalších podnikatelů.   
 
Přidejte se i Vy a podpořte svůj region nákupem u místního vý-
robce! 

Mgr. Hana Tomanová 
Manažerka MAS Slavkovské bojiště 

 

MAS Slavkovské bojiště podporuje místní 
podnikatele

Chcete si léky vyzvednout v lékárně U Školy v Újezdě u Brna? 
 

Mohou být napsané od kteréhokoliv lékaře kdykoliv v týdnu. 
 

Oznámíte nám 12timístný kód, který najdete na receptu 
(vzor kódu: PGA4 PMV5 SET8), přepošlete SMS, e-mail nebo zavoláte 

a léky budou připravené v lékárně. 
  

Můžete nám sdělit: 
1. přeposláním receptu z mobilu jako SMS zprávu na mobil 776 105 832 nebo 608 158 817 

2. zasláním zprávy na e.mail: lekarna.ujezd@seznam.cz 
3. telefonicky na číslo 544 224 261 nebo na mobil 776 105 832, 608 158 817 

 
Je třeba pohlídat platnost receptu: 

Od 1. 1. 2020 je platnost receptu 14 dní i na antibiotika, počítáno od druhého dne od vystavení receptu.  
Jen jeden den platí recept z pohotovosti. 

Opakovací recept platí 6 měsíců. 

 
Mgr. Marie Jadrná 
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Pravděpodobně se už někteří z vás setkali s tím, že lék v žádné 
lékárně nebyl vydán, protože platnost e-receptu vypršela. Po 
zavedení e-receptů a Centrálního úložiště receptů se po vy-
pršení platnosti e-recept zablokuje a žádný lékárník s tím nic 
neudělá. Pravděpodobně také víte, že byly zavedeny ochranné 
limity na doplatky na léky. Většinou však už mnoho lidí (laiků 
ani odborníků) nesleduje překotné změny, které se dané prob-
lematiky týkají. V tomto příspěvku si dovolím platnost e-receptu 
a limity na doplatky na léky více přiblížit. 
 
Platnost e-receptu 
Od začátku ledna letošního roku začala platit nová vyhláška Mi-
nisterstva zdravotnictví č.329/2019 Sb., o předepisování léči-
vých přípravků při poskytování zdravotních služeb, kde se také 
stanovuje platnost receptů. 
 
¥ Platnost receptu je 14 dní plus den vystavení receptu lékařem 

(tedy nyní 14+1 = 15. den je poslední možnost výběru, dříve 
13+1). Takto nastavená platnost je pro léky, opiáty i antibi-
otika. 

¥ Recept z pohotovosti, případně recept označený „neod-
kladná péče“ nadále platí 1 den. 

¥ Opakovací recept má platnost 6 měsíců. 
¥ V odůvodněných případech může lékař prodloužit recept na 

1 rok. 
¥ Pokud lékárna nemá požadovaný počet balení a ani nelze 

ihned objednat, může recept-výpis prodloužit i farmaceut, 
a to na dalších 14 dní. 

¥ Platnost poukazu na PZT (kalhotky, ortézy, obvaz. materiál 
apod.) je 3 měsíce (dříve 1 měsíc). 

 
Pokud tedy přinesete recept do lékárny poslední den platnosti, 
může se stát, že lékárna musí daný lék objednat do druhého 
dne, ale to už bude recept propadlý a nelze léky vydat. Také se 
stává, že si lék včas v lékárně objednáte, ale necháte recept v lé-
kárně ležet dalších 14 dní, během kterých však jeho platnost 
končí a recept se zablokuje. Tím, že přinesete recept do lékárny, 
se platnost v Centrálním uložišti receptů neprodlouží. I kdyby 
lékárník chtěl, neuhlídá, neprodlouží ani nepořídí recepty, které 
necháte v lékárně ležet v domnění, že když už je recept v lé-
kárně, nepropadá. Propadá! Každý měsíc řešíme takové e-re-
cepty. Prosím, hlídejte si platnost receptů, vyzvedávejte léky 
včas. A pokud je nepotřebujete, nenechávejte si je psát. 
 
Limity na doplatky na léky od 2.1.2020 
Ochranné limity na doplatky na léky byly zavedeny, aby byly 
ochráněny nízkopříjmové skupiny obyvatel a nezaplatily nad-
limitní částku za doplatky za rok. 
 
Od začátku roku 2020 jsou ochranné limity nastaveny lépe: 
500 Kč u pojištěnců starších 70let (včetně roku, kdy dovršili 
70let) 
1 000 Kč u pojištěnců starších 65let (včetně roku, kdy dovršili 
65let) 

5 000 Kč u pojištěnců 19–64 let (včetně) 
1 000 Kč u dětí mladších 18let (včetně roku, kdy dovršili 18 let) 
Pokud si však sečtete všechny zaplacené doplatky, ke správné 
sumě nedojdete. Úředníci „od stolu“ to zamotali a zneprůhled-
nili. Do limitu se totiž započítává jen tzv. „započitatelný dopla-
tek“. Co to je? „Započitatelný doplatek“ je výše doplatku za 
nejlevnější lék v dané kategorii, který je u nás na trhu dostupný 
bez přerušení či ukončení dodávek. Lék musí obsahovat stejnou 
účinnou látku, stejnou sílu, stejný počet tablet, stejnou cestu 
podání (tablety, čípky, kapky apod.). 
 
Například lékař vám z nějakého důvodu (ostatní přípravky ne-
vyhovují – nedělají dobře, nezabírají dost dobře apod.) napíše 
na hypertenzi a kardiovaskulární prevenci originál Micardis 
s doplatkem 153 Kč. Na trhu je však dostupný přípravek gene-
rikum Tezeo (stejná účinná látka telmisartan, stejná síla, stejný 
počet tablet a stejná cesta podání), který je bez doplatku. 
V tomto případě se do limitu při zaplacení 153 Kč za Micardis, 
nezapočítává nic. Kdyby byl na Tezeo doplatek například 30 Kč, 
započetlo by se při zaplacení 153 za Micardis jen 30 Kč (dopla-
tek za nejlevnější přípravek na trhu v této kategorii). Pokud 
chcete, můžete se v lékárně domluvit na záměně – v naší lé-
kárně ctíme rozhodnutí lékaře a plošně z etických důvodů zá-
měny neděláme. Zaměňujeme jen na přání pacienta, případně 
při nedostupnosti předepsaného léčiva na trhu. 
 
Na druhou stranu je celá řada léčiv s velmi vysokým doplatkem 
(Detralex, Eliquis, Trajenta....), kde se doplatek započítává celý. 
Například berete dlouhodobě Detralex na chronickou žilní ne-
dostatečnost, je vám 70 let, jste v limitu 500 Kč/rok, za 1 balení 
180 tablet doplatíte 760 Kč. Pojišťovna vám už nyní vrátí 260 Kč 
a za každé další balení 760 Kč. Balení 180 tablet vám vystačí na 
3 měsíce (2 tablet denně), za rok vyberete 4 balení. Zaplatíte 
celkem 4 x 760 Kč = 3.040 Kč. Pojišťovna vrátí po odečtení li-
mitu 2.540 Kč/rok, pokud berete pouze jeden lék Detralex. 
Pokud berete léků více, může být vráceno více. 
 
Peníze (nadlimitní doplatky) vracejí pojišťovny klientům 4x 
ročně automaticky (nežádá se) nejpozději do 60 dnů za uply-
nulé čtvrtletí, a to buďto zasláním složenky nebo bankovním 
převodem. 
 
Cílem lékárníků je tento systém zjednodušit tak, aby se peníze 
po dosažení limitu nevracely pacientům dodatečně, ale aby byli 
v tomto případě pacienti rovnou v lékárnách od doplatku osvo-
bozeni. Tato varianta je v řešení mezi ministerstvem, lékárnami, 
pojišťovnami a také možnostmi informačních systémů. Věříme, 
že se to podaří. 
 
V roce 2018 bylo takto lidem vráceno 560 milionů korun, 
v roce 2020 se díky snížení limitu očekává, že pojišťovny vrátí 
cca o 200 milionů korun více, celkem asi tři čtvrtě miliardy. 
 

Mgr. Marie Jadrná 

Zajímavosti z lékárny: e-recept a doplatky
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Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity myslí na seniory 
i v době pandemie a připravuje online vzdělávací aktivity.  Pro-
gram výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu, že vzdělá-
vání seniorů na Univerzitě třetího věku bylo na Masarykově 
univerzitě přerušeno jako na jedné z prvních univerzit. Důvod 
byl nevystavovat věkově nejohroženější skupinu nebezpečí 
onemocněním COVID -19. 
V současné době probíhají online přednášky prostřednictvím 
kanálu na YouTube. V předem stanovený čas jsou posluchačům 
U3V vysílány přednášky z různých oborů, např. astronomie, 
dějin umění, ekonomie, historie či literatury a dalších. 
Kromě toho jsou realizovány i semestrální online kurzy, které 
byly nabídnuty posluchačům, jejichž prezenční kurzy byly zru-
šeny. Jedná se např. o kurzy Po stopách významných civilizací 
a kultur Latinské Ameriky, Trénování paměti nebo Tajemství 
skrytá v DNA. S lektory senioři komunikují pomocí video pře-
nosu v reálném čase s možností aktivního vstupu do diskuse. 

Pro seniorskou veřejnost je také na webových stránkách Uni-
verzity třetího věku MU vytvořena sekce pro studium doma, 
kde jsou pravidelně zveřejňovány odkazy, vzdělávací materiály 
a videa věnující se např. pohybovým aktivitám, studiu cizích ja-
zyků, astronomii nebo historii. 
Již se však těšíme, až nám bude opět umožněno setkávat se 
v přednáškových místnostech Masarykovy univerzity. Připravu-
jeme proto také kurzy na nový akademický rok, který nás čeká. 
Přihlašování do těchto kurzů se uskuteční od září 2020. Zájemci 
se budou moci přihlásit do 1. ročníku tříletého Všeobecně za-
měřeného kurzu nebo do jednoletých kurzů Kulturní dědictví 
a památková péče na Moravě a Univerzita třetího věku v Mo-
ravském zemském muzeu. Bližší informace o připravovaných 
kurzech včetně programů naleznete na webových stránkách 
www.u3v.muni.cz. 

Tereza Tlapáková 
Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku

Vzdělávání na Univerzitě třetího věku MU 
nezastavil ani koronavirus
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Draha 448, 664 59 Telnice

Kontakt: 606 403 810 
Email: autocentrumtelnice@seznam.cz

NABÍDKA VOLNÝCH 
PRACOVNÍCH MÍST 

Mechanik do pneuservisu 
 

Ohodnocení 16 000–35 000 Kč měsíčně 
Požadavky: Zručnost, samostatnost, flexibilita, 
vysoké pracovní nasazení, praxe v oboru vítána 

 

Pomocný mechanik 
pneuservisu, skladník 

 
Ohodnocení 16 000–35 000 Kč měsíčně 

Požadavky: Komunikativnost, zručnost, samostatnost, flexibilita, 
vysoké pracovní nasazení, praxe v oboru výhodou ŘP. B podmínkou. 
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Draha 448, 664 59 Telnice
tel.: 606 403 810

Provozní doba:  
Po – Pá: 8:00 – 17:00 

So: zavřeno 
 So: v době přezouvání, jaro a podzim - otevřeno

Naši partneři:

STÁLE JSME TU PRO VÁS!

Výměny 
rozvodových 
řemenů 
a řetězů

Kontroly 
a opravy 
brzdových 
systémů

Výměna 
olejů

Seřízení 
a renovace 
světlometů 

Výfuky, 
katalyzátory, 
昀ltry pevných 
částic

Kontrola 
a výměna 
podvozkových 
částí

Plnění 
a opravy 
klimatizace

Výměna 
tlumičů 
a pružin

Diagnostika 
motorů
a generálky 
motorů

Montáž 
a dodání 
certi昀kovaného 
tažného zařízení

Příprava 
a zajištění  
STK + EMISE

Kontrola
a seřízení 
geometrie

Výměna
svíček

Výměna 
spojek

Výměna 
čelních 
skel

Vyřízení 
pojistných
událostí

Prodejna
autodoplňků

Půjčovna 
autoboxů

Půjčovna 
nosičů kol

Náhradní
vůz

Pneuservis

MYCÍ CENTRUM

OPĚT 
V PROVOZU

Klempírna Lakovna
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27. 6.               14:00 zvaní na hody 
                        20:00 tradiční hodová zábava na hřišti za sokolovnou, hraje skupina Kolorez  
28. 6.               11:00 hodová mše v kostele sv. Petra a Pavla 
                        15:00 začátek průvodu obcí od sokolovny  
                        15:30 požehnání hodů u kostela sv. Petra a Pavla 
                        17:00 odpolední program na hřišti za sokolovnou ukončený ve 20:00 hodin  
12. 7.               Letní koncert Martina Hammerle Bortolottiho – program San Remo, park u Penzionu,  

začátek v 17 hodin, (pořádá město + KŠK)  
26. 7.               Letní koncert Ivana Hlase, park u Penzionu, začátek v 17 hodin (pořádá město + KŠK)  
9. 8.                 Letní koncert Vlastimila Bialase a jeho hostů, park u Penzionu, začátek v 17 hodin 

(pořádá město + KŠK)  
17. –21. 8.      Letní filmový festival za Sokolovnou, začátky ve 21 hodin (pořádá město + KŠK a TJ Sokol)  
22. 8.               Rozloučení s prázdninami, park u Penzionu, začátek bude upřesněn 

(pořádá SDH + město) 
                        – soutěže pro děti i rodiče spojené s grilováním  
23. 8.               Letní koncert dechové kapely Vlčňovjanka, park u Penzionu, začátek v 17 hodin 

pořádá město + KŠK)  
30. 8.               Poslední prázdninová jízda (pořádá město + KŠK)  
19. 9.               Farmářské trhy, nám. JUDr. Jana Haluzy, 11–16 hodin (pořádá město + KŠK)

Plán akcí na nejbližší měsíce

Jak a proč psát do Újezdského zpravodaje 
 
Proč psát do zpravodaje? Chcete-li se podělit s občany o své postřehy, podněty, připomínky, zážitky z akcí či na akci upozornit, máte zde 
prostor. Je to možnost, jak oslovit občany města, je to mnohem lepší a smysluplnější cesta, nežli v prostoru neveřejném vést plané diskuze, 
ze kterých vzejde informace typu: Jedna paní povídala. Každý občan města může přispět! 
•   Příspěvky posílejte na adresu zpravodaj-ujezd@seznam.cz 
•   Uzávěrky jsou vždy 15. v lichém měsíci. Zpravodaj vychází v půli sudého měsíce. 
•   Příspěvky pište nejlépe v MS Word – s příponou doc. Nemusíte si lámat hlavu formátováním – stačí vyznačit nadpisy a odstavce. Při 

překlápění textu na stránky se formátování stejně musí dělat znovu. 
•   Každý článek musí mít titulek a podpis autora. 
•   Fotky nevkládejte do textu, ale posílejte samostatně. Potřebný formát fotek a obrázků: jpg, jpeg, bmp. 
•   Potřebná velikost fotek a obrázků je 500 kB–1 MB. Obrázky a fotky v menším rozlišení vypadají po vytištění nekvalitně. 
•   Vyhrazujeme si právo na korekturu a stylistickou úpravu textu, případně zkrácení, které nezmění vyznění textu. 
•   Kontakt na editorku: Zuzana Šrámková, ztausova@gmail.com

Městský zpravodaj Újezd u Brna. Vydává Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 IČ 00282740, zapsán do evidence periodického 
tisku pod registračním číslem MK ČR E 10211. Vychází 6� ročně, v sudém měsíci. U závěrka příspěvků je vždy 15. den v lichém měsíci. 
Korektury: Mgr. Marie Lišková. Editorka: Zuzana Šrámková. 
Autoři fotografií:Pigsels.com – fotobanka zdarma, archiv knihovny, AdobeStock.com. 
Příspěvky zasílejte na zpravodaj-ujezd@seznam.cz. 
Redakční příspěvky se nevracejí. 
 
Grafické zpracování: Lubomír Koláček, TISK LUK Brno. 
Tisk: Jiří Kudrna, Brno. 
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