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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
letošní rok nám přináší letní dny, v nichž si každý najde svoji
představu léta. Střídají se dny plné horkého letního slunce, které
nás lákají osvěžit se ve vodě, zaplavat si a potom si pochutnat
na výborné zmrzlině nebo občerstvujícím chladném nápoji,
a dny, které nám šetří zalévání zahrad a přináší nečekané
množství vláhy, díky níž jsme obklopeni krásou rostlin. Máme
tak všichni možnost radovat se z dnů, které nám život dává.
Obklopeni krásou přírody můžeme také více vnímat lidi kolem
sebe. Dlouhé letní večery nám dávají možnost častějších setkání
s přáteli.
Příležitostí pro taková milá setkání jsou mimo jiné také letní
koncerty a další akce pořádané městem. Znovu musím
poděkovat předsedkyni této komise Mgr. Markétě Jetelové,
která nás s grácií sobě vlastní provedla prvním
z letošních koncertů, a to koncertem s nádhernými italskými
melodiemi v pěveckém podání mistra Martina Hammerle
Bortolottiho za vynikajícího klavírního doprovodu profesorky
brněnské konzervatoře Heleny Fialové.
Letní akce a jejich pořádání zabezpečují členové Kulturně
školské komise, ale také zaměstnanci pracovní skupiny města.
Všem za jejich práci patří velký dík.
Věřím, že i nadále se nám bude vyhýbat koronavirová nákaza
a že všechny připravené letní akce budeme moci prožít stejně
jako při prvním koncertu – krásně, radostně, s dobrou náladou
a sluncem nad hlavou.
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o ukončení
působení ředitelky základní školy paní Dr. Jaroslavy Olšanské.
Paní ředitelce jsme za její práci také děkovali, což ráda v tuto
chvíli ještě jednou zopakuji. Paní ředitelko, děkuji Vám za
všechnu Vaši práci pro újezdskou školu, její žáky i všechny
zaměstnance. Vím, že u nás v Újezdě necháváte nejenom
významný kus svého života, ale také část svého srdce. Věřím,
že toto Vám bude stejnou měrou odplaceno.
V tomto vydání zpravodaje vám představujeme nového
ředitele, pana Mgr. Vladana Kupsu. Jsem přesvědčena, že pan
ředitel bude mít hodně sil, nadšení i prostředků pro uskutečnění
svých vizí a plánů. Přeji to jemu samotnému, žákům, učitelům
školy i nám všem.

Ráda bych se ještě krátce dotkla naší práce na radnici, kde
připravujeme nové prostory a další přemístění některých agend,
například agendu úhrady poplatků. Chceme totiž zejména
starším a méně pohyblivým spoluobčanům umožnit vyřízení co
nejvíce záležitostí bezbariérově.
Jistě jste si všimli realizace nového hřiště Na Zahrádkách. Věřím,
že podobné krásné hřiště bude brzy zbudováno v dalších
částech města.
V tuto chvíli připravujeme mimo jiné projekty pro realizaci
a případné čerpání prostředků z dotačních výzev. Mezi největší
akce bezpochyby patří projekt multifunkční haly, intenzifikace
čistírny odpadních vod, cyklostezka z Újezdu do Otnic a Žatčan.
Mezi menší, ale neméně důležité připravované akce patří
například chodník k mateřské škole.
V tomto roce nám Jihomoravský kraj poskytl dotaci na fasádu,
další vybavení a provoz Mezigeneračního centra, o jehož
fungování a nabídce vás informujeme v tomto čísle zpravodaje.
Dále máme akceptovánu dotaci na výsadbu 50 ks stromů
a nákup elektromobilu pro pracovní skupinu města.
Nedávno byla provedena výsadba trvalek v části Rychmanov.
Věřím, že budeme mít dostatek prostředků, abychom stejně
zkrášlili i další části našeho města.
Ráda bych při této příležitosti zvláště poděkovala panu
Vlastimilu Kotolanovi, který zdarma a z vlastních prostředků
vyrobil stojan na konve, dnes je již umístěný na místním
hřbitově. Vážený pane Kotolane, velmi si této pomoci vážím
a mnohokrát za ni děkuji.
Vážení spoluobčané, francouzský spisovatel Antoine de SaintExupéry řekl: „Pokora srdce nežádá, aby ses pokořoval, ale aby
ses otevřel. Právě ona je klíčem ke změně. Teprve potom můžeš
dávat a přijímat.“
Přeji nám všem pokorné a otevřené srdce, které je připraveno
nejen bezvýhradně dávat, ale i bezvýhradně přijímat. K tomu
navíc nádherné letní dny plné odpočinku, pohody a radosti
prožívaných ve společnosti vám milých lidí.
vaše starostka Marie Kozáková
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Slovo místostarostky
Jsme tu nejenom pro občany Újezda, aneb co se dělá na radnici
Na podzim to budou dva roky, kdy došlo na radnici v Újezdě
u Brna po šestnácti letech ke změně. Od té doby se k nám dostávají nejrůznější informace o tom, jak na radnici nic neděláme,
jak pijeme jenom kafe apod. Za tu dobu údajného nicnedělání
jsme však neměli moc času si posedět u doutníku a kávy.
Po povolební euforii totiž přišla studená sprcha v podobě závažných zjištění, která nám dodnes komplikují práci. Řada agend
byla vedena špatně nebo nebyla vedena vůbec Nebyly např.
evidovány smlouvy, a to ani o dílo, ani nájemní, prostě žádné.
Nebyly pravidelně prováděny revize elektroinstalací, hromosvodů atd. na budovách ve vlastnictví města (a to jde o bezpečnost lidí!). Dokumenty nebyly řádně evidovány, takže je velmi
těžké cokoliv najít. „Připravené“ projektové dokumentace bylo
třeba revidovat, protože v nich byly chyby. I přes tyto komplikace se ale snažíme pracovat ve prospěch nás všech a našeho
města, jen ta usilovná práce není zatím možná tolik viditelná.
Je možné do detailu vypsat vše, čím jsme se zabývali, co jsme
museli řešit, co se udělalo, co se připravuje. Toto však není náš
styl. A možná je to špatně. Často je nám vytýkáno, že nepíšeme

o tom, co jsme udělali, že jsou zpravodaje spíše o kulturních,
sportovních či jiných akcích, které se v Újezdě uskutečnily. Jenže
víte, on je to totiž tak trochu začarovaný kruh.
Máme-li si najít čas o všem napsat, chybí nám pak tento čas
pro naši práci. Proto tento článek píši ve čtvrt na dvě v noci,
protože přes den bych se k tomu nedostala. Píši ho proto, že
vím, že neumíme prodat naši práci. Ani jsme to tak nechtěli.
Chtěli jsme, aby ta práce za námi byla spíše vidět, než abychom
o ní pořád dokola psali ve zpravodaji.
Před chvílí jsem si na webu města prošla všechny zpravodaje,
které město po volbách vydalo. Myslím, že když si je prohlédne
někdo odjinud, bude mít pocit, že to v našem městě žije a že
radnice funguje skvěle. Proč se tedy v Újezdě neumíme radovat
z toho, co máme?
Co se tedy podařilo za rok a devět měsíců? Ve spolupráci se
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje jsme zrekonstruovali průtah na Otnice na Rychmanově, kde došlo mimo
jiné ke zbudování nových parkovacích zálivů, chodníků, dešťové
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Práce na průtahu Rychmanovem

kanalizace, bylo vyměněno veřejné osvětlení. V současné době
se na celém průtahu mění část zelených prostranství na trvalkové záhony. Opravili jsme veřejné osvětlení na dalších 5 ulicích
(Tyršové, Legionářské, Sušilové, v části ul. Hybešové a ul. Komenského). Byly vybudovány osvětlené přechody pro chodce
na ul. Nádražní a Masarykova. Zrenovovali jsme ze získané dotace podlahu v tělocvičně základní školy, v letošním roce byl
vyměněn povrch tenisového kurtu v jejím areálu. V základní
škole se nám podařilo opravit v několika třídách elektroinstalaci
a dokončili jsme druhou a třetí etapu výměny rozvodů vody
spojenou s výměnou obkladů a výmalbou na toaletách a ve třídách.
Na konci února bylo slavnostně otevřeno Mezigenerační centrum a Family Point v budově bývalé cukrárny těsně přiléhající
k budově radnice. Ze získané dotace ještě opravíme jeho fasádu. Obec se zapojila do projektu Audit Family Friendly Community.
Od března máme v areálu základní školy novou kontejnerovou
školičku – soukromou dětskou skupinu Veselá školička Zuzanka.
Vznikla na městem pronajatém pozemku a je nejenom alternativní nabídkou pro rodiče, jejichž dítko nebylo přijato do újezdské mateřské školy, ale i pro rodiče, kteří potřebují jenom něco
zařídit a pohlídat své ratolesti v dopoledních hodinách.
Myslíme také na kulturní a společenské vyžití. Podařilo se nám
přivést do Újezda ZUŠ Pavla Křížkovského z Brna, a také Hudební školu Yamaha, která nabízí hudební vzdělávání pro děti
od 6 měsíců. V loňském i letošním roce jsme připravili ve spo-

lupráci s kulturně-školskou komisí, sociálně-zdravotní komisí
nebo některými místními spolky a dobrovolníky spoustu akcí.
Z těch nejúspěšnějších a nejzajímavějších bych vyzdvihla Újezdské kulturní léto, v rámci kterého je pořádáno 5 koncertů v parku
u Penzionu, Letní kino za sokolovnou, Poslední prázdninovou
jízdu (závody pro děti na kolech a odrážedlech), Újezdské farmářské trhy, adventní koncerty, reprezentační ples města, několik posezení pro seniory s hudbou a dobrou kávou, dva výlety
pro seniory do Kroměříže a na zámek Vranov a do Znojma, řadu
divadelních představení pro dospělé a děti, cestovatelské přednášky manželů Poulíkových a mnoho dalšího. Tradičně se u nás
za finančního přispění města konají na konci června Petropavelské hody. O těchto akcích se můžete dočíst v městském zpravodaji, který od voleb vydáváme pravidelně každé dva měsíce
a který najdete na našich nových webových stránkách
http://ujezdubrna.cz/zpravodaje-a-jine-brozury-mes-ta/.

Průtah po rekonstrukci

Zprovoznili jsme aplikaci Česká Obec (viz samostatný článek)
pro mobilní telefony, abychom mohli informovat občany i jinou
cestou než stávajícím městským rozhlasem. Také se snažíme informovat o dění ve městě na facebookovém profilu, který naleznete na https://www.facebook.com/mestoujezdubrna.
V loňském roce jsme dále ve spolupráci s dobrovolníky vysadili
30 stromů na různých místech našeho města k 30. výročí Sametové revoluce. V rámci revitalizace parku bylo vysazeno několik stromů (buky, lípa a jilm) a také na 160 ks listnatých keřů
(hlohyně, dříny, kaliny, klokoče zpeřené, štědřence a zimolezy).
Nakoupili jsme do parku nový mobiliář a předseda komise životního prostředí zde postupně vytváří i kvetoucí zákoutí. V letošním roce jsme požádali o dotaci ve výši čtvrt milionu korun
na další zeleň v našem městě a dotaci se nám podařilo získat.
Řešíme zadržení vody v krajině. Komise životního prostředí nefungovala v našem městě nikdy tak dobře, jako je tomu teď.
Chtěla bych touto cestou poděkovat zejména jejímu předsedovi
Mgr. Renému Mittrengovi, ale i všem jejím členům.

Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ

zpravodaj Újezd u Brna

Skvělou práci odvádí i další komise. Po volbách se konsolidovala
stavební komise, která je konečně složena z odborníků a o stavebních záležitostech nerozhoduje jen jeden vše vědoucí člověk. Výborně fungují i Kulturně-školská a Sociálně-zdravotní
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komise a velké poděkování patří opět nejenom
jejich předsedkyním, ale
zejména i členům těchto
komisí. O své práci by
vám však měly napsat
v některém z dalších vydání zpravodaje spíše
sami.
Třída v ZŠ po rekonstrukci

Na radnici byla vybudována nová místnost pro spisovnu, probíhá přesun serveru do
nových prostor tak, aby jeho umístění konečně splňovalo
všechny předpisy, zejména ty požárně bezpečnostní. Plánujeme
stěhování městské policie do budovy bývalého Telecomu tak,
abychom mohli přesunout pokladnu do přízemí radnice a občané tak měli ke všem nejdůležitějším agendám bezbariérový
přístup (matrika, ověřování, podatelna, vybírání poplatků).

Dětský koutek v Mezigeneračním centru

Připravujeme projektovou dokumentaci na zbudování cyklostezky z Otnic, do Žatčan a Hostěrádek-Rešova, projektovou dokumentaci na vybudování chodníku k mateřské škole
a projektovou dokumentaci multifunkční sportovní haly na
místě bývalého koupaliště, požádali jsme o dotaci.
Připravujeme dokumentaci a žádost o dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení z programu EFEKT. Máme vybraného zhotovitele, který udělá studnu, která bude zdrojem užitkové vody
sloužícím nejenom k zalévání fotbalového hřiště.
Připravujeme rekonstrukci obecního kulturního domu Na
Rychtě, kompletní rekonstrukci rozvodů vody a elektřiny v mateřské škole, dokončení rekonstrukce elektrorozvodů v základní
škole. Řešíme nadále i koupaliště, které je pro tolik občanů
i pro nás tak důležité. Od srpna máme nové dětské na ulici Na
Zahrádkách, na podzim bychom ještě rádi stihli zbudovat nové
hřiště na ul. Rozprýmové a příští rok v parku naproti sokolovně.
Probíhá změna územního plánu, na kterou dychtivě čekají nejenom občané Újezda, ale i zájemci o výstavbu již od roku 2014,
kdy byla poprvé zahájena. Momentálně jednáme s investory
a plánuje se výstavba rodinných domů, bytů, obchodního cen-
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tra a mateřské školy. S tím souvisí i potřeba intenzifikovat čistírnu odpadních vod, na což máme již v zastupitelstvu schválenou studii a probíhá veřejná zakázka na zpracování projektové
dokumentace. Budeme žádat o dotaci.
Je toho opravdu hodně, do čeho jsme se pustili, nebo spíše
i museli pustit, protože v minulosti se řada věcí neřešila, či řešila
krátkozrakým způsobem. Kupř. čističku máme zintenzifikovanou
v roce 2012 na 3400 ekvivalentních obyvatel. Problém je, že již
v této době žilo v našem městě 3100 obyvatel. Dle názoru odborníků není intenzifikace dobře provedena, a proto jsme dnes
v situaci, kdy jsme na/za hranicí kapacity, a ještě v udržitelnosti
projektu a je proto komplikované získat dotaci.
Dalším velkým problémem je multifunkční hřiště s kluzištěm
v areálu základní školy, o kterém jsme podrobně informovali
v minulém zpravodaji. V této věci podáváme trestní oznámení,
neboť jsme našli řadu pochybení, která je nutné nechat prověřit
orgány činné v trestním řízení. Bohužel v letošním roce kluziště
s největší pravděpodobností nebude fungovat.
Starostí a práce je opravdu dost, také stav nemovitostí v majetku
města je tristní. Máme sice navenek opravené fasády, uvnitř je
to ale katastrofa. Do toho jsme neustále osočováni bývalým vedením z nic nedělání, z toho, jak dobře jsme placení a spousty
dalších ataků. To často bere chuť do další práce, a to tím spíš,
že já osobně mám dvě malé děti ve věku 18 měsíců a 3,5 roku.
Nakonec však při rozhodování, zda setrvat či nikoliv, myslím na
to, že právě kvůli podobným přístupům je třeba pokračovat
a vydržet. Ukončit staré časy, aby radnice byla slušná, transparentní, aby se na ni nemuseli občané bát přijít a o něco požádat. Aby fungovala ve prospěch všech, nejenom jednotlivců.
Vidíte, že je toho opravdu hodně (a to jsem nenapsala zdaleka
vše), co jsme za tak krátkou dobu udělali, na čem intenzivně
pracujeme. Proto apeluji na nás všechny, neposlouchejme fámy
a pomluvy, nedělejme
z nich dalším šířením
„pravdu“, nekomentujme a nekritizujme
věci, o kterých nic podrobnějšího nevíme.
Nemyslíte si, že je
lepší pracovat než neustále psát o tom, co
jsme kde dobře uděMezigenerační centrum a Family point
lali? Dejte nám prosím
šanci. Opravdu uplynula ještě příliš krátká doba na hodnocení
nového vedení radnice.
Děkuji Vám všem, kteří se aktivně podílíte na jakékoliv činnosti
města, a věřím, že se nás postupně zapojí mnohem víc.
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My všichni školou povinní
Základní škola má nového ředitele
Základní škola v Újezdě má nového ředitele.
Stal se jím Mgr. Vladan Kupsa, kterého
vám nyní v krátkém rozhovoru představujeme.
Chtěl jste být vždy pedagogem
anebo jste uvažoval i o jiné profesi?
Jako každý malý kluk jsem chtěl být prezidentem, kosmonautem
a také slavným fotbalistou. V rodině nikdo učitelem není, neměl
jsem tak žádný vzor ani bližší vztah k tomuto povolání. Rodiče
vlastnili velkoobchod s nápoji, a tak se nabízelo pokračovat ve
vedení rodinné firmy. Měl jsem vždy velmi blízko ke sportu a ve
škole mě bavila matematika, asi proto jsem nakonec zvolil tuto
cestu. Prostě šel čas, já se najednou ocitl před katedrou a zjistil
jsem, že mě to opravdu baví. Myslím, že mé rozhodnutí ovlivnilo i vědomí, jak časově náročné je soukromé podnikání. A já
prostě už tehdy věděl, že pro mne bude důležitější mít dost času
na své děti.
Odkud pocházíte, kde a jaký obor jste studoval?
Pocházím z Černé Hory, malého města, které proslavil především černohorský pivovar. Posledních patnáct let již působím
i bydlím v Brně, v podstatě od doby, co jsem vystudoval pedagogickou fakultu obor matematika – tělesná výchova.
Kde jste dosud pedagogicky působil?
Dosud jsem učil na dvou školách. Dvanáct let jsem působil na
ZŠ Husova v Brně, která sídlí přímo v centru města. Poslední
dva roky jsem pracoval na ZŠ v Bílovicích nad Svitavou.
K čemu by podle Vás měla být mladá generace vedena?
Co jí chybí, na co se chcete zaměřit?
Dnešní mladá generace, sociologové ji označují jako generaci Z,
vyrostla s mobilním telefonem v ruce. Neustále je propojená přes
různé sociální sítě, připojení k internetu má k dispozici v podstatě
na každém kroku. Vzdělávání v dnešní podobě jí úplně nedává
smysl, protože se přece všechno dá vyhledat online.
Mladí lidé jsou již od dětství permanentně vystaveni působení
digitálních technologií, proto si myslím, že by měli být vedeni
hlavně k tomu, jak digitální technologie využívat v rovnováze.
Měli bychom je učit obezřetnosti a uvědomění si, jak tenká hranice je mezi tím, kdy je ještě technologie prospěšná a kdy už
škodí.
Naprosto klíčové je vést děti ke sportu a obecně k pohybu. Fyzická aktivita výrazně posiluje imunitní systém, pozitivně ovliv-
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ňuje duševní stav. Díky sportu se děti učí lépe zvládat i své
emoce. I prohra může být pozitivní, protože naučí děti lépe
zvládat nezdary a neúspěchy.
S tím souvisí skutečnost, že dnešní mladé generaci chybí hlavně
odolnost a schopnost překonávat překážky. Je zvyklá, že za ně
problémy vyřeší někdo jiný. Měla by být vedena k zodpovědnosti za vlastní život.
Na druhou stranu si ale nemyslím, že by současná mladá generace byla horší než generace předchozí. Měli bychom se snažit pochopit, jak dnešní děti myslí, proč se právě tak chovají, co
je pro ně důležité, a ne filozofovat nad tím, jak za našeho mládí
bylo všechno jinak.
I naše generace udělala spoustu chyb, má například velký podíl
na současném stavu přírody a jejím znečištění. Náprava teď
bude na našich dětech a jejich potomcích.
Stojíte v čele ZŠ, jaké jsou Vaše plány, vize...?
Plány a vize jsou jedna věc, ale to, jak se je potom podaří zrealizovat, je věc druhá.
Nejdříve se musím detailně seznámit se školou a s pedagogickým sborem. Teprve až lépe poznám prostředí a možnosti školy,
plánuji vytvořit strategický plán jejího rozvoje na období
2021–2026, který pak bude přístupný veřejnosti na školních
webových stránkách. Zde budou mít rodiče možnost podrobněji
se seznámit s tím, jaké změny bych rád uskutečnil během svého
funkčního období. Určitě nebudu měnit věci, které již velmi
dobře fungují, a případné změny budu provádět postupně
a s rozumem.
Pokud bych měl být více konkrétní, tak plánuji školu zapojit do
některých nových projektů jako je např. Erasmus +. Od nového školního roku bude na škole zaveden školní parlament,
časem se musí zavést efektivní třídnické hodiny. Bude i potřeba
žáky, rodiče a pedagogy připravit na další kolo distančního
vzdělávání, protože pravděpodobnost, že k němu dojde, je poměrně vysoká. Rád bych také utužoval a posiloval vazby
škola–žáci, škola–rodiče, škola–obec, škola–sociální partneři.
Jak vnímáte naše město?
První dojmy jsou veskrze pozitivní. Cítím, že je to velmi dobré
místo pro život. Město má vše, co člověk k životu potřebuje,
a k tomu ještě širokou nabídku různých kulturních akcí, výborné
sportovní zázemí a především tradici. Je čisté, udržované, i při
pouhém projetí městem získáte velmi příjemný pocit a dojem.
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Co je pro vás nejlepší relaxace?
Nejlepší relaxací byl pro mne vždy sport. Závodně jsem hrál fotbal i hokej. S věkem již bohužel tyto aktivity postupně omezuji
a bývám už častěji v roli diváka než aktivního sportovce. Ale
vedu ke sportu svého syna, a tak občas musím předvést něco
ze svého sportovního umu.
Rád také chodím do přírody a na houby, samozřejmě pokud
rostou.

Jakou nejlepší radu jste od rodičů, přátel, v životě dostal?
Od rodičů jsem samozřejmě dostal spoustu rad a většinou mi
prošly jedním uchem dovnitř a druhým ven. S odstupem času
však musím uznat, že velmi často měli moji rodiče i prarodiče
pravdu a na jejich rady si mnohdy vzpomenu. Nevím, která rada
byla ta nejlepší, je pro mne důležité, že všechny mají svůj smysl
a posouvají mne dál.
Rozhovor vedla Mgr. Markéta Jetelová

Rozhovor se zastupitelem
doc. Ing. Vlastimilem Bílkem, Ph.D.
Pohled druhé strany
Vážení čtenáři po řadě rozhovorů se stávajícím vedením nastal
čas zeptat se také druhé strany. Jsem velice rád, že pozvání k rozhovoru přijal pan doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D, který je dlouhodobým členem zastupitelstva.
Pane Bílku, začátek
patří představením a ve
Vašem případě to nebude jinak. Jistě Vás
spousta čtenářů zná, pro
pro ty ostatní z Vás prosím o krátké uvedení.
Co by vás mohlo zajímat?
57 let, rozvedený, dvě dospělé děti s úžasnými protějšky a tři suproví
vnoučci. A záliby? Dřív
hodně astronomie, teď
jen tak lehce, a jinak příroda, turistika, hudba a – přiznám se,
že i moje práce. A rád se směji.
Kolegové z minulého pracoviště mi kdysi řekli, že nevědí
přesně, co znamená Ph.D. za mým jménem, ale u mě je to jistě
i PohoDář. Stačí?
Rozhodně! Teď trošku k Vaší profesi, na Technické Univerzitě v Ostravě vedete katedru stavebních hmot a diagnostiky staveb, přiblížil byste mi jako laikovi, čemu se
konkrétně ve své profesi věnujete?
Když někam píšu svůj profil, uvádím asi tyto směry zájmu: vysokohodnotné betony, alkalicky aktivované betony a další speciální anorganická pojiva, trvanlivost těchto betonů. Pro
vysvětlení: snažím se na jedné straně připravit co nejpevnější
betony, ze kterých lze vyrábět subtilnější konstrukce, a ty jsou
potom v mnoha ohledech výhodné. Experimenální skelet
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z mého vysokohodnotného betonu stojí nedaleko Prahy. Na
druhé straně pracuji na vývoji pojiv bez cementu nebo s minimálním množstvím cementu. Místo něj jsou tam vedlejší produkty, jako struska, popílek a podobně. U rybníčku na
Rychmanově můžete vidět pod silnicí hráz z malých svodidel.
Ta jsou bez cementu. To byl výsledek mého snažení před 10lety,
dnes jsem dál.
Našel byste ve své profesi paralelu k funkcí městského zastupitele? Jsou si funkce podobné?
Jako vedoucí katedry musím pracovat s lidmi a často být diplomat. Ale nějakou větší podobnost nevidím. Snad ještě úžasnou
byrokracii, ale ta je dnes ve všech oblastech.
Jaké jsou Vaše priority ve Sdružení nestraníků pro toto volební období?
Víte, já nešel s nějakými svými konkrétními cíli, chtěl jsem podpořit dobré nápady. A o to se i snažím, ať je ten nápad od nás
nebo od nynějšího vedení města. Snad jedno přání jsem měl –
aby za ulicí 9. května vznikla komunikace a ze všech zahrad byly
potenciální stavební parcely. Ale tady mě můžete obvinit ze
střetu zájmů. Nechci tu tlačit na pilu, i když náš původní návrh
byl vhodný pro občany. Město nyní navrhlo jiný model, vhodný
spíše pro developery – je to jednodušší.
Jak se vám spolupracuje v současném sestavení zastupitelstva?
Nestěžuji si. Když to srovnám, nejlépe se mi pracovalo v úplně
prvním zastupitelstvu, do kterého jsem byl zvolen před více než
20lety. Tam jsme si moc nehráli na koalici a opozici. Nejhůře
mi bylo v předminulém zastupitelstvu, tam byly nejostřejší a nejhloupější spory. V současném zastupitelstvu si vážím téměř
všech zastupitelů, a to i z opačné strany. S některými jsme dokonce trávívali společné dovolené. A na rozdíl od situace, kdy
jsem byl ve vedení, je to taková menší zodpovědnost, takže se
cítím nějak volněji, jestli mi rozumíte. Ale do dalších voleb už
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určitě nepůjdu, nijak se v tom nevyžívám a navíc trávím hodně
času v Ostravě.

Protože jsem byl dlouho v radě města a na fakultě jsem také
ve vedoucí funkci vím, že není možné se zavděčit všem.

Jste členem sdružení poměrně dlouhou dobu, jsou Vaše
cíle stejné po celou dobu, nebo se v průběhu času vyvíjejí?
Snažil jsem se vždy podpořit to, co jsem považoval za správné.
Troufám si říci, že se nám toho dost povedlo i přes protesty
velké části opozice. Nestálo by Penny, nejezdil by k nám autobus 40, nestála by smuteční síň, nebo přístavba školky... – a dalo
by se pokračovat. Část opozice dříve negovala všechno, co jsme
navrhovali. Vlastně i to je můj nynější cíl, nejednat jako tito lidé.
Vždy bylo třeba podpořit dobré myšlenky a tento stav trvá.

Vnímáte ve fungování radnice nějaké rezervy?
Sám za sebe, při trošce velkorysosti, ne. Snad – možná je to jen
můj dojem – dříve se mi zdála radnice otevřenější, třeba faktickou neexistencí úředních hodin, kdy kdo přišel, byl obsloužen. Dnes tomu tak údajně není, ale já osobně tuto zkušenost
nemám.

Co je pro Vás momentálně v zastupitelstvu a potažmo ve
Sdružení nestraníků největší výzvou?
Nic konkrétního. Udržet si zdravý rozum a nadhled a vyhýbat
se nekonstruktivním sporům.
Jak podle Vás funguje vedení radnice v současném složení?
Nemám negativní zkušenost. Funguje jinak než za minulého
starosty, ale to je přirozené. Věřím, že všichni se snaží, jak umí.

Na konec host vždy dostane prostor pro sdělení občanům
města. Co byste jim vzkázal?
Jak to napsat, aby to nebylo klišé? Mohl bych citovat z Bible,
kterou beru do ruky každý den, ale použiji citát z pera mého
oblíbeného Karla Čapka: „Víte, lidé mají tu trpělivost hledat
v písku diamanty nebo perly v moři; ale aby hledali v lidech
vzácné a podivné dary od pánaboha, aby nepřišly nazmar, to je
ani nenapadne. A to je veliká chyba.“ Tak se snažme v každém
hledat to lepší! A k tomu samozřejmě zdraví a spokojenost
a hezké dny bez jakýchkoli virů.
Rozhovor vedl Jakub Váša

Slušní lidé ještě nevymřeli.
Díky pane zastupiteli Radomíre Lakomý!
Při telefonním hovoru s členkou Sociálně-zdravotní komise
města Annou Lukášovou jsem byla upozorněna na reportáž,
která byla vysílána v České televizi „někdy před 14 dny“. Protože si myslím, že
bychom to neměli
jen tak přejít a nechat bez povšimnutí,
sedla jsem k počítači
a začala „googlit“.
Nakonec se mi podařilo po mnoha zadaných klíčových
slovech jako slušnost, tramvaj, šalina,
Lakomý atd., najít to,
co jsem hledala.
A proto si dovolím
použít slova pana
Petra Minaříka, redaktora
pořadu
České televize Minaříkův týden. V reportáži ze dne 30. 5. 2020, která je k dispozici na https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ 1181680258tyden-v-regionech-brno/320281381890530-tyden-v-regio-
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nech/obsah/770685-minarikuv-tyden, řekl: „Tento týden jsem
se stal svědkem víceméně banálního příběhu, ale ve své podstatě naprosto unikátního. A proto bych se s vámi o něj chtěl
podělit. Znáte ta videa na internetu, kdy se někdo proti všem
očekáváním zachová úžasně, skvěle, hrdina všedního dne. Hrdinu všedního dne jsem potkal v tramvaji číslo 12. Bylo úterý,
půl osmé ráno, a byl to řidič. Řidiči tramvaje. To jsou ti, na které
běžně nadáváme, že nám zavřou dveře těsně před nosem a ujedou. Ten muž v úterý na zastávce Klusáčkova si všiml nevidomé
ženy, která s ním běžně jezdí, a teď si ho nevšimla. Řidič tramvaje
požádal jinou cestující, aby pro nevidomou paní šla a upozornila
jí na to, že dvanáctka je tu. Sám popojel se šalinou, počkal až
nastoupí a pak společně odjede. Jak jsem říkal na začátku. Úplně
obyčejný příběh, ale vlastně ta nejdůležitější věc na světě. Schopnost nemyslet jen na sebe, a být tu alespoň chvíli pro druhé. Jo,
a ten řidič se jmenoval Radomír Lakomý.“
Takže pane zastupiteli Radomíre Lakomý. Mockrát děkuji, mám
husí kůži a jsem pyšná, že ten někdo, kdo je hrdinou tohoto
příběhu, je „Úježďák“.
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Újezd potřebuje čistírnu odpadních vod
s větší kapacitou
Jedním z velkých úkolů, které jsou před námi, je takzvaná intenzifikace čistírny odpadních vod. Je nutné už nyní po 8 letech
začít pracovat na zvýšení kapacity čističky z 3400 na 6000 ekvivalentních obyvatel, protože současná čistička je na hranici
nebo spíše za hranicí své kapacity – počet obyvatel Újezda je
už nyní 3380, plánuje se velká výstavba a počet obyvatel se
bude zvyšovat.
Proto byla zpracována studie intenzifikace čistírny, kterou schválilo 10. června 2020 zastupitelstvo města. Realizace projektu
bude stát cca 85 milionů Kč. Čeká nás nejenom práce na zabezpečení projektové dokumentace, ale také příprava žádosti
o dotaci, vyřizování stavebního povolení, výběr zhotovitele
a spousta dalších kroků s tím souvisejících.
Kapacita čističky se naposledy zvyšovala před 8 lety, město na
ni tehdy získalo dotaci z Evropské unie, Státního fondu životního
prostředí a Jihomoravského kraje v celkové výší přes 41 milionů
korun. Výdaje z rozpočtu města na tuto stavbu činily více než
9,5 milionu korun. Celkem tak tehdy zvýšení kapacity čistírny
stálo bezmála 51 milionů korun.
Už tehdy ale v našem městě žilo 3100 obyvatel. A není nám
proto vůbec jasné, proč byla kapacita čistírny navýšena pouze
na 3400 obyvatel. Toto se z pohledu udržitelnosti projektu
10 let a také velikosti rozvojových ploch (zejména ploch individuálního bydlení) jeví jako nedostatečné a velmi neprozřetelné.
Uvědomíme-li si, že „životnost“ čistírny by měla být 15–20 let,
pak by bylo bývalo vhodnější intenzifikovat čistírnu již v roce
2012 na alespoň 4500–5000 obyvatel. Pokud by se již tehdy
počítalo s dostatečnou rezervou, nemuseli bychom dnes řešit
to, že jsme na/za hranicí kapacity a stále v udržitelnosti projektu,
což komplikuje možnost získat znovu dotaci.
Opět se zde ukazuje to, na co jsme narazili již u několika realizovaných akcí, jako např. kluziště, a sice že to nejlevnější, nemusí být vždy nejlepší. „Laciný bývá dvakrát placený“ a na
nevhodném místě šetřit znamená často prodělat, protože takové řešení je v důsledku mnohdy dražší než to, co se podle
nabízené ceny jako dražší jevilo.
Problémy stávající ČOV je možné shrnout do následujících
bodů:
• Především je nevhodné výškové dispoziční uspořádání nádrží
biologické jednotky. Toto uspořádání zřejmě respektovalo řešení původní čistírny, bylo možné a nutné ho ale změnit. Dů-
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sledkem tohoto uspořádání je nevhodné dvojí čerpání vody
na přítoku (1. čerpání na mechanické předčištění, 2. čerpání
na biologickou jednotku), což má za následek trvalé zatížení
stavby nadměrným provozním nákladem na toto čerpání
a velkou spotřebou el. energie. Od toho se odvíjí také cena
stočného.
• Dalším problematickým místem je hrubé předčištění na přítoku, pouze 1 linka bez obtoku, a velikost a provozní obslužnost dešťové zdrže (další zátěž čerpání vody ze zdrže,
běžně se řeší proplachem nádrže k tomu určeným zařízením, vyplachovací klapkou, a postupným vypouštěním obsahu zdrže do vstupní čerpací stanice, která čerpání obslouží
již instalovanými a vhodně dimenzovanými splaškovými čerpadly).
• Posledním zásadním problémem jsou poddimenzované dosazovací nádrže, které nekorespondují s navrženou kapacitou čistírny, která je uváděna na 3400 obyvatel, přičemž
kapacita dosazovacích nádrží odpovídá zatížení pro čistírnu s kapacitou cca 2000 až 2200 obyvatel. Připomínáme,
že pro výslednou funkci čistírny odpadních vod, je správné
dimenzování dosazovacích nádrží zásadní. Kdyby byla kapacita dosazovacích nádrží 3400 obyvatel, jako je tomu u aktivačních nádrží, pak bychom měli pravděpodobně ještě
několik let vystaráno, a bylo by možné stavět a připojovat se
na kanalizaci.
To jsou jen některé z důvodů, proč je třeba již po 8 letech znovu
řešit intenzifikaci čistírny.
V poslední době se v kuloárech našeho města šušká, že bráníme výstavbě. Podívejte se, kolik nemovitostí se postavilo za
posledních 10 let? Podívejte se, jak je zpracován platný územní
plán, na jehož změně pracujeme? Pokud někdo tvrdí, že bráníme výstavbě, pak to není jednak pravda a jednak je třeba
hledat chybu v minulosti, ne v současnosti. Pokud chceme, aby
se v Újezdě konečně začalo stavět, jsou zásadní dvě věci – intenzifikace čistírny odpadních vod a změna územního plánu.
O ní ale v samostatném článku v některém z příštích vydání
zpravodaje.
Zdroj: Studie ČOV Újezd u Brna 5/2020, Ing. Jan Gallus,
VEGAspol v.o.s., Jiráskova 219/12, 602 00 Brno,
IČO: 60700220
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Petra Kocúrová, místostarostka
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Jedna paní povídala
Současné vedení města je neustále napadáno jedním člověkem z nicnedělání, z toho, že jsme 4 dobře placení a spousty dalších
nesmyslných věcí. Předně chceme říct, že je opravdu těžké vyvracet fámy a pomluvy, protože podněcuje-li někdo v lidech zášť až
nenávist, pak jsou jen dvě možnosti:
1. Bránit se. To však přináší jen pocit, že když se někdo něčemu brání, pak je to asi pravda. Navíc čím víc se o věcech mluví,
tím spíš se často pro ty, kteří nevědí, kde je pravda, pravdou stávají.
2. Nebránit se. Ale znáte to. Mlčení je souhlas. Nebráníte-li se proti pomluvě, šíří se rychlostí blesku a lidé jí dříve nebo později
začnou věřit.
Co je tedy lepší? Máme za to, že nejlepší je nechat fámy fámami a snažit se odvádět co nejlepší práci. O to se také snažíme. A snažíme se opravdu spíše na pomluvy nereagovat, ne vždy je to ale možné.
Je jasné, že všichni nejsou spokojeni s tím, jak dopadly volby a že došlo ke změně. Toto ale není důvodem šířit fámy a pomluvy.
Tento nešvar se nám však rozmohl a je proto na místě uvést alespoň některé věci na pravou míru.

ZRUŠENÍ NOVINOVÉHO STÁNKU
Na toto téma jsme ve zpravodaji již psali, nicméně stále vzniká
fáma, že „paní starostka nebo vedení obce zrušilo novinový stánek". Není tomu tak. Novinový stánek u autobusové zastávky
v centru obce měla v pronájmu společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA s. r. o., která však zjistila, že jeho provoz je
ztrátový a musí být dotován. Toto byl důvod, proč byla ze strany
společnosti vypovězena městu smlouva. Rada města se celou
záležitostí důkladně zabývala, nicméně provoz stánku byl
opravdu ztrátový a nebylo možné ho zachovat. Obec sama
nikdy stánek neprovozovala. Z pohledu správy řádného hospodáře by takový postup ani nebyl správný. Nabízeli jsme stánek do pronájmu, nikdo ho nechtěl. Pokud se najde organizace
nebo člověk, který bude mít o tuto činnost zájem, budeme
o tom jednat. Obnovení stánku by nás nanejvýš těšilo.

VESELÁ ŠKOLIČKA ZUZANKA
V areálu naší základní školy byla dne 2. března 2020 otevřena
soukromá dětská skupinka Veselá školička Zuzanka, která nabízí
rodičům půldenní i celodenní péči o děti ve věku od 1,5 roku
do 6 let. Ještě předtím jsme byli jedním zastupitelem křivě obviněni, že stavíme na černo. Není to pravda. Město nic nestavělo, školičku stavěla společnost Veselá školička Zuzanka. Obec
pouze pronajala pozemek. Paní ředitelka po všech možných
útocích vše osobně řádně vysvětlila již na únorovém zasedání
zastupitelstva města, protože však útoky a křivá obvinění ze
strany tohoto zastupitele neberou konce, je třeba celou věc vysvětlit zde v našem zpravodaji.
Na základě informace od projektanta v domnění, že přípojky,
které bylo třeba vybudovat, jsou vnitroareálové přípojky školy,

zpravodaj Újezd u Brna
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začali se stavbou přípojek zhruba 5 dní před termínem, kdy
mohlo být vydáno stavební povolení. Na základě udání stavebnímu úřadu se dostali do režimu dodatečného povolení stavby
a po předložení všech potřebných dokumentů byla školička otevřena.
A kde se myšlenka na školičku vůbec vzala? Koncem června
loňského roku se na nás obrátila paní ředitelka Zuzana Vacková
s prosbou, že by ráda zřídila pobočku dětské skupinky v Újezdě
u Brna. Protože se každý rok nedostane do naší mateřské školy
zhruba 20 až 25 dětí, začali jsme se celou záležitostí zabývat.
Školička se jevila jako dobrá alternativa pro rodiče, kteří se potřebují vrátit do zaměstnání, ale pro jejich dítě není místo
v újezdské mateřské škole, i pro maminky na rodičovské dovolené, které již mají více dětí a které potřebují v dopoledních hodinách vyřídit běžné záležitosti. Proto se zahájila jednání, a to
i s naší základní školou, a vznikla myšlenka postavit školičku
v areálu školy.
Proč právě tam? Jednak bude školička blízko naší mateřské i základní školy a rodiče nebudou muset nikam přejíždět v případě,
že mají starší z dětí v některém z těchto zařízení, a jednak je to
možné i z pohledu územního plánu. A již za minulého vedení

města zde byla v klubovně vytvořena třída „mateřské školy“,
takže také proto se nám jevilo místo jako vhodné.
Město nestála výstavba ani korunu, naopak získalo finanční prostředky nejenom z pronájmu, ale i ze zřízení věcného břemene,
a hlavně mají rodiče další možnost, kam umístit své ratolesti.
Rozhodnutí bylo jasné.
Školička funguje, má všechna povolení a my máme spokojené rodiče i děti. Zajímejte se o skutečné podklady, omezíme tak vzrušené debaty podněcované „stvořitelem“
a šiřitelem nepravd, ověřujte si informace na obou stranách,
než uděláte závěr. Vzájemně si ušetříme spoustu času a posuneme se rychleji mnohem dál.

AUTOBUSOVÁ LINKA Č. 40
V listopadu 2019 nám běžela po Újezdě fáma o rušení autobusové linky č. 40. Nejednou jsme ověřovali, zda je to pravda,
či nikoliv. V minulém čísle našeho zpravodaje jsme otiskli dopis
ředitele společnosti KORDIS JMK, a.s., který nás všechny ubezpečil, že se „rušení autobusové linky nechystá a že zásadní
změny týkající se linkového vedení v rámci IDS JMK jsou v časovém předstihu projednávány s dotčenými obcemi“.

přišla ovšem oficiálně, jen jaksi z kuloárů. Opět jsme tedy kontaktovali KORDIS a opět jsme byli ubezpečení, že nic takového
se nechystá. Následně jsme 2. 7. 2020 opět neoficiálně zjistili,
že má jít k projednání do Rady města Brna materiál, který obsahuje návrh na zrušení linky č. 40 do Újezda od 1. 9. 2020, ale
k žádnému projednávání s dotčenými obcemi v časovém předstihu nedošlo.

K našemu překvapení jsme však koncem dubna dostali
informaci o plánovaném rušení „čtyřicítky“ od 1. 9. 2020 – ne-

A já se tedy ptám? Kdo má zájem na tom, zrušit linku č. 40? Jak
je možné, že dávno před koronavirem a hledáním úsporných
opatření „věděl“ někdo o tom, že se linka bude rušit a šířil tuto
fámu po městě? Kdo vypustil informaci, že nové vedení radnice
ruší čtyřicítku, když nové vedení radnice, ani nikdo jiný, o
něčem takovém nic nevědělo? Údajně jsou důvodem pro zrušení úsporná opatření, ke kterým muselo přistoupit město Brno
z důvodu pandemie, a provoz linky do Újezda je prý pro Dopravní podnik města Brna ztrátový (a ano, uznávám řadu jejich
argumentů). Jak ale někdo věděl už v listopadu 2019, kdy běžela Újezdem fáma o rušení čtyřicítky, že po koroně v r. 2020
bude provoz ztrátový? To je tedy záhada.
My jednáme se všemi zúčastněnými, obrátili jsme se nejenom
na společnost KORDIS JMK, ale především Dopravní podnik
města Brna, paní primátorku i Radu města Brna. A uděláme vše
možné i nemožné, aby se podařilo přímou autobusovou linku
do Brna udržet.

www.ujezdubrna.cz

| 11 |

zpravodaj Újezd u Brna

ÚDAJNÝ STŘET ZÁJMŮ MÍSTOSTAROSTKY PETRY KOCÚROVÉ
Jak je to s mými dětmi a smyšleným střetem zájmů?
Už dvakrát jsem se musela na zasedání zastupitelstva ohradit
proti obviněním pana zastupitele Hradila, který mě na únorovém zasedání zastupitelstva nařkl ze střetu zájmů. Protože jeho
ataky vůči mojí osobě neustávají, ohrazuji se proti lživým tvrzením pana Hradila i na tomto místě.
Střetem zájmů dle jeho tvrzení je, že můj syn navštěvuje Veselou školičku Zuzanku v Újezdě u Brna, stejným střetem zájmů
by zcela určitě bylo, kdyby můj syn začal navštěvovat újezdskou
mateřskou školu ve chvíli, kdy jsme museli řešit Petici za odvolání ředitelky MŠ. (Mimo jiné už minulé vedení obce dostalo
podobné stížnosti a podněty, ty však skončily v „šuplíku“.)
Pan zastupitel Hradil najde vždy důvod, aby mohl pošpinit moje
dobré jméno i jméno mé rodiny. Jsem zastupitelkou města,
jsem ale zároveň občanem tohoto města a mám stejná
práva i povinnosti jako kdokoliv jiný. Jsem ale nucena se
stálým útokům a obviňování ze lži ze strany pana Hradila i touto
cestou bránit. Moje děti budou chodit do školy i školky tam,
kde bydlí, nebo jinde, pokud to uznám za vhodné já s manželem.
A nyní na vysvětlení. Od 1. 10. 2018 začíná můj syn navštěvovat
Veselou školičku Zuzanku v Žatčanech. Dne 4. 6. 2019 je přijat
do MŠ v Újezdě a přebíráme oficiální rozhodnutí o jeho přijetí.
Koncem prázdnin jsme nuceni na obci řešit Petici za odvolání
ředitelky MŠ Mgr. Markéty Markelové a já samozřejmě tuším,
že bych mohla být nařčena ze střetu zájmů, ačkoliv je to ne-

smysl. Odkládáme proto s manželem nástup našeho syna do
újezdské MŠ až se situace uklidní na leden 2020 (oficiálně z rodinných důvodů, abych se vyhnula vysvětlování). V prosinci
2019 je v újezdské MŠ nedostatek kvalifikovaného personálu,
člověk pověřený dočasným vedením potřebuje přijmout asistenta pedagoga, který však má malé dítě a nemá jej kam umístit.
Vzdáváme se místa v újezdské MŠ a necháváme syna v Žatčanech, kde je mimochodem velmi šťastný. „Za dobrotu na žebrotu“ je rčení pravdivé. Kdybychom neumožnili nástup
kvalifikované síly do naší mateřské školy a nevzdali se synova
místa, chodil by od ledna 2020 do školky v Újezdě a já bych
dnes nebyla „ve smyšleném střetu zájmů“.
Koncem června, kdy už je náš syn přijat do MŠ v Újezdě, oslovuje paní ředitelka školičky Zuzanka město s žádostí o zřízení
pobočky v Újezdě. Jako vhodné místo se jeví nevyužívaná část
pozemku v areálu ZŠ. Lokalita je vhodná z pohledu územního
plánu a také zde již fungovala dětská skupinka finančně podporovaná minulým vedením města, kde byly děti, které se do
MŠ nedostaly.
Každá situace se dá dokonale překroutit. Útoků, urážek, ponižování a křivého obviňování ze strany zastupitele pana Hradila
bylo už tolik, že jsem se obrátila na přestupkovou komisi MěÚ
Šlapanice, která po zhlédnutí záznamu z posledního zasedání
zastupitelstva naznala, že mohlo dojít k přestupku urážka na cti
a celou záležitost bude šetřit. Pokud to bude nutné a útoky nepřestanou, budu se bránit i soudní cestou.

NEPRODÁVÁME PENZION ANI DPS
Další nehoráznou fámou, která je, jak vyplynulo z posledního
zasedání zastupitelstva, šířena přímo ústy bývalého starosty
ThDr. Jana Hradila, je tvrzení o prodeji Penzionu pro důchodce
na ul. Štefánikové.
CHCEME TÍMTO UJISTIT VŠECHNY OBČANY, NEJENOM
OBYVATELE TOHOTO DOMU, ŽE SE ŽÁDNÝ PRODEJ
NEPLÁNOVAL A NEPLÁNUJE. NEPLÁNUJEME PRODAT ANI
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU NA UL. RYBÁŘSKÁ.
Penzion pro seniory byl postaven za bývalého starosty Františka
Kotolana z dotace, kterou město obdrželo v roce 1995 od
Okresního úřadu Brno-venkov. Udržitelnost projektu je 50 let,
tzn. že minimálně do roku 2045 není možné používat penzion
k jinému účelu, než k jakému byl určen. Město se v žádném
případě nehodlá této nemovitosti zbavit, ačkoliv je její stav po
letech neudržování rovněž velmi špatný.
Petra Kocúrová, místostarostka
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Co s vojenským areálem nad Újezdem?
Přijímáme náměty na využití
Je to 10 let, co město získalo bývalý vojenský areál na Staré
hoře, kterému se dnes říká jednoduše Army Park. Ačkoliv nám
v minulosti bylo neustále prezentováno, jak byl kdosi velmi šikovný a co že se mu to nepodařilo, je třeba uvést, že podobný
areál nezískal takto jenom Újezd, ale např. i Sokolnice, které
rovněž leží v blízkosti radaru, a hlavně že se jedná spíše o Da-

hřiště, lavičky, opravenou střechu na některé z nemovitostí atd.
Navíc investice na obnovu a oživení areálu budou obrovské
a půjdou do desítek milionů. Do objektu zatéká, hrozí, že bude
narušena statika. Pokud by tento stav pokračoval, bude dříve
nebo později nutné budovu i rozsáhlé podzemní prostory zlikvidovat. Demolice takového objektu by pak byla náročná,

najský dar. Pro areál se do dnešních dnů nepodařilo najít využití,
a proto 10 let v majetku města chátrá.

pokud ne skoro nemožná. A pokud by možná byla, stála by
mnoho milionů z rozpočtu města.

Ačkoliv se může zdát, že peníze vynaložené za provoz nejsou
za těchto 10 let veliké, po sečtení všech výdajů se už dostaneme
na částku 2 552 172 korun, za kterou bychom mohli mít pěkné

Proto si myslíme, že je nejvyšší čas se otázkou, co s areálem
udělat, opravdu zabývat. A zabývat znamená nejenom plánovat,
ale opravdu začít něco dělat. Jak jsem psala, areál chátrá, a čím
více ho zchátrat necháme, tím více se do něj bude muset v budoucnu nainvestovat.
Proto jsme se rozhodli zeptat se vás všech a vyzvat vás, abyste
nám předložili návrhy na využití areálu, abyste nám napsali, co
byste tam rádi měli, co vám v obci chybí. Jednou z mnoha možných variant je samozřejmě i prodej areálu tak, jak to udělali
i v jiných obcích např. Sokolnicích, Ořechově, Rebešovicích,
Mokré-Horákov atd“.
Své návrhy nám, prosím, doručte v zalepené obálce označené slovy „Army Park" nejpozději do 15. 9. 2020. Následně budou návrhy posouzeny komisí a o tom, co s areálem
udělat, rozhodne zastupitelstvo města. O výsledku vás budeme
samozřejmě informovat.

www.ujezdubrna.cz
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Výměna střešní krytiny a oplechování
střechy na budově sociální ubytovny
Po našem nástupu do úřadu jsme se snažili dokončit původně
plánovaný projekt nástavby sociálních bytů v objektu MB Real
na ul. Štefánikova č.p. 1050. Po vysoutěžení zhotovitele se však
zjistilo, že v minulosti nebyla provedena kontrola základů objektu. Na základě statického posudku a z důvodu nevyhovujících základů rozhodlo zastupitelstvo města o zrušení celé akce.

nutné přistoupit k odstranění stávající poškozené asfaltové podkladové lepenky včetně nevyhovujících klempířských výrobků.
Zcela chybělo lemování střechy, tzv. okapnice a tak docházelo
stále k větší devastaci omítky budovy.
Za použití kvalitních lepenkových pásů z modifikovaného asfaltu
prvotřídní kvality se zabezpečí stálost střešního pláště a ukončení zatékání do konstrukce budovy.

Vzhledem k takto původně plánované nástavbě se asi již několik
let střecha jen udržovala a nijak výrazně neopravovala.
Z důvodů narůstajících problémů se zatékáním do bytů bylo

Karel Vévar, místostarosta

U tělocvičny Základní školy byl instalován nový stojan na kola.
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Sekání trávy
Protože je letošní rok nečekaně bohatý
na dešťové srážky a daří se růstu trávy,
doplnili jsme výbavu na sekání trávy.
Pro stroj Stiga, pořízený pro údržbu kluziště, jsme zakoupili sekací hlavu na
trávu. S tímto vybavením se podstatně
zrychlí údržba trávníků.
Karel Vévar, místostarosta

Květinové záhony
V dobré víře ve zkrášlení našeho města byl realizován záměr
výsadby květinových záhonů v části města Rychmanov. Výsadbu
prováděla renomovaná firma GOZ GARDEN s.r.o., která
úspěšně provádí výsadbu a údržbu zeleně v mnoha dalších obcích a městech. Osobně bych velmi přivítala, kdyby někdo před
naším domem vysadil do budoucna téměř bezúdržbový záhon,
nicméně v lokalitě, která byla pro výsadbu vybrána jako prioritní, se tato akce setkala s mnoha negativními ohlasy.

Záhon je koncipován jako trvalkové rabato, které daný prostor
do budoucna skoro celý zaplní vegetační vrstvou. K mulčování
tohoto záhonu bylo realizační firmou doporučeno lomové kamenivo frakce 16-32. Mulčování kamenem je v urbanistickém
prostředí zcela běžné a hlavně vhodnější než použití jiných mulčovacích materiálů, jako je třeba mulčovací kůra či štěpka.
Nevýhodou biodegradabilních mulčovacích materiálů je jejich
postupný rozklad a potřeba následného doplňování. Kamenivo
je stabilní, těžší (není unášeno větrem a není rozhrabáváno
ptactvem), dobře plní mulčovací funkce (zabránění růstu plevelů, retence vody) a při světlé barvě zabezpečuje i lepší tepelné podmínky v půdě (nedochází k přehřívání povrchu půdy
ze slunečního záření).
Věříme, že nikdo nebude vytvořené záhony záměrně ničit nebo
rozhazovat uložené kamenivo do travních porostů se záhony
sousedících.
Záhony vytvořené v dané lokalitě určitě přispějí k celkovému
pozitivnímu pocitu z daného místa a místní atmosféře.

Záhony byly osázeny trvalkami, které se při správné údržbě rozrostou a spojí v pás okrasných květin. Trvalky byly zvoleny s přihlédnutím k místním podmínkám, a to tak, aby v průběhu
celého vegetačního období postupně nakvétaly a byly okrasou
po co nejdelší část roku.

www.ujezdubrna.cz

Záhony zaplavené barevnými květy budou jistě místním obyvatelům k potěše oka a budou v nich vyvolávat příjemné pocity.
Věříme, že v konečném důsledku bude také tato snaha o zkrášlení našeho města vnímána pozitivně a rozkvetlý Rychmanov
přiměje mnohé jeho obyvatele k obdivu nad krásou přírody.
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Ing. et. Ing. Lucie Weberová
Marie Kozáková, starostka

zpravodaj Újezd u Brna

Rekonstrukce dětských hřišť
V Újezdě u Brna máme celkem 4 dětská hřiště: v parku u Penzionu, na ulici Wolkerova, Na Zahrádkách a na ulici Rozprýmové. Až na hřiště v parku u Penzionu, které bylo vybudováno
v roce 2015 za 926 497 Kč, jsou všechna ostatní hřiště v tristním
stavu. Proto jsme rozhodli o jejich rekonstrukci, resp. o vytvoření nových hřišť na Na Zahrádkách a na Rozprýmové.

zpravodaj Újezd u Brna

Nové hřiště Na Zahrádkách bude v době vydání tohoto zpravodaje již hotové. Při jeho demontáži jsme zjistili, že dřevěné
prvky jsou už shnilé, takže byl nejvyšší čas vytvořit hřiště nové.
Doufáme, že se bude líbit. Hřiště na Rozprýmové bychom rádi
předali dětem na podzim letošního roku.
Petra Kocúrová, místostarostka

| 16 |
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Aplikace ČESKÁ OBEC pro chytré telefony
Jak jsme vás již v minulosti informovali, město Újezd u Brna
pořídilo pro jednodušší, rychlejší a pohodlnější informování
občanů aplikaci, kterou můžete zdarma využívat
od 13. 3. 2020. V současné době aplikaci využívá již 434
uživatelů. Aplikaci Česká Obec (odkaz www.ceskaobec.cz) stačí
nainstalovat do vašeho telefonu (Android nebo iPhone), spustit
a vyhledat „Újezd u Brna“. Potom už vám budou automaticky
chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty
telefonu. Aplikaci Česká Obec si můžete zdarma stáhnout
z GooglePlay nebo App Store.

můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce, které chcete
sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom, která obec
má být první nebo druhá tím, že danou obec přidržíte
a přetáhnete nahoru či dolů,
• dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí", zobrazí
se obec, kterou jste si přidali, pokud je obec zapojená do
projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne,
obec je prázdná pouze s upozorněním, že s námi
nespolupracuje.
• obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.

Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play"
nebo „App Store", kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte
Česká Obec,
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
• po instalaci klikněte „Otevřít", aplikace se zobrazí, v pravém
horním rohu najdete znaménko „+", po kliku na něj se
zobrazí žluté pole s nápisem „Přidat Obec", po kliknutí na něj

!!! Důležité, pokud si aplikaci nainstalujete zkontrolujte že
máte v Nastavení telefonu – aplikace – zapnuty
upozornění na již nainstalovanou aplikaci Česká Obec !!!
Rádi bychom Vás ještě upozornili na možnost zasílání zpráv přes
funkci „Hlášení závad“ přes červené tlačítko vpravo dole – viz
obr.

Karel Vévar, místostarosta

www.ujezdubrna.cz
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Mezigenerační centrum a Family Point
Na jaře se nám podařilo za pomoci dotace zrekonstruovat
bývalou cukrárnu na Mezigenerační centrum. Zároveň
jsme založili Family Point, kterých už několik úspěšně
funguje jak v Brně, tak i v celém Jihomoravském kraji. Co
Family Point nabízí? Jedná se o veřejný bezplatný prostor,
kde je možnost přebalit, nakrmit dítě, pohrát si s ním.
Setkáním s ostatními rodiči získáte informace a inspiraci
pro podporu rodinného života nebo si jednoduše
odpočinete a popovídáte.
Od září plánujeme akce pro rodiče s dětmi i pro seniory.
Budeme se pravidelně setkávat při různých aktivitách,
besedách či vzdělávacích programech. Už nyní, během
prázdnin vám pomůžeme s registrací a získáním kartičky
SENIOR PAS, která poskytuje slevy a výhody pro osoby
nad 55 let. Také je možnost získat po registraci kartičku
RODINNÝ PAS, která nabízí úlevu rodinám díky
poskytnutým slevám v širokém spektru nabízených výhod.
Rádi bychom zde také zpřístupnili internet s počítačem
a tiskárnou pro veřejnost. Také už teď, v době prázdnin,
nabízíme 2x týdně poradenství (nejen) pro seniory:
v pondělí od 10:00 do 12:00 a ve středu od 15:00 do 17:00.
V uvedených hodinách vám poradíme, jak vyplnit žádost
o dotaci, jak založit spolek, jak napsat stížnost apod. Také
vám vyhledáme na internetu informace, které
potřebujete.
Přijďte, jste srdečně zváni – mimo jiné na posezení u dobré
kávy.
Pavlína Kroupová, Rostislava Paarová

zpravodaj Újezd u Brna
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Koupaliště – Retro článek
Občas je dobré vrátit se v čase, zavzpomínat a připomenout si
doby nedávno minulé. ,,Bylo nás pět“ – tehdy v letech
2010–2014, pět ,,opozičních zastupitelů“. Bylo to žalostně málo
na to, abychom proti deseti „pozičním“ prosadili sebelepší myšlenku či sebelepší nápad.
Vydávali jsme svépomocí OPO Zpravodaj, kde jsme se snažili
vysvětlovat, co chceme, proč to chceme a mnohdy i jak by se
to dalo vyřešit. Tak v jednom z výtisků OPO Zpravodaje z roku
2013 vyšel článek na str. 32 Koupaliště, který nyní chci pro osvěžení paměti připomenout.
Velmi jsme se snažili a bojovali za to, aby se koupaliště zachovalo i bez dotací formou biotopu, jehož pořizovací náklady byly
tehdy 10 milionů – na rozdíl od nerezového klasického koupaliště, které vybudovat za 50 milionů bez dotace nebylo
možné. Dnes už bychom na biotopu měli pořizovací náklady
zpět a biotop by začal vydělávat.
V tom roce 2013 bývalým vedením byl rozeslán dotazník všem
občanům, zda koupaliště ANO či NE. Z dotazníků, které se vyplněné vrátily, vyplynulo, že si občané bez dotace koupaliště
nepřejí. Záleží na tom, jakou odpověď chcete slyšet, tak i postavíte otázky v dotazníku…
Dnes jsme se po průzkumu v rámci projektu Family Friendly
Community dověděli, že nejvíc by si občané přáli koupaliště.

hlavě? No přece vší silou“. My taky tak, ale setsakra to klouzalo,
protože jsme byli sami, mnoho jedinců, kteří by se veřejně přiznali k takovému rebelství, nebylo. Bývalé vedení za žádnou
cenu biotop nechtělo. Dnes by už biotop přinášel peníze, protože by sem jezdilo tradičně více lidí než do Koválovic, odkud
jsme už v té době čerpali mnoho informací. Kolik urážek a ponižování jsme museli za ta léta vyslechnout.
A pro srovnání, jak to vypadá dnes? Kolik dotačních titulů dnes,
když je v opozici, zajistil pro blaho města zkušený zastupitel Jan
Hradil? Nejenže svými zkušenostmi jako ostřílený politik nepomůže při jakékoliv aktivitě nového vedení obce, ale za každou
cenu shazuje i to, co se povedlo. Na zasedání si bere slovo, kdy
chce, mikrofon nepouští z ruky a uráží a ponižuje dál, hlavně
ženy ve vedení obce.
Proč tento dlouhý úvod? Protože chci znovu oprášit a otisknout
článek z OPO Zpravodaje 2013. Největší práci kolem koupaliště a shánění informací tehdy odvedl pan PaedDr. Radovan
Šimbera, který mimochodem byl i nyní iniciátorem položení
nové podlahy v tělocvičně a také nového tenisového kurtu
v areálu ZŠ.
Určitě stojí za zvážení otevřít znovu otázku koupaliště typu biotopu a postupně ji i realizovat. Zpoždění však je 10 let a v současné chvíli řešíme tolik finančně nákladných projektů, že další
bude možný začít podle příjmů obce, které se však s ohledem
na situaci kolem koronaviru budou zřejmě výrazně snižovat.

My, tehdejší opoziční zastupitelé jsme byli při každé příležitosti
od roku 2010 do roku 2018 označováni za hlupáky, protože
první úkol, který nám hned po nástupu do funkce zastupitelů
pan starosta přidělil, bylo sehnat dotace na vybudování koupaliště. Tak jsme se začali zajímat, ptát a shánět informace. V té
době však dotace na budování koupališť nebyly v žádném programu vypsané. Řekli jsme to na zastupitelstvu a od té doby při
každé příležitosti nezapomněl pan Hradil nikdy celému Újezdu
sdělovat, jací jsme to omezení hlupáci, kteří nedokážou sehnat
ani dotace na koupaliště. Že ani on sám ani „poziční“ zastupitelé
dotaci na takovou akci za dalších 8 let také nesehnali, nevadilo
a nevadí. Posléze bylo odhlasováno, že obec nebude dávat
ročně 300 000 na provoz koupaliště. No a tak se pro změnu
raději zbudovalo kluziště, jehož provoz stojí ročně obec více,
než by stál provoz koupaliště (kluziště v roce 2018 – 347 000
v roce 2019 – 391 000 Kč). A to nehovořím o patáliích a hromadě neřešitelných problémů, které jsme nuceni s tímto projektem řešit a které jsme po minulém vedení obce zdědili. Jak
„ZTOHOVEN“?
Tehdy jsme bojovali ze všech sil za mnohé i za vybudování koupaliště. Jeden známý vtip říká: „Víte, jak se udrží veš na holé

www.ujezdubrna.cz

Mgr. Marie Jadrná

Bývalé koupaliště dnes
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Podzim 2012 – Celým Zastupitelstvem města bylo rozhodnuto, že bez ohledu na
typ koupaliště může být demolice stávajících nevyhovujících prostor (původní šatny
a sprchy) provedena městskou pracovní četou – tyto práce byly započaty a probíhají.

O našem koupališti bylo napsáno již mnoho. Mimo to, co víte z oficiálních zdrojů,
se letos událo následující:
Jaro 2012 – PaedDr. Radovan Šimbera inicioval schůzku s vedením firmy BAPO s.r.o.
ohledně možnosti rekonstrukce koupaliště formou BIOTOPU. Z daných jednání vznikl
první odhad kompletní částky dané rekonstrukce – cca 10 mil. Kč včetně DPH při zachování stejné plochy a hloubek 2 bazénů jako doposud.
Daná částka byla pro nás překvapením, neboť doposud obdržené rozpočty nerezových či fóliových „klasických“ bazénů o velikosti 25x12 m a průměrné hloubky 1,3 m se
pohybovaly kolem 15 mil Kč bez DPH a BEZ technologie!
Červenec 2012 – Na základě informace o BIOTOPU a následném pověření Zastupitelstva jsem vypracoval rekapitulaci všech dosavadních nabídek včetně doporučení Radě
města. Daná rekapitulace je rovněž k dispozici na webu: http://www.ujezdubrna.net/.
Jak je asi zřejmé, doporučení znělo ve prospěch BIOTOPU.
Dané řešení bylo z počátku i pro mne jakýmsi vylepšeným rybníkem, ale jak se
dočtete v daném dokumentu, nebo na základě této fotografie z otevírání BIOTOPU
v Bohuslavicích, je zřejmé, že to tak vůbec není:

G. Koupaliště

Závěr
Práce v řádu několika desítek hodin, která byla provedena ve volném čase bezúplatně, přišla vniveč a ač byla zpracována specialistou v daném oboru, nebyl zájem
ze strany vedení obce o ní dále diskutovat.

Stále trváme na tom, že most jako celek nespadne, ale pokud přijde velká voda, tak
dané křídlo mostu (nájezdovou část) voda podemele a křídlo se rozpadne na obě strany.

K
K
K
K
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40 000,
60 000,
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135 000,

Tyto položky jsou +/ každý rok stejné. Rozdíly cen i v ádech 10% (
statistiku podstatný vliv.

Položka OSTATNÍ p íjmy obsahuje:
pronájmu ob erstvení

Položka VÝDAJE obsahuje následující údaje:
Elekt ina
Mzdové náklady brigádník
Ostatní služby (odb ry vody, faktury za servis apod).
CELKEM výdaje

Obecn

Údaje zde uvedené jsou z oficiáln získaných informací vedení obce Koválovice.

Statistika BIOTOPU Koválovice

5. 11. 2012 – Zástupci firem nabízejících rekonstrukci koupaliště měli na jednání Zastupitelstva možnost (na 19" monitoru) předvést svoji prezentaci a cenovou kalkulaci.
(Pozn.: 19" monitor již byl konečně před Vánocemi překonán projekčním plátnem.
Tedy konečně i k nám došla v roce 2012 tato vymoženost počátku 21. století a budeme
moci na Zastupitelstvu například katastrální mapy prohlížet ON-LINE.)
Rekapitulace byla očekávající.
• BIOTOP se vším všudy 10 miliónů Kč (velikost současných bazénů – cca 20 cm
z každé strany na zabednění“ stávající vany),
• NEREZ 25×12 m×1,2 hloubka – cca 11 miliónů,
• 50 m bazén s hloubkou max. 1,6 m – 25–30 miliónů,
• PRYŽ – 25 m bazén – obdoba NEREZU.
50 m bazén nebylo možné odhadem určit, cena měla být dodána do týdne.
Možná byla, běžní zastupitelé ji nedostali.
17. 12. 2012 – poslední Zastupitelstvo. Kolega Šimbera zajistil od starosty obce
Koválovice stručnou statistiku provozu jejich biotopu – opět je k dispozici na stránce
http://www.ujezdubrna.net/.
Stručný závěr hospodaření za 6 let provozu je: +1,9 mil. Kč.
Všichni zastupitelé danou statistiku obdrželi.
Pokud si někdo z Vás myslí, že tím bylo o způsobu rekonstrukce našeho koupaliště rozhodnuto, neboť u všech jiných provozů je dnes již předem JASNĚ kalkulováno
s provozní ztrátou v řádech statisíců ročně, tedy jinak než „dotačně“ běžná koupaliště
provozovat nejde, tak bohužel nežije nyní na stejné vlně jako TOP vedení města.

www.ujezdubrna.cz
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Voda
°C
24
28

M sí ní
návšt vnost
erven
ervenec
srpen
Zá í
CELKEM

Voda
M sí ní
°C
návšt vnost
26 erven
26 ervenec
25 srpen
Zá í
CELKEM

Voda
M sí ní
°C
návšt vnost
25 erven
24 ervenec
26 srpen
23 Zá í
CELKEM
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Nejvyšší návšt vnost
teplota °C
01.07.2012
1 440
34
30.06.2012
1 155
32
05.07.2012
1 006
30
19.08.2012
892
31

Voda
M sí ní
°C
návšt vnost
28 erven
28 ervenec
27 srpen
25 Zá í
CELKEM

Otev eno od 18.6.2012 do 12.9.2012 z toho 53 dní ke koupání

Rok 2012

Nejvyšší návšt vnost
teplota °C
10.07.2011
1 135
30
09.07.2011
971
32
26.08.2011
874
34
04.09.2011
681
30

Otev eno od 4.6.2011 do 5.9.2011 z toho 40 dní ke koupání

Rok 2011

Nejvyšší návšt vnost
teplota °C
11.07.2010
1 562
33
10.07.2010
1 393
32
12.06.2010
1 044
30

Voda
M sí ní
°C
návšt vnost
28 erven
27 ervenec
25 srpen
Zá í
CELKEM

Otev eno od 10.6.2010 do 26.8.2010 z toho 40 dní ke koupání

Rok 2010

Nejvyšší návšt vnost
teplota °C
02.08.2009
1 478
31
23.07.2009
1 003
29
22.07.2009
913
30

Otev eno od 9.6.2009 do 10.9.2009, z toho 59 dní bylo na koupání.

Rok 2009

Nejvyšší návšt vnost
teplota °C
22.06.2008
714
30
07.08.2008
709
29

Otev eno od 8.6.2008 do 11.9.2008, z toho 63 dní bylo na koupání.

Rok 2008

Nejvyšší návšt vnost
teplota °C
15.7.
950
33
21.7.
919
35
17.7.
713
35

Voda
M sí ní
°C
návšt vnost
24 erven
28 ervenec
26 srpen
CELKEM

3 593
7 656
6 514
220
1 983

1 270
5 264
6 671
981
14 186

1 690

3 127
11 829
2 734

508
8 944
9 089
104
18 645

2 611
5 318
4 762
1 173
13 864

601
7 984
4 605
13 190

Otev eno od 22.6.2007 do 27.8.2007 (celé zá í bylo škared ), z toho 47 dní bylo na koupání.

Rok 2007

Ro ní statistika

13 190
13 864
18 645
1 690
14 186
1 983

ů

ů ě
ů

K

280
220
316
442
354
339

ě
281 150
328 000
550 1 0
520 450
412 080
504 140

135 000
135 000
135 000
135 000
135 000
135 000

ř
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

ř

1 905 990

166 150
213 000
435 1 0
405 450
29 080
389 140

OPOZIČNÍ ZPRAVODAJ

35

A ještě dovětek Radovana Šimbery:
Náš starosta má pravdu v tom,že se Rada města a zastupitelé města koupalištěm
zabývají. Podstatné je, jakou toto počínání vykazuje efektivitu. Dovoluji si tvrdit, že naprosto žádnou.
Takže rekapitulace ze zápisů ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna. První
číslo je pořadové číslo zápisu, datum je logické a třetí číslo je číslo, pod kterým je zápis
evidován.

Radovan Šimbera

Na tomto místě bych předal slovo kolegovi Šimberovi:
Zase to koupaliště.
Už se na koupališti bourá. Doufám, že se bude i stavět.
Jenom malé osobní povzdechnutí. Všem zastupitelům jsem rozdal před nedávnem
finanční kalkulace biotopového koupaliště v Kovalovicích za několik posledních roků.
Z nich je naprosto jasné, že do rozpočtu této vesnice peníze ve statisících přibývají.
Údaje jsou přímo od pana starosty.
Šokovalo mne prohlášení našeho pana starosty, že údaje mohou být zkreslené.
Nezmohl jsem se na adekvátní odpověď. Zkrátka asi platí: Podle sebe, soudím tebe.

Záv r
ro by to takto nemohlo být i u nás
Nebo snad v Koválovicích jsou lepší hospodá i, než v našem m st

Každopádn je pro naši obec d ležité, že nemusí provoz dotovat, tak jak je to u koupališť s chemickou
pravou vody
Naopak, zatím každý rok p itéká do rozpo tu ástka v ádech
ů, kterou zase
ě
.

lovo starosty obce Koválovice, pana Milana laháka
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ě
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V roce 2009 jsem navštívil Regionální radu soudržnosti Jihovýchod. Informovali
mne, že dotace na rekonstrukci koupaliště by byla realizovatelná. Bohužel jsme s paní
Helenou Jakubcovou již jednou neuspěli v nápadech na zřízení antukových kurtů na
tenis a volejbal, na vybudování dvou beachvolejbalových a dvou petangových hřišť
na koupališti. Já jsem byl ještě „vyautován“ s nápadem postavit na koupališti stanové
městečko pro týdenní prázdninové pobyty dětí s výukou plavání, tenisu a beachvolejbalu.

A teď v zápise ze zasedání ZM ze dne 5. 11. 2012, které mělo hlavní bod koupaliště,
není o něm ani zmínka. Navíc opozice chtěla jmenovitě uvést, že hlasovala proti zvýšení poplatku za PDO na rok 2013 na 650 Kč.
Jména v zápise někdo vymazal. Ani se s tím nemazal.
V zápisech je mnoho slov a žádné činy. Rétorika jako hlavní argumentace nic s koupalištěm nedělat.

• 48, 13. 9. 2010, 21 – ZM rozhodlo, že se má započít s přípravou projektové dokumentace na využití sportovního areálu – bývalé koupaliště, ke kompletní intenzifikaci, k přesnému určení, co vše se bude v areálu nacházet.
• 8, 23. 5. 2011, 8 – ZM vzalo se souhlasem na vědomí zápisy ze dne 5. 5. 2011
a přípis z 18. 4. 2011 a pověřuje Radu města zahájením výběrového řízení na
projektanta na rekonstrukci koupaliště.
• 18, 18. 6. 2012, 10 – ZM rozhodlo, že Rada města podá žádost o asanaci budov/
WC a sociální zařízení v areálu koupaliště/ a po restauraci.
• 18, 18. 6. 2012, 11 – ZM rozhodlo o ostranění technologického zařízení z důvodu
jeho nefunkčnosti.

Dále ZM rozhodlo, že míra rekonstrukce této sportovní lokality bude úměrná možným
dotacím. Jedná se o program na příští 4 roky.

• 37, 5. 10. 2009, 27 – ZM rozhodlo, že má být prošetřen skutečný technický stav
koupaliště. Dále doporučuje Radě města, aby se pokusila zabezpečit dotaci
na rekonstrukci koupaliště.
• 45, 17. 6. 2010, 12 – ZM navrhuje, aby koupaliště bylo řešeno koncepčně. Řešením
je záměrové rozhodnutí, zda zbudovat koupaliště, nebo aqua park, ale je nutno mít
jasno z čeho bude tento záměr financován. ZM rozhodlo, že Město Újezd u Brna,
pokud se nepřihlásí nájemce, nebude v roce 2010 koupaliště provozovat.
• 46, 19. 7. 2010, 9 – ZM rozhodlo, že se musí započít s rekonstrukcí koupaliště tak,
aby dle projektové dokumentace mohlo město požádat o dotaci. ZM rozhodlo o
záměru, pokud to plocha koupaliště dovolí, aby byla zbudována rychlobruslařská
rychlodráha a kluziště, i zde za předpokladu, že na toto bude možno získat dotaci.
• 47, 16. 8. 2010, 6 – ZM rozhodlo, že prostora koupaliště by měla mít charakter
multifunkčního sportovního areálu s celoročním provozem.

OPOZIČNÍ ZPRAVODAJ

37

A kalkulace na závěr
Předpokládané náklady: na KOMPLETNÍ rekonstrukci koupaliště formou BIOTOPU
garantovanou jednatelem firmy BAPO: 10 mil.
Termín: Když jsme se zástupci firmy BAPO mluvili v červenci 2012 bylo řečeno:
„pokud začneme na podzim (2012), může se příští sezóna stihnout (myšleno, že by se
v létě 2013 již dalo koupat).“
Kolika lidem by to udělalo radost: odhad 20–25 tisíc návštěvníků ročně (Koválovice
mají průměrnou roční návštěvnost cca 18 tisíc).

A jen na doplnění slova našeho pana starosty z městského zpravodaje:
„Nejdříve musíme zabezpečit základní vybavení města a teprve poté můžeme investovat do volného času…“

Radovan Šimbera

Moc bych si, podle starosty, vydělal.
Takže jsem vše vzdal.
Nová sestava opozice mně dodala ještě elán. Proto jsme iniciovali vybudování biotopového koupaliště, které se nám zdá schůdnější než rychlobruslařská rychlodráha
/Sáblíková by asi na pomaludráze nebruslila/ a kluziště.
Nakonec je hezké, že pan starosta píše, že koupaliště je určitě nutné, ale je to pouze
sezonní nádstavbová záležitost. A že knihovna je problém nejenom zábavy, ale také
formování našich dětí. A že spousta rodičů si stěžuje, že jejich děti sedí u internetu,
že jsou stále na počítači (snad u počítače), a tak jim dejme do ruky knihu, kterou si
vyberou v kvalitní knihovně.
Pěkné. Existuje však pojem, který již ve starém Řecku byl ideálem souladu sil tělesných i duševních – kalokagathia. Hlavně děti by si mohly od malička vštěpovat, že
pohyb je jedním z důležitých atributů jejich života. A proto bychom jim měli připravit co
nejlepší podmínky pro sportování. V maximální možné míře podpořit všechny organizace, které se starají o pohybové aktivity dětí i dospělých.
A tak by mohlo být koupaliště pojato – jak je v zápisech uvedeno – koncepčně jako
sportovní areál s využitím daleko širším než jen jako místo na koupání. Samozřejmě, že
je to dlouholetý proces. Ale je nutno hlavně začít.
Nevynechal bych ještě úvahu o tom, že sportovní areál je místo i pro setkávání lidí.
A náš koupalištní areál je pro to jako stvořený. Možná si někdo vzpomene na nohejbalový či beachvolejbalový turnaj. Takhle bychom si fungování areálu představovali.
Vaše účast na zasedání Zastupitelstva je víc než potřebná. Síla pěti opozičních
zastupitelů není malá, ale na přehlasování jakýchkoliv nápadů nestačí. Vaše návrhy
a připomínky budou víc než důležité.
Vyhlašujeme heslo: „Společně pro Újezd“.

A nyní „Obřadní síň“
Náklady: 9,5 miliónu a stále se zvyšují
Kolika lidem udělala radost: (koncerty) – asi 300, víc se jich tam nevejde
Kolika lidem ušetřila peníze: 0
Závěr
Další zatím „zbytečná“ práce v rámci desítek hodin opozičních zastupitelů, kteří „nic“
nedělají.
Ale stále si myslíme, že naše práce smysl má a jednou i vedení města si slovo BIOTOP
vezme za své.

H. A dál již jen pozitivně a něco o nás kolem Sokolovny…
O činnosti TJ Sokol a jednotlivých oddílů bylo psáno v minulém čísle zpravodaje.
Samozřejmě celý rok byl pro nás klasicky cvičebním a letos také rokem XV. Všesokolského sletu, na kterém se naše sestry a bratři aktivně podíleli, část vystoupení
i s přespolní účastí bylo předvedeno i přímo na hřišti za Sokolovnou v září, bohužel ne
s takovou účastí návštěvníků, jaké by si zapálení i více jak 90-ti letých cvičenců zasloužil

Současná podoba koupaliště

HARMONOGRAM ODVOZU ODPADŮ
NÁZEV
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD
PLASTY
PAPÍR+LEPENKA
SKLO

KAT.Č.

ČETNOST SVOZU

DEN SVOZU ODPADU

SUDÝ/ LICHÝ TÝDEN

MÍSTO ODVOZU/ULOŽENÍ ODPADU

200301
200139
200101
200102

1x 14 dnů
1 x 7 dnů
1x 7 dnů
1X 14 dnů

čtvrtek + pátek
pátek
čtvrtek
pátek

sudý
každý týden
každý týden
sudý

od domu
sběrné dvorky
sběrné dvorky
sběrné dvorky

ODVOZ BIO ODPADU OD DOMU – KAŽDÉ ÚTERÝ
Vážení spoluobčané, neukládejte bio odpad před domy ve dnech, kdy neprobíhá svoz. Zejména vás důrazně žádáme, abyste tento
odpad neukládali před domy ve dnech svátečních a v neděli. Není ekologické ani ekonomické provádět svoz více pracovních dní.
Proto v případě uložení odpadu před váš dům ve dnech, kdy svoz bio odpadu neprobíhá, budete na tuto skutečnost upozorněni
městskou policií.
ODVOZ ŽLUTÝCH PYTLŮ / PET LAHVE S VÍČKY / OD DOMU – ÚTERÝ SUDÝ TÝDEN
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na:
• tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, elektroodpad,
• objemný odpad,
• nebezpečné složky komunálního odpadu,
• směsný odpad.
Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
• Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
• Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto místech:
✓ ulice Rybářská – u DPS,
✓ ulice Rozprýmova – u bytového domu č. 990,
✓ ulice Štefánikova – naproti restauraci Rychta,
✓ ulice Na Zahrádkách – u obchodu u Jirgalů,
✓ ulice Sušilova – u provozovny klempířství Kotolán,
✓ ulice Štefánikova – sběrné místo v areálu „MB REAL“.

www.ujezdubrna.cz
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• Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy. Jednotlivé složky tříděného odpadu se odkládají
takto:
✓ papír – modrý kontejner,
✓ PET lahve – žlutý kontejner označený oranžovou nálepkou a pytle pro shromažďování PET lahví,
✓ ostatní plasty a nápojové kartony – žlutý kontejner označený oranžovou nálepkou,
✓ sklo – zelený kontejner,
✓ elektroodpad – vyhrazený prostor sběrného místa ve sběrném dvoře na ul. Štefánikova, v areálu „MB REAL“.
SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADŮ NA ULICI ŠTEFÁNIKOVA:
Zařízení „Sběrného střediska odpadů Újezd u Brna“ umožňuje obyvatelům města Újezd u Brna a nepodnikatelským subjektům
ve městě působícím (neziskové organizace a sdružení) ukládat v tomto zařízení z komunálního odpadu separované složky
odpadu kategorie ostatní a nebezpečný, dále vyřazená elektrozařízení a použitý potravinářský olej.
Podnikatelské subjekty působící ve městě jsou povinny si zajistit na vlastní náklady odvoz odpadů produkovaných jejich
podnikatelskou činností.
Otevírací doba střediska odpadů:
PONDĚLÍ: zavřeno
PÁTEK:
zavřeno
ÚTERÝ:
12:00–18:00
SOBOTA: 8:00–12:00; 13:00–17:00
STŘEDA:
zavřeno
NEDĚLE: zavřeno
ČTVRTEK: 12:00–18:00
Ceník pro rok 2020, schválený Radou města Újezd u Brna dne 18. 11. 2019:
Kat.číslo

N/O

20 02 01
20 01 38
20 01 37
15 01 10
15 02 02
13 02 08
16 01 03
17 01 07
17 01 07
17 02 02
17 06 04
20 01 01
20 01 13
20 01 14
20 01 19
20 01 23
20 01 25
20 01 27
20 01 32
20 01 33
20 01 35
20 01 36
20 01 39
20 01 40
20 03 07
20 03 07
20 01 10
20 01 11
17 09 04

O
O
O
N
N
N
O
O
O
O
O
O
N
N
N
N
O
N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
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Odpad

MJ

Cena za MJ

Biologicky rozložitelný odpad
Dřevo, plovoucí podlahy
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Obaly obsahující nebezpečné látky
Absorp. činidla, olejové filtry, čistící mat.
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Pneumatiky os., nákl
Stavební odpad – beton, cihly
Stavební směsi – keramika, porcelán, umyv., zách.
Sklo stavební
Izolační materiály neuvedené pod čísl. 170601,03
Papír a lepenka
Rozpouštědla
Kyseliny
Zářivky a jiný odpad obsahující rťuť
Domácí spotřebiče – ledničky, mraz., myčky
Jedlý olej a tuk
Barvy, tisk. barvy, lepidla a pryskyřice obs. nebez. lát.
Léčiva
Baterie a akumulátory
Elektrické a elektron. zařízení – TV, monitory
Elektrické a elektron. zařízení
Plasty (smíšené)
Kovy
Objemný odpad (50 kg), rohové lavice, válendy
Koberce, matrace, molytan, PVC
Oděvy neznečištěné nebezpečnými látkami
Textilní materiály neznečištěné nebezp.látkami
Směsné stavební a demoliční odpady neuv. 170901

kg
kg
kg
kg
kg
kg
ks
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ks
ks
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

0,00 Kč
0,60 Kč
10,00 Kč
17,00 Kč
17,00 Kč
15,00 Kč
30,00 Kč
0,60 Kč
0,80 Kč
0,80 Kč
0,80 Kč
0,00 Kč
17,00 Kč
17,00 Kč
11,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
17,00 kč
21,00 Kč
15,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2,00 Kč
1,50 Kč
1,50 Kč
1,50 Kč
0,80 Kč

| 24 |

www.ujezdubrna.cz

Vodné a stočné a snížení sazby DPH
od května 2020
S účinností od 1. května 2020 došlo k výraznému snížení
daně z přidané hodnoty u celé řady zboží a služeb na 10 %.
Nově jsou ve druhé snížené sazbě DPH zařazeny oblast stravování, některé řemeslné a odborné služby a také vodné
a stočné.
Z 15 % na 10 % se snižuje sazba DPH také u vodného a stočného. Zavedení snížené sazby DPH u vody přispěje k zajištění
dostupnosti této životně důležité komodity pro občany a k udržení komfortu a spotřeby vody v domácnostech na potřebné
úrovni. Snížení daňového zatížení bude představovat pozitivní

příspěvek ke snížení či udržení spotřebitelských cen, jejichž úroveň se v posledních letech setrvale zvyšovala.
Jak jsme již uvedli v únorovém vydání zpravodaje, je v našem
městě doposud cena stočného stanovena paušální částkou
schválenou zastupitelstvem města. Pro rok 2020 byla na jednání zastupitelstva města v prosinci 2019 schválena paušální
částka stočného pro obyvatele města ve výši 650 Kč plus DPH
v platné sazbě. Na základě výše uvedeného bude v letošním
roce DPH zohledněno v následujících sazbách:

Stočné
650 Kč/osobu

DPH leden–duben 2020
97,50 Kč

celkem
747,50 Kč

částka stočného za leden–duben 2020
249 Kč/osobu

Stočné
650 Kč/osobu

DPH květen– prosinec 2020
65,00 Kč

celkem
715,00 Kč

částka stočného za květen–prosinec 2020
477 Kč/osobu

Celková částka stočného za rok 2020 je 726 Kč / osobu včetně DPH.
Jak jsme vás již informovali, platbu stočného je možné provést do konce měsíce září 2020. Rada města takto rozhodla z důvodu
koronavirové nákazy a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
Marie Kozáková, starostka
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Krásné brýle

ZTENČENÁ BRÝLOVÁ SKLA

790

JEN

DrOptikMoraviaSro

DR. OPTIK Moravia

Kč
/ ks

Masarykovo náměstí 1665/8
Šlapanice
tel.: 773 260 803
email: slapanice@droptik.cz

MĚŘENÍ ZRAKU
ZDARMA

dr.optik_moravia www.doctoroptic.cz

Akce platí do 30. 8. 2020 na brýlová skla index 1.6. Platba nemůže být provedena bene昀tními poukázkami.
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Město schválilo závěrečný účet za minulý rok
Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili závěrečný účet města za rok 2019. Jako každý rok je i letos vyvěšen na úřední
desce včetně všech příloh. Pro lepší přístupnost ho opět zveřejňujeme i ve zpravodaji. Z důvodu velkého rozsahu ostatních
příloh zde najdete jen přílohy 1. a 2. Na dalších stranách najdete podrobnosti o hospodaření obce v minulém roce.
Nákup dlouhodobého majetku 2019
Bezpečnostní zábradlí - zatrubnění vodoteče
Technické zhodnocení čistírny odpadních vod - úprava dešťové zdrže,
ofuk hladiny v dosazovací nádrži
Zbudování 3 přechodů pro chodce včetně osvětlení
Rekonstrukce vodovodu v ZŠ
Kalové čerpadlo - čistírna odpadních vod
Čerpadla 2 ks - čistírna odpadních vod
Jeřáb - čistírna odpadních vod
Zabezpečovací systém-sběrný dvůr
Podlahový čistící stroj do základní školy
Turbínové čerpadlo - hasiči
Kulové kohouty - kluziště
Celkem

Nákup drobného dlouhodobého majetku 2019
Rozšíření programů MUNIS - Evidence smluv, Sledování rozpočtu
Rozšíření programů MUNIS - Monitor insolvencí
Notebook
Záloha-Synology DS218
Záloha-WD RED NAS WD40EFRX 4TB
2ks sněhová radlice+gumy
Diktafon
Koště na umělý trávník-tenis-2ks
Fotoaparát Canon
Skříně na časopisy
Klimatizace SINDAR - stánek
Vysavač Bosch BGL4SIL2
Sekačka benz.MULTICLIP
Elektrická zabezpečovací signalizace - stánek
Kancelářský nábytek - stavební, pokladna
Nerezové koše-kanalizační šachta 4 ks
Lednice ČOV
Tiskárna Canon-ČOV
Notebook
Vybavení hasiči - proudnice, vyprošťovací nástroj, opasky, obuv, přilby
Motorový foukač Husqvarna 125BVX
Čtečka čipů pro psy
Projektor
Mobilní plátno
Kávovar Delonghi ECAM370.85.SB - radnice
Kávovar Delonghi ECAM370.85.SB - FamilyPoint - spolufinancováno z
dotace Jihomoravského kraje
Sypač písku PARK
Revitalizace park Nádražní - lavičky 8 ks, koše 5 ks - hrazeno z dotace
Jihomoravského kraje
Vybavení hasiči - zásahové obleky, svítilny, vysílačky
Vybavení FamilyPoint - spolufinancováno z dotace Jihomoravského
kraje
Telefon Tm Huawei Y5 2018
Mobilní lůžko-7 ks
Zahradnické nůžky POWER CUT RR 750
Mikrovlnná trouba - radnice
Nabíjecí svítilna - policie
Pracovní deska - stánek
Zásobník na ručníky - 2 ks
Židle - obřadní síň - 40 ks
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76 910,00 Kč
1 373 332,49 Kč
1 675 236,58 Kč
1 250 542,60 Kč
41 412,97 Kč
179 271,44 Kč
53 116,88 Kč
41 240,00 Kč
77 319,00 Kč
48 158,00 Kč
77 633,60 Kč
4 894 173,56 Kč

30
5
19
8
6
25
4
8
12
12
8
5
20
7
58
16
3
5
14
142
8
3
7
6
15

600,90
282,10
481,00
361,00
562,00
554,00
119,00
580,00
490,00
729,20
631,00
390,00
451,00
542,00
298,04
000,00
699,00
303,49
299,00
828,99
390,00
115,00
269,00
121,00
555,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

15 555,00 Kč
37 990,00 Kč
153 350,56 Kč
105 390,16 Kč
18 755,00
1,00
7,00
1 287,00
2 990,00
1 115,00
2 016,80
1 406,92
97 650,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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LCD Monitor PHILIPS 243V5LSB5/00 - radnice
Vysílačky Sencor SMR - policie
Popelnice - sběrné místo Sušilova
SIM+router - klubovna pro děti a mládež
APC Back-UPS CS 350 USB/seriál - záložní zdroj
Kancelářský nábytek - stavební
Vizitkář
Zásobník Tork na toaletní papír Jumbo bílý
Křeslo pevné stohovatelné umělý ratan - 3 ks - radnice
Pila na větve
Zahradní nůžky STIHL kombinované
Teleskopická tyč
Pilka POWER CUT SAW PRO 370
Držák na vrtačku
Vrtačka
Modem ISDN2ab NT - 2 ks - radnice
Popelnice - zdravotní středisko
Vybavení hasiči - sekery, svítilny, kukly, lana, vesty, hadice, rukavice
Telefon Nokia 230
Konvektory 6 ks DPS
popelnice - hřbitov
LCD monitor, stůl, židle - vybavení učebna ZŠ
Telefon Honor 8S - 2 ks, Honor 8A 1 ks
Vybavení hasiči - baterie, nabíječka, rukavice
Žebř - Al - DPS
Vařič
Žebř - Al - penzion
Skříňka na klíče - radnice
Vánoční osvětlení - krápníky 6 ks
Vybavení FamilyPoint - spolufinancováno z dotace Jihomoravského
kraje
Mikrovlnná trouba - FamilyPoint - spolufinancováno z dotace
Jihomoravského kraje

Významné opravy provedené v roce 2019
Opravy čistírny odpadních vod
Opravy DPS, Rybářská 1001
Opravy penzion, Štefánikova 960
Opravy elektroinstalace v základní škole
Opravy podlahy, kotle Komenského 77
Celkem

2 549,00
799,00
1 170,00
99,00
2 727,00
16 058,96
1 727,40
1 155,59
4 189,00
1 421,00
1 122,00
2 360,00
1 049,00
1 840,00
798,00
4 790,00
1 170,00
52 460,01
1,00
4 794,00
1 170,00
33 876,00
3,00
16 999,65
1 089,99
489,99
1 190,00
2 500,00
14 593,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

10 434,00 Kč
1 356,00 Kč

237 930,18 Kč
251 976,20 Kč
178 500,00 Kč
424 662,27 Kč
39 446,00 Kč
1 132 514,65 Kč

MĚSTO DOSTALO DAREM
NOVÝ STOJAN NA KONVE
NA HŘBITOV
Nepořádek v podobě rozházených konví konečně zmizel z našeho hřbitova. Nové zelené lehké konve zaplatilo město a stojan vyrobil a daroval pan Vlastimil Kotolan.
Mnohokrát děkujeme za všechny občany.
Petra Kocúrová, místostarostka

www.ujezdubrna.cz
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Závěrečný účet Města Újezd u Brna za rok 2019

15
8

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Financováním salda příjmů a výdajů:

1

65 807,70 tis. Kč.
87 043,50 tis. Kč.
21 235,80 tis. Kč.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době: od 21.11.2018 do 27.12.2018. Rozpočet na rok 2019
byl schválen v Zastupitelstvu města usnesením č. 2, bod č. 41 dne 17.12.2018.

Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. a členem Svazu měst a obcí.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna na svém 8. zasedání dne 7. 10. 2019 rozhodlo přistoupit
k dobrovolnému svazku obcí „Region Cezava“.
Rozpočet za rok 2019

1) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 1/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.
2) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
a o trvalém označování psů.
3) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 3/2019, o místním poplatku
z pobytu.
4) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 4/2019, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.

Městské zastupitelstvo v roce 2019 vydalo 4 nové Obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2019:

Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda je počítačově zpracována programem
TRIADA MUNIS 2000.

V roce 2019 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města, komise stavební,
komise životního prostředí, komise kulturně - školská, komise sociálně - zdravotní, komise
pro sport, komise inventarizační a likvidační, a nově komise pro rozvoj města.

Počet členů zastupitelstva v roce 2019:
Počet veřejných zasedání:

3 368
3 387

Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Město – územně samosprávný celek
00282740
544 224 336, 544 224 218
544 224 778
info@ujezdubrna.cz
základní běžný účet zřízen u KB Brno-venkov
4925641/0100

Počet obyvatel k 01.01.2019:
Počet obyvatel k 31.12.2019:

Údaje o městu:
Adresa:
Právní forma:
IČO:
Telefonické spojení:
Fax:
E-mailová adresa:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisů/

www.ujezdubrna.cz
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Jak je to s odměnami zastupitelů?
Výše odměn uvolněných zastupitelů je jasně stanovena v příloze nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018
Sb., a to od 1. 1. 2020. Předpokládám, že vláda při stanovení
výše odměn zohledňuje stejné skutečnosti, jaké zohledňují
u výše mzdy pro své zaměstnance i zaměstnavatelé (např. složitost a odpovědnost práce).
Neuvolněným zastupitelům stanovuje odměnu zastupitelstvo,
nicméně i zde je maximální možná odměna omezena právě přílohou výše zmíněného nařízení. Jsme neustále napadáni, jak
jsme dobře placeni. Zde bychom rádi zdůraznili, že jsme placeni stejně, jako jsou i byli placeni všichni uvolnění či neuvolnění zastupitelé v jiných stejně velkých obcích, tedy
i v té naší. Samozřejmě, odměna se postupem času změnila
stejně tak, jako se postupem času v souvislosti s inflací a dalšími
skutečnostmi změnila např. výše průměrné hrubé mzdy.
Zveřejňujeme tedy, jak se vyvíjela výše odměn od roku 2002
dosud. Ano, je nás na radnici víc a nepracujeme zadarmo,
ale ani bývalé vedení zadarmo nepracovalo. Je ale lepší,
aby nás bylo víc a byly věci v pořádku, než aby byli na radnici dva uvolnění zastupitelé, a obec se v budoucnosti potýkala s tím, s čím se potýkáme my (špatně vedené agendy,
špatně provedené stavby, katastrofální stav nemovitostí
v majetku města a spoustu dalšího). Z tabulky se dá spočítat
příjem za minulých 16 let – přes 12 milionů pro jednoho není
až tak málo.
Že současné vedení města není placeno jinak než to předchozí
a že nárůst odměn za výkon funkce zastupitele roste průběžně
podobně jako rostou mzdy obecně, je jasné z následující tabulky. Tabulka udává růst průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR
od roku 2002, tj. od roku, kdy bývalé vedení nastoupilo ve slo-

žení, ve kterém setrvalo až do roku 2018. Dále zde najdete informace o průměrné mzdě představitelů města od roku 2002
dosud a pro srovnání i informace, o kolik procent se meziročně
měnila průměrná hrubá mzda ve sledovaném období, o kolik
procent to bylo u jednotlivých zastupitelských "pozic" a o kolik
procent se zvyšovaly meziročně spotřebitelské ceny. Je zřejmé,
že v daném čase bylo minulé vedení placeno minimálně
stejně dobře, jako je to současné. Je ale zajímavé, že dříve
se o odměnách za práci vedení radnice mlčelo, nikdo na "super
job" na radnici nepoukazoval? A přitom si můžete z tabulky
všimnout, že plat starosty v Újezdě byl cca do roku 2010 plus
mínus dvojnásobkem průměrné hrubé mzdy v ČR.
Pokud někdo současnému vedení závidí peníze, které
dostává za svoji práci, pak vyzývám všechny, ať si to jdou
zkusit, ať si jdou zkusit, jaké to je dostat obec v takovém
stavu, v jakém jsme ji našli my (nikdo nám ji nepředal), ať
si jde zkusit, jaké to je, když pracujete přes den, po nocích,
o víkendech a na dovolené, a za vámi pořád někdo běhá
a slídí, čeká na vaši chybu, píše udání, píše neustálé nesmyslné podněty, na které však musíte odpovídat, po obci
šíří pomluvy a špiní vás, kde může.
Je to nejdůležitější pro nás jenom posekaná tráva? Opravdu
nám nezáleží na mezilidských vztazích, transparentnosti radnice,
pravdě, ochotě si navzájem pomáhat, vstřícnosti a dalších pro
náš život důležitých věcech? Proč jsou v jiných obcích vděční,
že mají včely, čmeláci a další hmyz potravu ve vysoké trávě a nevadí jim, že není posekaná, a u nás v roce, kdy intenzivně prší,
pořád řešíme, zda je tráva 3 nebo 6 nebo 10 cm vysoká?
Víte, někdy mám pocit, že naše práce je sisyfovská a že balvan,
který valíme, bez vaší pomoci nikdy nahoru nedostaneme.
Petra Kocúrová, místostarostka

Přehled odměn uvolněných a neuvolněných představitelů města Újezd u Brna v letech 2002-2020

Průměrná hrubá mzda (HMM) v ČR v Kč
Změna prům. mzdy r/r v %
Zvýšení spotřebitelských cen v %
Průměrná HMM starosta/ka uvolněný/á (UST)
Změna prům. mzdy starosta/ka uvolněný/á r/r v %
Průměrná HMM místostarosta uvolněný (UMST)
Změna prům. mzdy místostarosta uvolněný r/r v %
Průměrná HMM místostarostka neuvolněná
Změna prům. mzdy místostarostka neuvolněná r/r v %
Průměrná HMM místostarosta neuvolněný
Změna prům. mzdy místostarosta neuvolněný r/r v %
Průměrná HMM zastupitel/ka uvolněný/á
Změna prům. mzdy zastupitel/ka uvolněný/á r/r v %

2002
15524
8

2003
16430
5,8

32485

37 372
15,04
28302
3,73
-

27285
-

2004
17466
6,3
3,1
37 033
-0,91
31 050
9,71
-

2005
18344
5
2,8
38 676
4,44
32 406
4,37
-

2006
19546
6,6
1,5
40 750
5,36
33 264
2,65
-

2007
20957
7,2
1,5
42 690
4,76
35 780
7,56
-

2008
22691
8,3
6,3
44 730
4,78
37 470
4,72
-

2009
23488
4
1
46 435
3,81
38 884
3,77
-

Zdroj: ČSÚ, www.kurzy.cz, Spisovna Města Újezd u Brna
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Přehled odměn uvolněných a neuvolněných představitelů města Újezd u Brna v letech 2002-2020
2010
23951
2
1,5
46 435
0,00
38 884
0,00
-

2011
24319
2,2
1,9
44 278
-4,65
37 104
-4,58
-

2012
25109
2,7
3,3
45 528
2,82
37 104
0,00
-

2013
25128
0,1
1,4
45 528
0,00
37 104
0,00
30426
-

2014
25686
2,4
0,4
46 503
2,14
38 952
4,98
31922
-

2015
26467
3,4
2,5
48 061
3,35
40 246
3,32
-

2016
27589
4,2
0,7
49 521
3,04
41 471
3,04
-

2017
29504
7
2,5
51 422
3,84
43 050
3,81
-

1-10/2018 11-12/2018
31885
8,1
2,2
56 318
56 318
9,52
49 560
49560
15,12
29000
19000
38296
-

2019
34125
7,1
2,8
60 260
7,00
53029
7,00
29000
0,00
40977
7,00

2020
1-7/2020

66 286
10,00
58332
10,00
29 000
0,00
43873
7,07

Poznámky k tabulce:
Údaje, které v tabulce chybí, se nepodařilo dohledat nebo nejsou prozatím k dispozici. Pomlčka znamená neobsazení dané
zastupitelské funkce.
Průměrná odměna vyplácená uvolněnému starostovi a uvolněným místostarostům v Újezdě u Brna se v některých letech liší (je
vyšší) od odměny, kterou měli představitelé v jiných stejně velkých obcích. Jedná se o roky 2003 (UST 34 472 Kč, UMST 25 288 Kč),
2004 (UST 31 718 Kč, UMST 26 600 Kč), a 2006 (UST 34 170 Kč, UMST 40 750 Kč). To může být dáno mimo jiné např.
mimořádnými odměnami, nebo změnou přístupu k odměnám zastupitelů, co se dovolených týče. Dnes už se dovolená „neproplácí",
odměna je konstantní částkou.
V tabulce není uvedena odměna vyplacená při konci funkčního období v 11/2018. Jedná se o částku 406 491 Kč
(uvolněný starosta) a 333 052 Kč (uvolněný místostarosta).

Když hvězdy vycházejí…
Závěr školního roku přinesl hudební zastavení v podání mladých
talentů z Újezdu u Brna. 25. června rozezněli prostory smuteční
síně žáci pobočky Základní umělecké školy Pavla Křížkovského
Brno. Pobočka brněnské ZUŠ působí v Újezdu u Brna rok a žáci
zde pod vedením svých pedagogů mohou studovat zpěv, hru
na flétnu a kytaru. Mimo hudební vzdělání nabízí škola také výtvarný obor. O tom se mohli přesvědčit také návštěvníci závěrečného koncertu, jehož nedílnou součástí byla i výstava
výtvarných děl. Koncert se konal pod záštitou města Újezd u
Brna.
Večer zanechal ve všech zúčastněných hluboký dojem. Publikum zaujala vystoupení mladých hudebníků, kteří zprostředkovali svojí bezprostředností nevšední umělecké zážitky. Bouřlivé
ovace z hlediště dokazovaly, že se ZUŠ Pavla Křížkovského stala
nejen součástí kulturního dění regionu, ale že jsou posluchači
svědky malých vycházejících hvězdiček.
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA
ředitel; Gymnázium P. Křížovského s. r. o. s uměleckou profilací, ZUŠ Pavla Křížkovského s. r. o.
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USNESENÍ
Usnesení zasedání č. 12 Zastupitelstva města Újezd u Brna konané dne 10. 6. 0020 v sále Na Rychtě od 18:00 hod.
7b/12Z/0020
1/12Z/0020

Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje
ověřovateli zápisu pana Radomíra Lakomého
a Ing. Libora Lattenberga.
2/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
program 12. zasedání Zastupitelstva města
Újezd u Brna.
3/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo intenzifikovat ČOV Újezd u Brna na 6000 EO dle
studie zpracované společností VEGA spol v.o.s.,
Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČO: 60700220.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna ukládá Radě
města, aby řešila veškeré záležitosti týkající se
této akce.
4a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
• Zásady pro výstavbu na území města Újezd u Brna
– pravidla pro jednání s investory, které jsou přílohou tohoto
usnesení;
• výši finančního příspěvku pro rok 2020 tak, jak je stanovena
v Příloze č. 1 Zásad pro výstavbu na území města Újezd
u Brna – pravidla pro jednání s investory;
4b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna ukládá Radě
města Újezd u Brna zajistit realizaci postupu
podle Zásad pro výstavbu na území města Újezd
u Brna.
5a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vymáhat odpovědnost ze smlouvy o dílo na firmě
icecool.cz, s.r.o., se sídlem Horníkova
2533/34a, 628 00 Brno, IČO: 05341281,
a ukládá radě města učinit další kroky v této záležitosti.
5b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí odborný posudek Chlazení ledové plochy
kluziště Újezd u Brna zpracovaný prof. Ing. Petrem Hlavínkem, CSc., MBA, a ukládá radě
města, aby zabezpečila projektovou dokumentaci a všechny potřebné podklady pro podání
žádosti o dotaci.
6/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
zbudovat dětské hřiště v parku naproti sokolovně a zrekonstruovat hřiště na ulicích Na Zahrádkách a Rozprýmova v předpokládané výši
3 000 000 Kč a pověřuje radu města realizací
tohoto usnesení.
7a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 2 ve výši 0,00 Kč, které bylo
schváleno Radou města Újezd u Brna dne
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16. 3. 2020. Jednalo se o přesun mezi paragrafy. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 3 ve výši 32 300,00 Kč, které
bylo schváleno Radou města Újezd u Brna dne
30. 3. 2020. Jedná se o zapojení vratky nevyčerpané dotace příspěvkové organizace Mateřské školy Újezd u Brna a přesun mezi
paragrafy. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 4 ve výši 0,00 Kč, které bylo
schváleno Radou města Újezd u Brna dne
25. 5. 2020. Jedná se o přesun mezi paragrafy.
Rozpočtové opatření je vyrovnané.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno s protokolem a zprávou o přezkoumání
hospodaření města Újezd u Brna za období od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 provedeným firmou
TOP AUDITING s.r.o. Závěrem zprávy je konstatování, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna
rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření v budoucnosti. Zastupitelstvo
města tento audit přijímá.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí Protokol
o výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Újezd u Brna.
Tato kontrola byla provedena dne 14. 5. 2020.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí Protokol
o výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Újezd u Brna.
Tato kontrola byla provedena dne 14. 5. 2020.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
hospodaření Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku za rok 2019 bez výhrad.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí zápis ze
zasedání finančního výboru, které se konalo
dne 8. 6. 2020.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje na
svém zasedání dne 10. 6. 2020 celoroční hospodaření města a „Závěrečný účet města Újezd
u Brna za rok 2019“ bez výhrad. Návrh Závěrečného účtu města Újezd u Brna za rok 2019
byl vyvěšen na úřední desce města dne
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25. 5. 2020 a bude sňat dne 11. 6. 2020.
13a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo,
že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace obce
a účetní závěrku Města Újezd u Brna,
IČO: 00282740, za rok 2019 schvaluje bez výhrad počtem hlasů 10.
13b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
hospodářský
výsledek
ve
výši
11 514 743,36 Kč a pověřuje Ing. Janu Jarošovou jeho přeúčtováním na účet 432 – Výsledek
hospodaření minulých účetních období.
14a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí výsledek VZMR Vypracování projektové
dokumentace na akci „Multifunkční hala se zázemím“.
14b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
obsah projektu s názvem „Multifunkční hala se
zázemím“ a následné podání žádosti o finanční
podporu na Ministerstvo pro místní rozvoj,
konkrétně se jedná o podprogram: 117D082
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy: 2/2020/117D082.
14c/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo, že
dofinancování nákladů na projekt s názvem
„Multifunkční hala se zázemím" bude zajištěno
z části vlastními prostředky a zčásti úvěrem poskytnutým bankovním ústavem vybraným
v rámci VZMR a pověřuje radu města zabezpečením všech úkonů potřebných k realizaci tohoto usnesení.
15a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti společnosti NeoVize Ambulance
s.r.o., IČO: 28235029 o snížení nájmu následovně: Nájem se snižuje za období od
15. 3. 2020 do 17. 5. 2020 o 64 %. Zastupitelstvo města pověřuje radu města zabezpečením usnesení.
15b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo vyhovět žádosti společnosti NZZ CHIRONAX INVEST, s.r.o., IČO: 63488264 o prominutí nájmu
následovně: Nájem se promíjí za období od
1. 4. 2020 do 31. 5. 2020. ZM pověřuje RM zabezpečením usnesení.
16a/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
poskytnout účelovou dotaci Domovu u Františka, příspěvkové organizaci, IČO: 04150015
pro rok 2020 ve výši 250 000 Kč na respirátory.
16b/12Z/0020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s příjemcem dotace Domov u Františka, příspěvková or-

zpravodaj Újezd u Brna

17/12Z/0020

18/12Z/0020

19a/12Z/0020

19b/12Z/0020

19c/12Z/0020

19d/12Z/0020

| 34 |

ganizace, IČO: 04150015 pro rok 2020 ve výši
250 000 Kč a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí Závěrečný účet DSO Region Cezava za
rok 2019.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 ve výši –
1 328 900 Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu – kanalizační přípojku (k pozemku parc. č. 1752, k.ú.
Újezd u Brna) na pozemku ve vlastnictví Města
Újezd u Brna, část parc. č. 1780/4 a 1780/5,
k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem Michalem
Vrbou, Štefánikova 1091, 664 53 Újezd u Brna,
na straně jedné a Městem Újezd u Brna na
straně druhé a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
nevyhovět žádosti pana Jana Konečného, trvale
bytem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna,
a neuzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc.
č. 3217/7, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 240 m2.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku ve
vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 4436,
k. ú. Újezd u Brna, o výměře 152 m2, za cenu
91.200 Kč mezi kupujícími Josefem Spáčilem
a Miladou Spáčilovou, oba bytem V Sádku 900,
664 53 Újezd u Brna, na straně jedné a prodávajícím Městem Újezd u Brna na straně
druhé a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
a rozhodlo uzavřít Plánovací smlouvy mezi
Městem Újezd u Brna a p. Janem Třískou,
bytem Mošnova 38, 400 11 Ústí nad Labem
a Spolkem Vinaři Újezd u Brna, se sídlem Revoluční 245, 664 53 Újezd u Brna, jejímž předmětem je prodloužení vodovodního řadu
„17-6“ k pozemku parc. č. 49, k.ú. Újezd
u Brna. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku podpisem plánovacích smluv.
Ing. Marie Kozáková
starostka města
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O slušnosti aneb jak se chová zastupitel
Ne každý občan má vždy čas osobně přijít na jednání zastupitelstva našeho města, pokud však vlastníte počítač a jste připojení na internet, nic není nemožné. Jestliže jste ovšem sledovali
13. zasedání zastupitelstva našeho města, které se konalo
3. srpna 2020 v 18 hodin v sále restaurace Na Rychtě, čekala
vás, stejně jako mě, otřesná podívaná!
Pojďme se zastavit u chování zastupitele ThDr. Jana Hradila. Pro
úplnost informací doplňuji, že je biskupem Církve československé husitské. Upozorňuji, že cílem článku není řešit jednotlivé
body, kterými se zastupitelé zabývali, nýbrž zcela nevhodné
a nepřípustné chování člověka, který je členem zastupitelstva.
Nyní tedy doslovný přepis části reakcí zmíněného zastupitele:
ThDr. Jan Hradil k místostarostce Mgr.Bc. Petře Kocúrové: Blábolte si, co chcete. Takže na ty všechny bláboly, co jste říkala,
mám odpovídat? Vy lžete…Vy jste lhářka! Když budete kecat pitomosti do zpravodaje, vy si píšete pitomosti, tak já na ně budu
reagovat tak, jak si zasloužíte.
ThDr. Jan Hradil k paní starostce Ing. Marii Kozákové: Pokud
nebudete psát ve zpravodaji nepravdy a dokonce lži, tak pak já
si budu dávat větší pozor! Na výzvu paní starostky, aby se
Dr. Hradil choval slušně: To si říkejte svému faráři! (Pravděpodobně byl míněn P. Petr Hošek).
ThDr. Jan Hradil k radní Mgr. Marii Jadrné: Vy mi neraďte, co
mám říkat. Vy mě znásilňujete…Mgr. Marie Jadrná odpověděla:
Vy mě znásilňujete 20 let, co tady, prosím vás, jsem. Odpověď
ThDr. Jana Hradila: Vy jste tak ošklivá, že bych to nečinil!
Po této kaskádě dehonestujících výrazů ThDr. Jan Hradila byl
paní starostkou upozorněn, že ho nechá vyvést ze sálu městskou policií. Jeho odpověď zněla: Mně nebude žádný primitiv
říkat, že jsem někoho znásilňoval.

Doplňuji, že v průběhu jednání zastupitelstva byl zastupitel
ThDr. Jan Hradil paní starostkou opakovaně vyzýván ke slušnosti, dále také k tomu, aby hovořil, až dostane slovo. Místostarostka Petra Kocúrová mu připomenula slib zastupitele, kde
se zavazuje, že bude napomáhat rozvoji města.
Milí slušní občané našeho města, tento článek píši jako apel
na slušnost, jako výzvu pro všechny občany, kteří nechtějí na
zasedání zastupitelstva slyšet výroky plné nehorázného ostouzení členů radnice a rady. Na zastupitelstvu nikdo nesrážel
zjev Dr. Hradila, nikdo s opovržením nehovořil o patriarchovi
Církve československé husitské ThDr. Tomáši Buttovi, což je
nejvýše postavená osoba v církvi, jejímž je Dr. Hradil biskupem, tedy jeho hlavní nadřízený. Jak je možné, že se tímto
způsobem chová a vyjadřuje zastupitel našeho města? Pochopitelně může mít na daná témata a konkrétní řešené problémy
odlišný názor, to ovšem neznamená, že bezostyšně překročí
mantinely slušného chování, které je vštěpováno již dětem
předškolního věku. Online přenos navíc může sledovat i mládež, jaký jí dává Dr. Hradil příklad? Je možné bezostyšně a vulgárně urážet ženu? Je v pořádku nepodloženě označit člověka
za lháře? Je možné s despektem hovořit o místním katolickém
faráři?
Smutným, obecně platným faktem je, že ten, kdo se vědomě
ponoří do kalných vod vulgarit a napadání, v nich sám utopí
poslední zbytky své vlastní lidské důstojnosti.
Přejme si tedy, aby další jednání zastupitelstva probíhala slušně
a také se my, občané, k sobě vzájemně chovejme s úctou. Síla
a vnitřní bohatství slušných lidí je především v tom, že jim agresivní výpady nesahají ani po kotníky.
Mgr. Markéta Jetelová

Co nového ve školce
Začátkem jara byl život ve školce stejně jako v celé naší společnosti paralizován rychle se šířící koronavirovou pandemií.
Úměrně dané situaci reagoval i náš zřizovatel a dne 12. března
2020 došlo k uzavření mateřské školy.
Život ve školce se však zastavil jen zdánlivě. Stejně jako nejrůznější
organizace, tak i kolektiv mateřské školy reagoval na aktuální potřebu společnosti šitím roušek. Paní učitelky i ostatní pracovnice
přinesly ze svých domovů šicí stroje a v provizorní školkové manufaktuře začaly vznikat originální a nápadité modely.

www.ujezdubrna.cz

Během následujících dvou měsíců byly prováděny i další potřebné práce jako dezinfekce hraček a úklid tříd, natírání zábradlí
na balkonech, třídění didaktických pomůcek apod.
Po našich malých kamarádech nám bylo moc smutno,
a proto jsme jim připravovali různé zábavné a vzdělávací aktivity alespoň na webových stránkách školky, a těšili se na
chvíli, až se s nimi znovu uvidíme. To se stalo 11. května,
kdy se dveře mateřské školy znovu otevřely a přivítaly děti
ve třech třídách.
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Musíme dětem poděkovat za to, s jakou odpovědností s námi
spolupracovaly při dodržování bezpečnostních opatření, a když
konečně došlo k jejich uvolňování, mohli jsme se všichni sejít
na Zahradní slavnosti u příležitosti pasování předškoláčků na
školáky. A byla to vskutku krásná akce.
Objednali jsme slunečné počasí a pozvali i maminky, tatínky,
babičky, dědečky – zkrátka všechny, kteří k našim dětem patří.
Nastala chvíle napětí a paní starostka velkým mečem jako kouzelným proutkem měnila děti v budoucí školáky. A to i ty, kteří
při slavnostním okamžiku trémou ztratily řeč.

Všechno dobře dopadlo a noví prvňáčci si jako památku na
tento slavnostní okamžik odnášeli krásný batůžek se školními
potřebami. A už mohlo začít zábavné odpoledne plné sportovních her s odměnami, opékáním špekáčků, hašením “hořícího”
domečku opravdovou hasičskou hadicí a prohlídkou policejního
auta a hasičské cisterny. A kdo z kluků předtím nevěděl, čím
bude až vyroste, tak teď už víme, že za pár let bude Újezd plný
policistů a hasičů – no, zkrátka bude to nejbezpečnější město
v republice!
A protože jsme si všichni Zahradní slavnost skutečně užili,
chceme poděkovat městu Újezd u Brna za pomoc s její organizací a finančním zajištěním. A nejen za to. Poděkování patří také
dobrovolným hasičům a CM Šternovjan, kteří dopomohli k příjemné atmosféře celého odpoledne.
Během slavnosti paní ředitelka představila všem přítomným
projekt zvelebování školní zahrady s jejím postupným vybavo-

váním hracími a sportovními zónami, botanickými plochami
s výsadbou bylinek a dalších rostlin, a relaxačním zastínění ploch
pro hraní při prudkém dopoledním slunci.
Nově vypracovaný projekt je k nahlédnutí na nástěnce ve spojovací chodbě mateřské školy. Ve spolupráci s městem budeme
postupně pracovat na získávání financí a již nyní se těšíme na
možnost zvelebení prostor školky. Pokud budete ochotni se zapojit a podpořit realizaci tohoto projektu, uvítáme také jakýkoliv
dobrovolný finanční příspěvek zaslaný na transparentní účet
číslo: 123-2033780217/0100. Děkujeme!
Vážení rodiče, milé děti, školní rok 2019/2020 plný bouřlivých
změn a významných událostí se pomalu chýlí ke konci. Chceme
vám popřát krásné a pohodové prázdniny, plné zážitků, ale i potřebného odpočinku a načerpání nových sil. A v září se na vás,
kteří nám ještě neutečete do školy, budeme moc těšit.
Pro rodiče nově zapsaných dětí proběhne informativní
schůzka v úterý 25. 8. 2020 v 15,30 hod. Pro rodiče předškoláčků – dětí, které od září 2020 budou plnit povinnou
předškolní docházku, bude informativní schůzka v úterý
25. 8. 2020 v 16:30.
S přáním hezkých prázdninový dnů se s vámi pro tento školní
rok loučí kolektiv MŠ :-)
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Za Miroslavem Svobodou
konzervatoři zrušen – Miroslav Svoboda tak patřil k jeho
posledním absolventům. Ve hře na varhany se dále vzdělával
ve třetím ročníku Tříletého varhanního kursu Jednoty pro
zvelebení církevní hudby na Moravě (1948–1949) a následně
na brněnské konzervatoři (1949–1953), kde kontrahoval druhý
a třetí ročník pětiletého studijního programu. Ze všech
pedagogů měl nejraději pana profesora Josefa Blatného.
Ve dnech 16. – 20. května 1949 se podrobil zkoušce učitelské
způsobilosti ze sborového zpěvu před Státní zkušební komisí
pro učitele hudby pohybového umění v Brně. Tuto kvalifikaci
zúročil mj. též při výkonu povinné vojenské služby v Bratislavě
(1953–1955), kde dirigoval vojenský dechový soubor a vedl
pěvecký soubor, se kterým získal na soutěži v Olomouci
1. cenu.

Ve čtvrtek 25. června 2020 zemřel Miroslav Svoboda, liturgický
varhaník, sbormistr a učitel hudby, který svůj um dal zcela do
služeb církve a který dlouhá léta působil v Újezdě u Brna.
Narodil se 12. prosince 1926 v Brně jako jediný potomek
rodičům Melicharovi (1901–1972) a Františce (1899–1972)
Svobodovým. Žili v Lovčičkách u Otnic. Jelikož měli kladný vztah
k hudbě, nechali Miroslava od sedmi let učit na housle
u místních kantorů Suchomela a Ladislava Kutlacha (* 1908).
Po absolvování povinné školní docházky na Hlavní škole
s českým jazykem vyučovacím v Šaraticích se Miroslav rozhodl
věnovat hudbě cele. Překvapivě se však přihlásil na oddělení
dechových nástrojů brněnské konzervatoře, kde od září 1942
studoval hru na fagot. Na podzim roku 1944 byla konzervatoř
uzavřena a její posluchači totálně nasazeni – Miroslav pracoval
do konce války v žatčanských naftových dolech. Po osvobození
nastoupil do třetího ročníku, ale ze zdravotních důvodů již
nemohl pokračovat ve studiu dechových nástrojů.
Protože od dětství obdivoval majestátní zvuk královského
nástroje, přihlásil se ke studiu Dvouletého kursu pro vzdělání
venkovských varhaníků při Státní hudební a dramatické
konservatoři v Brně (1946–1948). V souvislosti s politickým
převratem v únoru 1948 byl Dvouletý varhanní kurs na
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Roku 1955 pracovně zakotvil v Újezdě u Brna jako chrámový
varhaník a učitel Osvětové besedy. V dalším roce se oženil
s Marií Pospíšilovou (1926–2005) z Roštění na Holešovsku.
Z tohoto manželství vzešly dvě děti. Jelikož v rozporu
s kodexem socialistického učitele hudebně působil v kostele,
byl v roce 1959 ze školství vyloučen. Později měl dovoleno
vyučovat v místě bydliště – v Lovčičkách u Otnic – při Svazu
drobných řemesel a Osvětové besedě, avšak s měsíčním
výdělkem do 300 Kčs. Během této trpěné pedagogické činnosti
mohl učit (po bytech) také děti v okolních obcích na klavír
a harmoniku. Přes výše uvedené svoji rodinu uživil de facto jen
díky solidnímu honoráři vyplývající z funkce regenschoriho
kostela sv. Petra a Pavla v Újezdu u Brna. Zde vedl 25členný
chrámový smíšený pěvecký sbor, jenž měl na místní poměry
vysokou úroveň. Těžiště repertoáru tvořily především mše:
1) latinské: Missa brevis Sancti Joannis de Deo Josepha Haydna,
Krönungsmesse Wolfganga Amadea Mozarta, Missa brevis in
c Františka Picky, Missa brevis in G Franze Schuberta, Missa
brevis in D Eduarda Treglera;
2) české: Antonína Láníka, Zdeňka Pololáníka, Vojtěcha
Říhovského, Vojtěcha Slouka;
3) vánoční: Venkovská vánoční mše Vojtěcha Hebelky, Vánoční
mše koledová Štěpána Hlíny (pseudonym Rudolfa Dalibora
Wünsche), Česká mše vánoční Karla Hradila, Vánoční mše
„Bože, lásko…“ Jaroslava Křičky, Vánoční mše Miroslava
Příhody, Česká mše vánoční Hej Mistře a II. vánoční mše
půlnoční Jakuba Šimona Jana Ryby, Vianočná omša F-dur Juraja
Zrunka, Žarošická mše pastýřská Josefa Martínka.
V souvislosti s Martinkovou pastorálkou nelze neuvést, že
Miroslav Svoboda patřil k věrným ctitelům Staré Matky Boží
Žarošské, Divotvůrkyně Moravy a velmi se zajímal o historii
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Žarošické mše pastýřské – v tomto směru podnikl četná pátrání
na faře ve Zdounkách, v Žarošicích a na četných kůrech daného
regionu.
Z vnitřní potřeby a pro slávu Boží byl činný též kompozičně –
ze své tvorby nejčastěji uváděl Ave Maria pro sólový hlas
a varhany, Fanfáry a Ordinarium in Es pro smíšený sbor
a varhany. Nejraději interpretoval mše J. Haydna
a W. A. Mozarta; s velkou úctou zařazoval též skladby svého
učitele Josefa Blatného, přičemž si velmi vážil skladatelského
díla a přátelství Zdeňka Pololáníka. Jako varhaník rád
improvizoval – vzorem mu byl Eduard Tregler. Ačkoli hudební
vzdělání završil na konzervatoři, patřil k pravidelným účastníkům
Instruktáží pro varhaníky (1967–1974, 1983–1992)
pořádaných v Brně pod záštitou neohroženého preláta Ludvíka
Horkého. Roku 1988 odešel do penze, přesto posléze převzal
po Josefu Hrozkovi službu liturgického varhaníka v Lovčičkách
u Otnic (1996–2017) – jeho nástupcem se stal Jiří Martinásek,
varhaník z Otnic. Naposledy za varhany usedl v kostele ve
Velkém Meziříčí, kde zahrál svému vnukovi na závěr svatební
liturgie. To mu bylo 91 let.

Ani v soukromém životě to neměl jednoduché: po čtyři dekády
pečoval o invalidního syna Jana a sedm let se staral o svoji těžce
nemocnou ženu. Od poloviny roku 2017 žil ve Slavkově u Brna.
Zemřel v klidu a pokoji v přítomnosti své dcery Marie. Při
zádušní mši ve čtvrtek 2. července v Lovčičkách zpíval sbor
z Újezdu u Brna a místní sbor spojený se sborem v Otnicích
jeho oblíbené písně za doprovodu Jiřího Martináska. Houslista
Zdeněk Grůza s varhaníkem doc. Janem Králem předestřel Air
od J. S. Bacha a Largo z opery Xerxes G. F. Händla. U kostela
a na hřbitově hrála dechová hudba ze Slavkova u Brna.
Pochován je v rodinném hrobě v Lovčičkách.
Co dodat závěrem? Miroslav Svoboda zůstal po celý život věrný
své víře a svému hudebnímu poslání. Újezd u Brna v něm měl
regenschoriho-profesionála i v době tvrdého proticírkevního
totalitního režimu, kdy v jihomoravské metropoli působil
oficiálně pouze jediný absolvent konzervatoře jako ředitel kůru
a liturgický varhaník. Requiescat in pace.
Karol Frydrych, muzikolog

Poděkování za mimořádný dar zaměstnancům
a klientům Domova u Františka
V pondělí 1. června 2020 v odpoledních hodinách navštívila
Domov u Františka Hudba hradní stráže a Policie České
republiky. Pro náš domov to byla a je velká pocta.
Vystoupení uvedl brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA, ředitel
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, a JUDr.
Antonín Jízdný, ředitel domova s velkým poděkováním
zaměstnancům za péči o klienty.
Hudebníci pod taktovkou dirigenta, plk. MgA. Václava
Blahunka, Ph.D pozvali zaměstnance i klienty domova ke
krásnému děkovacímu koncertu za dobrovolnou preventivní
karanténu na ochranu zdraví a životů uživatelů sociálních služeb
v zařízení.
Vystoupení bylo překrásné. Zaměstnanci a klienti si s nadšením
zazpívali známé melodie Františka Kmocha, Jaromíra Vejvody
a Emila Štolce, obrovským zážitkem bylo vystoupení
pozounového tria.
Děkujeme!!!
Naděžda Ustohalová
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Koncert žáků Gymnázia a ZUŠ Šlapanice
V prostorách Smuteční síně se dne 17. 6. 2020 v 17.00 hodin
uskutečnil koncert místní pobočky Gymnázia a Základní umělecké školy Šlapanice. Po uvolnění opatření souvisejících s koronavirovou situací to byla první veřejná prezentace žáků místní
klavírní třídy a žáků oddělení dřevěných dechových nástrojů.
Na koncertě se představilo celkem 25 žáků se svým sólovým
a komorním programem. Koncertem se nesla vřelá atmosféra
spojená s pocitem vděku za možnost realizovat po tak dlouhé
době obdobnou akci. Všichni vystupující předvedli s patřičným
nasazením svá vystoupení, která v podstatné míře nastudovali
formou distanční výuky realizované v době uzavření školních
zařízení. O to víc všichni přítomní ocenili velmi pěkné výkony
účinkujících.
Za vyučující chci na tomto místě projevit opravdovou radost
z uskutečněného koncertu i velké poděkování vedení města za
podporu při jeho realizaci. Chci také vyjádřit naději, že obdobná
omezení, která jsme v posledním období zažili, už nebudeme
muset v blízkém čase prožít znovu a náš společenský a kulturní
život se bude moci plně vrátit do starých kolejí. Všem vám, milí
přátelé, přeji krásné a ničím nerušené letní dny!
Rastislav Kozoň

www.ujezdubrna.cz
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Sanremo – koncert plný slunce
Jak se přenést do Sanrema, čtvrtého největšího ligurského
města, které se proslavilo především unikátním festivalem? Jak
je to snadné... Stačilo vydat se v neděli 12. července v 17 hodin
do parku u Penzionu v našem městě. Právě tady se totiž rozzářilo slunce italské hudby navzdory faktu, že doznívá pandemie
koronaviru a nacházíme se na území České republiky. Síla
hudby a zpěvu má totiž moc přenést nás v prostoru a čase kamkoliv. A proč tedy ne do Itálie? Do země, která je melodiemi
o lásce, opuštění, smutku a touze protkaná jako nití z pravého
hedvábí.
Ano, to vše se promítlo do prvního koncertu letošního Újezdského kulturního léta, na kterém vystoupil barytonista rakousko-italského původu Martino Hammerle – Bortolotti, kterého
na epiano doprovázela Helena Fialová.

Mistr Bortolotti zpíval kultivovanou formou melodické, rytmické i baladicky laděné skladby, ve kterých se proplétaly lidské
osudy, pocity, přání, příběhy, vyznání i bolesti.
Publikum živě a velmi vnímavě reagovalo na každou píseň.
Pokud bych měla popsat jeden z nejpůsobivějších momentů,
tady je! V programu byla píseň Aprite le finestre, která je o jaru,
novém slunci, o svěžesti. Když se ruce Heleny Fialové dotkly
kláves a mistr Bortolotti začal zpívat, parkem se rozlilo sluneční

světlo. Tento okamžik měl ovšem v rukou božský režisér, na takové dokonalé načasování lidské síly nestačí. Byla to chvíle, kdy
se vás přímo a nečekaně dotkne krása světa kolem nás.

První obava se týkala návštěvnosti. Přijde dostatek posluchačů,
nebo převládne strach provázející pandemii? Druhá obava je
na venkovních akcích všudypřítomná, jak to dopadne s počasím?
Vše se vyvinulo překvapivě dobře. Počet návštěvníků se vyšplhal ke dvěma stům, lavice i všechny radnicí zakoupené židle
byly zaplněny. Někteří návštěvníci si přinesli sezení i ležení, tedy
deky, vlastní. A i když je letošní léto poněkud rozmarné, obloha
byla po sobotním lijáku smířlivě polojasná.
Na koncertu zazněly vítězné písně festivalu Sanremo z 50. a 60.
let. Kdo tedy očekával diskotékově obehrané a tzv. odřené melodie v kolovrátkově laciném podání, nebyl na správném místě.
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Zazněla píseň věnovaná všem maminkám Tutte le mamme, baladicky laděné vyznání Al di lá, ovšem i rozverné Ciao ciao bambina. Závěr patřil známé melodii Quando quando quando
a potom už následoval vřelý potlesk. Návštěvníci tleskali ve
stoje, atmosféra byla plná nadšení a ve vzduchu bylo naplno
cítit, že koncert splnil svůj účel. Přinesl radost z hudby a ze zpěvu
a přesně to bylo poselství, které k nám mělo díky italským melodiím přijít.
Bylo mi velkou ctí vás touto hudební akcí provázet, těší mě fakt,
že jste přišli. A ještě bych prostřednictvím tohoto článku chtěla
poslat vzkaz paní Heleně Fialové a mistru Martinu Hammerle
Bortolottimu, jsou to vlastně jen dvě obyčejná slova: Děkuji
vám…
Mgr. Markéta Jetelová
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Mládežnický fotbal
Starší a mladší žáci hrají krajskou soutěž se střídavými úspěchy.
U těchto kategorií nejsou výsledky až tak důležité. Důležitější
je to, že žáci mají radost ze hry, mají odborné vedení, vytváříme
jim podmínky pro zdravé sportování (tj. odborné vedení, kvalitní
hrací plochy, sportovní pomůcky atd.). K tomuto je třeba tým
kvalitních trenérů a vedoucích, kterým patří velké díky za jejich
nezištnou a časově velmi náročnou práci. Rádi přivítáme
každého, kdo by chtěl při práci s mládeží pomáhat.
V kategorii starších a mladších žáků, se nám podařilo díky
sloučení s okolními oddíly dosáhnout kvantity v počtu hráčů,
ze které se časem dosáhne i kvalita. A hlavně tyto oddíly dodaly
i další trenéry a vedoucí.
Za úspěch se také počítá to, že některým našim žákům se daří
v oddílech, které hrají vyšší soutěže (Sparta Brno, Zbrojovka
Brno, Líšeň).
U dorostu, který hraje také krajskou soutěž, je to v podstatě
stejné. V této kategorii se také snažíme spolupracovat
s okolními oddíly (těmto oddílům děkujeme za spolupráci
s mládeží). Někteří dorostenci již dostávali šanci a prostor
v mužích a vedli si velmi dobře.
Jak žáci, tak dorost v zimním období absolvovali halové turnaje
a tréninky v halách. A to je největší problém, sehnat volný
prostor v halách a tělocvičnách. Těch je v Újezdě a okolí
nedostatek. V tomto období již trénují na hřišti a dle možností
hrají přípravná utkání. Přivítáme každého, kdo má zájem hrát
v našich oddílech přípravek, žáků nebo dorostenců.
Děkujeme všem, kdo se podílí na práci s mládeží v našem
oddíle a budeme rádi za každého, kdo je ochoten s prací
u mládeže pomáhat.
Za SK Újezd u Brna Vladimír Krejčí
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Fotbalové přípravky
Tihle nejmladší fotbalisté začínají už od 4 let věku a jejích účast
v našem oddíle je zajištěna pravidelnými nábory ve školách
a mateřských školkách v Újezdě a okolních vesnicích Kobylnice,
Sokolnice, Telnice, Žatčany, Otnice a Hostěrádky-Rešov. První
družstvo, které tito nováčci vytváří, je minipřípravka. Do nového
fotbalového ročníku se bude skládat z ročníků 2014–2016.
V případě většího nárůstu zájemců uvažujeme o zavedení tzv.
náborového družstva. Tento tým by měl v programu tréninky
a interní turnaje, což jsou turnaje jen za účasti újezdských hráčů.
Družstvo minipřípravky by se už mohlo zúčastňovat zápasů
s družstvy jiných oddílů, popřípadě menších turnajů s cizími
soupeři. Následují družstva mladší přípravky (ročníky 2013
a 2014) a starší přípravky (ročníky 2011 a 2012). Tato družstva
už hrají pravidelnou soutěž, která obsahuje řadu mistrovských
zápasů v obvyklém systému, jak je to u žáků, popř. dorostu.
Počty hráčů na hřišti při mistrovských zápasech se postupně
zvedají ( mladší přípravka – 4+1 brankař, starší přípravka 5+1,
mladší žáci 7+1, starší žáci 10+1), s tím, že se úměrně upravuje
také velikost hřiště.
Co se týče podmínek na trénování v Újezdě, zatím je k dispozici
jedno travnaté hřiště, v zimě je k dispozici tělocvična ve škole.
V současnosti je fotbalový ročník 2019–2020 ukončen a nový
2020–2021 bude zahájen na konci srpna, nebo začátkem září,
dle jednotlivých kategorií.
Opět budou probíhat pro nováčky náborové dny, přesný
termín bude sdělen na webových stránkách SK Újezd
a dodaných letáčcích do ZŠ, MŠ a na MÚ Újezd a OÚ
uvedených vesnic.
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Minivolejbal
Družstvo hráček minivolejbalu reprezentujících TJ SOKOL
Újezd u Brna zvesela zakončilo uplynulou sezónu. Již nyní se
těšíme spolu s ostatními týmy na začátek nové volejbalové
sezóny.
Radek Tálský

Rybářské závody
V sobotu 13. června se již od rána odráželo na hladině našeho
rychmanovského rybníčku slunce a hlásalo všem újezdským, že
malí rybáři prožijí krásný den. Možná právě toto sluníčko

je nutno opět poděkovat panu Josefu Štulíkovi, předsedovi
spolku, a jeho týmu, který s poctivostí a nadšením závody
pravidelně připravuje.
Největší rybu, kapra, ulovil Stanislav Polouček. Celková délka
ulovených ryb byla po sečtení 1002 cm, přičemž bylo uloveno
celkem 22 kaprů.

přilákalo svými paprsky podstatně větší množství lidí, než tomu
bylo v minulém roce. A tak se na již tradičně organizovaných
závodech sešlo 25 rybářů ve věku 5 až 16 let. Většinu z nich
doprovázely jejich rodiny, aby je povzbuzovaly a prožily
společně krásné dopoledne.
Místní spolek Rybáři Újezd u Brna byl jako vždy na závody pro
malé rybáře pečlivě připraven. Nachystány byly nejen odměny
pro všechny zúčastněné, ale také výborné občerstvení. Za vše
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Loňské vítězství obhájila a znovu zvítězila malá rybářka Barborka
Odehnalová, která ulovila ryby v celkové délce 188 cm, na
druhém místě se umístil Jakub Horáček s úlovky v délce 154 cm
a na třetím místě Ondřej Klos s celkovou délkou úlovků
112 cm.
Věřím, že všichni si den rybaření krásně prožili a že se malí
rybáři pilně připravují a těší na další závody. My ostatní zatím
můžeme trénovat rybářský pozdrav: „Petrův zdar!“.
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135. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Újezd u Brna
staroslovanském způsobu do podkovy, a dnešní ulice Masarykova.

Bohu ku cti, vlasti k ochraně,
bližnímu ku pomoci.
V letošním roce oslavujeme 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Újezdě u Brna. Za 135 let existence sboru

V Újezdě velmi často hořelo. Protože byly domy stavěny těsně
vedle sebe, nevyhořela obyčejně jen jedna usedlost. Velké
ohně byly zaznamenány v roce 1651, kdy vyhořela fara, v roce
1794 škola, v roce 1830 4 domy. V roce 1842 vyhořela celá
jedna strana dnešní ulice Masarykovy i se Šternovem. V roce
1846 vyhořelo 5 domů, v roce 1884 čtyři domy. Hašení ohňů
bylo tenkrát velmi primitivní. Teprve po těchto událostech byl
u nás založen požární sbor.
Píše se rok 1885 a Dr. Jan Šantrůček, praktický lékař spolu s dalšími zakládá „Sbor dobrovolných hasičů v Újezdě“.
Do roku 1985 zde fungovala i dětská základna, která se účastnila soutěží Plamen, sběru šípků, papíru a textilu. Bohužel

došlo k mnoha vývojovým přeměnám – k velkému zdokonalení
požární techniky, k podstatnému zlepšení výcvikových podmínek, avšak základní idea „bližnímu ku pomoci“ zůstává nadále.
Láska k bližnímu a nezištná pomoc při zdolávání přírodních živlů
vedly k realizaci ušlechtilé myšlenky založit Dobrovolný požární
sbor v Újezdě. Stalo se tak roku 1885.
Obec měla tehdy 216 domů, sladovnu a drobné venkovské
živnosti. Ještě dosti domů bylo pokryto došky. Nejstarší část
obce je dnešní náměstí sv. Jana, kde jsou domy seřazeny po
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v dnešní internetové/přetechnizované době a v konkurenci jiných zájmových kroužků je těžké získat nové nástupce z řad dětí
a mládeže pro tuto zajímavou a užitečnou činnost.

HASIČSKÉ DESATERO:
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,
nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým
tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré
věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské
svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti,
kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou
a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej
jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha
přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zařízení dokazuje se lépe skutky než
slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň
se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka,
pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš
hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem
řiď.

od domova se sbor již neschází tak často. Také mnohé úkony,
které měl sbor dříve na starosti, převzali postupem času profesionální hasiči nebo jiné profese (kontrola komínů, žňové
hlídky apod.). Přesto se i nadále snažíme zachovat funkčnost
našeho sboru. Kromě mimořádných událostí jako jsou např. po-

žáry či přívalové deště udržujeme i tradice (ostatky, plesy, dny
pro děti). Našim bratrům Josefu Spáčilovi a Petru Jaškovi se po-

Sbor dobrovolných hasičů funguje stále, i když už v menším
počtu členů, než bylo na počátku. Příčina je bohužel velmi prostá – starší sestry a bratři nás opouštějí a odcházejí do hasičského nebe – ČEST JEJICH PAMÁTCE. Vzhledem k osobní
vytíženosti dobrovolných hasičů a mnohdy zaměstnání daleko

zpravodaj Újezd u Brna

dařilo sehnat a zakoupit zpět historické vozidlo TATRA T805, tzv.
kačena, které opravili a při různých akcích předvádí.
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V rámci modernizace a provozuschopnosti bylo našemu sboru
pořízeno z dotace a za přispění města Újezd u Brna hasičské
zásahové vozidlo značky MAN. Z tohoto důvodu došlo i k přestěhování hasičské zbrojnice do areálu bývalého MB realu. Posléze nám bylo přiděleno i doprovodné zásahové vozidlo Dacia
Duster.
Přestože jsme stále dobrovolní, máme i spoustu povinností. Od
údržby techniky a výstroje, přes školení strojníků, velitelů, pilařů,
až po dýchací techniku, která je v dnešní době povinná. Ačkoli
to na venek nevypadá, je za prací hasičů spousta úsilí a času,
který mnohdy věnují na úkor svých rodin. I když mnozí lidé na
hasiče nadávají, tak se i tyto názory postupem času mění, bo-

www.ujezdubrna.cz

hužel většinou až po zkušenosti, kdy právě jim byli hasiči nápomocni při záchraně majetku nebo v ohrožení jejich života.
„Až se zase rozezní našim městem siréna, uvědomte si prosím, že hasiči nejedou na výlet, ale k zásahu, a aniž to tušíte možná právě k Vám nebo Vašim blízkým. Proto buďte
ohleduplní a umožněte jim volný průjezd!!! JSOU TU
VŽDY PRO VÁS …“
Co říci – napsat na závěr? 135 let – to je už opravdu důvod
k oslavě! Na začátku roku při plánování akcí jsme s oslavou samozřejmě počítali. Domlouvali jsme ukázky hasičské techniky
s okolními sbory, připravovali soutěže pro děti, prohlídku naší
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zbrojnice s výstavou našich skromných archiválií, fotodokumentaci ze zásahů, ale i ze společenských akcí. Stejně jako vás
všechny v osobním ale i pracovním životě zasáhla i nás hasiče
v březnu koronavirová opatření a ta přerušila tyto přípravy na
oslavu, která se měla konat v červnu. Je obtížné v současné
době, kdy stále visí ve vzduchu možnost dalších karanténních
opatření, zorganizovat vše znovu, ale nevzdáváme to.
HASIČI, PRO NĚKOHO OBYČEJNÉ SLOVO
PRO NÁS RODINA
Lucie Komosná, Dagmar Pechová, Vlasta Pakesová

Hledáme nové hasiče, děti i rodiče.
Pomozte nám rozšířit naše řady.
Přijďte 22. 8. 2020 od 13 hodin na fotbalové hřiště
a seznamte se naší činností.

Chcete rozšířit naše řady?
Kontakt – Josef Spáčil 775 862 236
Milan Vítek 774 335 544
Máte doma po rodičích prarodičích nějaké dokumenty
nebo foto vztahující se k našemu sboru?
Prosím poskytněte nám je ke zkopírování. Děkujeme.
Kontakt – Lucie Komosná 777 836 470
nebo Vlasta Pakesová 606 434 376.

zpravodaj Újezd u Brna
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Z historie našeho městečka
Příspěvek do tohoto Zpravodaje jsme našli v Památníku sokolské jednoty vydaného při otevření sokolovny v červnu 1922.
Památník nám zapůjčil pan Tomáš Kaválek, který jej objevil v pozůstalosti paní Anežky Haluzové.
První článek Památníku je od paní Adély Staňkové a týká
se let 1905–1914.
Myšlenka sokolská pronikla do našich obcí teprve začátkem našeho století. První pokusy založiti sokolskou jednotu společností
„Havlíček“ v hostinci u Slezáků ztroskotaly. Do té doby kulturní
činnost slučovala se ve veřejné knihovně obecní a v Národní
jednotě. Mládež bavívala se starým způsobem při muzikách, hodech, ostatcích, Petře a Pavle za vedení stárků. Časem pořádal
některý z místních spolků výlet. Ale nebylo žádných směrnic
a cílů, k nimž by se pracovalo.
Teprve 1. června r. 1905 zakládá několik nadšených mladíků
z Újezda, Rychmanova a Šternova „odbor tělocvičné jednoty
zbejšovské“ (Chelčického župa) se sídlem v Rychmanově. Mladí
nadšenci správně chápou účel sokolství a vytyčují jej v první
schůzi výboru slovy: „Povznést národ, bystřit mysl a rozum, pěstovat tělo i ducha, aby docíleno oné slávy národu českému,
které praotcové kdysi požívali.“ Prvními členy odboru byli: Haluza Petr, Havliš Petr, Kalenda Petr, Kalenda Tomáš, Kozák Florián, Kulíšek Matěj, Matula František, Mezuláník Jakub, Otřísal
Stanislav, Sítař Bohumil, Staněk František a Šenkyřík František.
Chodili cvičiti pilně v neděli a svátky do Zbejšova. Petr Kalenda
stal se vedoucím veškerého cvičení. Sídlo své měl odbor v hostinci p. Stružky. V zimě cvičívalo se v místnosti hostinské, plné
kouře a prachu, za přítomnosti obvyklých hostí. V létě na prostraném dvoře, za deště v přilehlé stodole.
Činnost prvních bratří byla tak horlivá, že již v červenci téhož
roku pořádali první veřejné cvičení za rychmanovskými stodolami za pomoci bratří zbejšovských. Cvičilo 24 bratří prostná
a nářadí. Vřelý proslov o podstatě myšlenky sokolské pronesl
br. Popek z Vyškova. Dojem cvičení na obecenstvo byl značný.
Že bylo dosti diváků, dokazuje finanční výtěžek 146 K., ač výletní
odznak prodával se za 20 h. Z něho koupili bratří nářadí, hrazdu,
můstky, žíněnky; mateřská jednota ve Zbejšově půjčila jim koně
a kužele. Nezapomínali ani na činnost kulturní. Předpláceli časopisy, Kroniku K. St. Sokola, spisy Třebízského, opatřili si obraz
Tyrše a Fügnera.

bez výběru. Následky toho se brzy začínaly jeviti. Někteří členové vystupovali pro slovní urážky, jiní byli vylučováni, protože
neplatili příspěvků. Snad by byl nastal rozklad, kdyby nebyl
vstoupil do odboru jako činný člen br. Josef Novotný. S neúmornou houževnatostí pustil se do práce, jsa v prvém období
trvání Sokola vším: náčelníkem, jednatelem, starostou, zábavním
odborem a částečně i pokladníkem. Již v září tohoto roku počal
br. Stan. Otřísal cvičiti mužský dorost, ale na zimu pro nedostatek místnosti musili jej rozpustiti.
V únoru 1906 konal odbor první valnou schůzi, které předsedal
br. Randula ze Zbejšova; na ní zvoleni první činovníci. Vzdělávací
činnost odboru se prohloubila zřízením spolkové knihovny,
o niž živý zájem projevil br. Vojta Navrátil. Koncem roku již měla
knihovna 107 svazků. K vybudování knihovny věnovali bratři
výtěžek prvních divadel: Podskalák a Václav Hrobčický z Hrobčic. V letní době účastnili se bratři vycházek, spojených s veřejným cvičením, zejména do Habrovan a Lovčiček. Na podzim
přesídlil odbor z Rychmanova do Újezda, kde hostinský p. Nekvapil zřídil sál. V listopadě cvičilo se již v nové, vhodnější místnosti. Poměry v Újezdě byly jiné, často Sokolu nepříznivé, ale
časem i ty byly překonány.
Jaro 1907 bylo vyplněno přípravou na V. všesokolský slet
v Praze. Jelo 8 bratří, z nichž 3 cvičili a br. Novotný závodil. Vrátili se domů posíleni a nadšeni krásnými obrazy z Letné. Technicky se odbor stále zdokonaloval; vyslal též br. Ar. Měšťana do
cvičitelského kursu. Vypomáhal všude v okolí na veřejných cvičeních a sám pořádal zdařilé veřejné cvičení poprvé na újezdských „trávníkách“, při němž řečnil Dr. Hodáč z Brna.
Z jara vstoupili do odboru dva zkušení mužové br. Frant. Kloc
a Matěj Kalvoda, kteří dosud s nedůvěrou dívali se na počínání
mladíků, považujíce je za chvilkovou, náladovou věc, určenou
k zániku. Stalo se pak s nimi, jak svědčí historie jednoty, dle slov
básníkových: „Jen z pochyb rostou silní věřící, jen z žalu rostou
silné radosti, a s každým osudem se měřící sny velké, činy, žádosti...“ Vzdělávací činnost rostla, nacvičily se 3 divadelní hry:
Šamberkův Karel Havlíček Borovský, Lucifer a Mrštíkova Maryša. Knihovna vzrostla na 152 svazků.
Z Památníku vypsala R. Paarová

Zaváděli též mezi sebou dobrou kázeň, dbajíce, aby členstvo
neoddávalo se hře v karty a pití při zábavách.
Mladý spolek však stonal těžkou nemocí. Členstvo, kterého se
zvláště po veřejném cvičení mnoho přihlásilo, bylo přijímáno

www.ujezdubrna.cz
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Podzimní výstava vlastních výpěstků
a marmelád
Letos na podzim, konkrétně 25. října od 15 hodin v Komunitním centru Dona Boska, se pokusíme uspořádat velkou společnou výstavu vlastních výpěstků a domácích marmelád. Každý
z vás bude mít možnost se pochlubit, co dokáže na své zahrádce
a ve své kuchyni vytvořit. Co všechno se dá vystavit? V první
řadě to bude kategorie dýně spojená se soutěží o tu největší
(je jedno jakou odrůdu). Další kategorie je kuriozita jedná se
o výstavu plodin nejrůznějších nezvyklých tvarů (brambora,
mrkev…). Další kategorií je „podzimní ovoce“, tedy výstava jablek, hrušek apod. spojená se soutěží o tu nejkrásnější.
Součástí výstavy bude i degustační výstava domácích marmelád.
Na výstavu jsou vítány marmelády jedno druhové, více druhové
i ochucené nejrůznějším kořením a přísadami.
Veškeré produkty k výstavě prosím přineste v sobotu 24. října
do Komunitního centra na oratoř mezi 18. a 19. hodinou. Akce
je určena opravdu pro každého. I když nic nebudete vystavovat,
můžete přijít ochutnávat či hodnotit. Nejúspěšnější vystavovatelé budou oceněni drobným dárkem.
Za KŽP Pavel Blažek

Legiovlak zastaví na nádraží
Sokolnice–Telnice – 9. až 11. října 2020
Nádraží Sokolnice-Telnice je jedenáctou zastávkou
legionářského vlaku při jeho letošním putování po krajských
a dalších městech České republiky. Veřejnosti bude Legiovlak
v Sokolnici-Telnici přístupný zdarma.

ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude
na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři
v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik
stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.

Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které
představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs.
legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po
Transsibiřské magistrále a průjezd si často museli legionáři
vynutit bojem s bolševiky.

Cílem Legiovlaku je zaujmout především nejmladší generaci,
a proto se tato výjimečná příležitost jistě dotkne především škol,
které mohou exkurze svých tříd objednávat na
http://legie100.com/legiovlak v kolonce Rezervace prohlídky
pro školy.

Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního,
filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního,
krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku),

Neobjednaným školním skupinám nelze garantovat možnost
komentované prohlídky.
František Kroutil, starosta Telnice

zpravodaj Újezd u Brna
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Místo receptu stačí v lékárně občanka
Již několikrát jsem slyšela v rádiu reklamu jednoho lékárenského řetězce, která zněla asi takto: Přijde paní do lékárny a říká:
,,Ach, Bože, já jsem si zapomněla mobil s receptem doma, ach
jo!“ a lékárník jí odpovídá: ,,Paní, to vůbec nevadí, máte s sebou
občanský průkaz? U nás v lékárnách BENU recept mít nemusíte, stačí občanský průkaz – v našich lékárnách BENU je to tak
jednoduché!“

Klidně vážení spoluobčané můžete věřit všemu, co se vám k věření předkládá, nebo také nemusíte. Skutečnost je taková, že
v žádné lékárně recept mít nemusíte a stačí občanský průkaz,
neboť od 1. 6. 2020 z podnětu vzešlého od lékárníků bylo uzákoněno a technicky umožněno načíst recepty z centrálního úložiště do systémů v lékárnách pomocí čísla občanského průkazu
nebo čísla pasu. Můžete si to ověřit prakticky, kde chcete.
Mgr. Marie Jadrná

eRecepty

XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

+

Do lékárny pro léky
na eRecept s občankou a bez stresu
Od 1. 6. si můžete v lékárně vyzvednout všechny předepsané léky
pomocí průkazu totožnosti.
Stačí vám jen občanský průkaz nebo pas, který předložíte lékárníkovi.
K vyzvednutí léků pak již nepotřebujete jednotlivé identifikátory
několika eReceptů.
Od lékaře i nadále dostanete identifikátor k eReceptu na papírové
průvodce, v SMS, v aplikaci nebo e-mailem, ale pokud v lékárně předložíte průkaz totožnosti, nemusíte již tyto identifikátory ukazovat
nebo diktovat.
Výdej léku na eRecept bude nadále možný i bez předložení průkazu
totožnosti. Když nebudete mít občanský průkaz u sebe nebo vám léky
bude vyzvedávat například rodinný příslušník, proběhne výdej léků
na základě načtení identifikátoru eReceptu jako dosud.
U lékaře se ujistěte, zda má vaše osobní údaje zapsané správně.
Jedná se o vaše jméno a příjmení, datum narození a adresu. Tím
dojde k tzv. ztotožnění v registru obyvatel, které je podmínkou zjednodušeného výdeje léků na eRecept pomocí průkazu totožnosti.
Pokud eReceptu skončí platnost nebo ho lékař zruší, lékárník ho
pomocí průkazu totožnosti nenačte.
Poraďte se se svým lékárníkem, jak si své léky vyzvednout bez stresu
a bezpečně.

www.lekarnickekapky.cz

www.lekarnici.cz

www.ujezdubrna.cz
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tel.: 773 260 803
email: slapanice@droptik.cz

DrOptikMoraviaSro

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA

dr.optik_moravia

www.doctoroptic.cz

Akce platí do 30. 8. 2020 na vybrané obruby a skla index 1.5. Platba nemůže být provedena bene昀tními poukázkami.

Angličtina na základce
nestačí?
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ě
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Nevadí!

d ti se zájmem o tanec a zp v
do tane ního souboru.

Je tu totiž
lektorka Sára a ...

Zahajujeme výuku hry na cimbál.

Nabízíme

ANGLIČTINA
ÚJEZD!

housle

Nov zahajujeme

kurzy AJ pro děti všech tříd základních škol

ž

3 tisku 3

V kroužku se budeme zabývat
3D modelováním, tiskem
model na 3D tiskárnách.
Zájemci si mohou postavit
vlastní 3D tiskárnu

výuka v odpoledních/večerních hodinách
lekce o délce 60 nebo 90 minut
v centru Újezdu u Brna
cena od 3 499kč za pololetí
pro více informací prosím vyplňte nezávazný formulář
na odkazu: www.bit.ly/anglictinaujezd

nebo navštivte

Informace na tel.: 734 248 445
Email: vilma.novotna@nfjamiro.cz

www.anglictinaujezd.cz

zpravodaj Újezd u Brna

pro d ti i dosp lé.

| 50 |

www.ujezdubrna.cz

www.ujezdubrna.cz

| 51 |

zpravodaj Újezd u Brna

Plán akcí na nejbližší měsíce
Srpen
17.–21. 8.

22. 8.
23. 8.
30.8.
30. 8.

Září
19. 9.
Říjen
3. 10.
27. 10.

Letní filmový festival za Sokolovnou – začátky představení vždy ve 20:30 hod.
• 3 Bobule
• Psí poslání
• Vlastníci
• Rocketman
• Poslední aristokratka
Rozloučení s prázdninami – soutěže pro děti i rodiče – pořádají SDH a Město Újezd u Brna ve
spolupráci s SK Újezd u Brna na fotbalovém hřišti od 13:00 hod.
Vlčňovjanka – v parku u Penzionu v 17:00 hod.
Poslední prázdninová jízda – v parku u Penzionu od 13:00 hod.
Memoriál Věry Zapletalové a Hany Daňkové 2020 – volejbalový turnaj žákyň v Újezdě na
venkovním hřišti, od 9 do 17 hod.

Farmářské trhy – park JUDr. Haluzy před radnicí od 11:00 hod.

Dobročinný bazárek v sále Na Rychtě, od 9 do 12 hod.
Beseda s Robertem Šlachtou spojená s autogramiádou knihy „Třicet let pod přísahou“
– v sále Na Rychtě v 18:00 hod.

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

Úřední hodiny Městského úřadu Újezd u Brna
Pondělí

8:00–11:30

12:30–17:00

Úterý

8:00–11:30

12:30–15:00

Středa

8:00–11:30

12:30–17:00

Čtvrtek – podatelna

8:00–11:30

12:30–15:00

Čtvrtek – ostatní agendy

pouze po předchozí telefonické domluvě

Pátek

pouze po předchozí telefonické domluvě

