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protančili jsme se plesovou sezónou až k době postní a za
malou chvíli i velikonoční. Měla by to být doba, kdy budeme
hledat cestu k sobě navzájem, a také se budeme snažit zapomínat na to, kdy nám kdo ublížil a s určitým nadhledem opomineme věci negativní a upozorníme, zdůrazníme
a promluvíme o věcech pozitivních. Mezi námi je mnoho lidí,
kteří prožívají svá velká trápení – těžké nemoci, opuštěnost, samotu. Važme si každé chvíle, kterou můžeme prožívat v radosti
a štěstí.
V tomto čísle zpravodaje je mimo jiné také rozhovor s místostarostkou Petrou Kocúrovou. Je opravdu neuvěřitelné, s jakým
nasazením odvádí svoji každodenní práci. Je pro nás všechny
velkou oporou zejména ve věcech právních a osobně jsem za
její velké nasazení velmi vděčná.
Nedávno jsme měli možnost zhlédnout humorné divadelní
představení amatérského souboru OchOtnice pod názvem
„Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách“. Myslím,
že všichni přítomní diváci se skvěle bavili. Naprosto nečekané
byly výkony všech herců a bylo zcela zřejmé, že být v roli herců
je nesmírně těší. Je úžasné, že máme v našem městě tolik šikovných a nadaných lidí. Kéž bychom dokázali my všichni dělat
svoji práci se stejným nadšením.
Vážení spoluobčané, přála bych si, aby Vás také těšilo vše, co
v životě děláte. Abyste měli možnost vnímat krásu probouzející
se přírody a tato krása Vás přiváděla k radosti z drobných vydařených maličkostí každého dne.
Vaše starostka
Marie Kozáková
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Rozhovor s místostarostkou města:
Návrat na radnici
Dobrý den paní mistostarostko,
pro spoustu lidí v Újezdě jste relativně novou postavou. Mohl
bych Vás požádat o krátké představení?
Narodila jsem se v Lanškrouně,
krásném městečku pod Orlickými
horami ve východních Čechách, vyrůstala jsem ovšem na vesnici. Měla
jsem hezké dětství, ale protože jsme
byly 3 sestry a já nešla studovat
mimo domov, musela jsem doma hodně pomáhat a tatínek mě
vychovával trochu jako kluka. Díky tomu jsem poměrně hodně
samostatná, umím si s ledasčím poradit. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, obor český jazyk a dějepis pro střední školy
a později i právnickou fakultu, obor Veřejná správa. Jsem vdaná
a jsem maminkou dvou dětí.
V Újezdě bydlíte již nějakou dobu. Čím si Vás získal?
Bydlím v Újezdě už 10 let, ale pracovně jsem sem jezdila už
před 12 lety. Získal si mě svojí vřelou atmosférou, příjemným
prostředím, i historií. Dnes je to můj domov a mám ho ráda
kvůli lidem, kteří mají rádi mě, i těm, kteří mě rádi třeba nemají.
Ti jsou pro mě totiž motivací, abych na sobě dále pracovala
a dokázala jim, že jsou věci jinak, než jak se doslechli.
Kdybych se zeptal Vašich přátel, jaká jste, co by odpověděli?
Zodpovědná, pracovitá, upřímná a někdy až příliš otevřená, hyperaktivní. A že mám velké sociální cítění a jsem bojovník
za spravedlnost a pravdu.
Co jste dělala předtím?
Po studiích jsem žila 7 let v Německu, kde jsem učila na gymnáziu. Poté jsem od roku 2009 do roku 2012 pracovala tady
na úřadě jako asistentka starosty a správce spisovny, která tu
předtím nebyla. V té době byly archivační krabice na zemi,
ve skříních, na půdě. Když jsem nastoupila, pořídily se regály
a já vše začala archivovat. Také proto vím, že nebyl archiv před
nástupem bývalého vedení spálen tak, jak to často bylo a je
prezentováno, protože kdyby to byla pravda, neměli bychom
ve spisovně dokumenty z doby před rokem 1998. Po mém odchodu z úřadu jsem pracovala jako analytička Odboru řízení
programu na oddělení metodického řízení Regionálního operačního programu Jihovýchod. Teď jsem na mateřské dovolené.
Jak na tom je Újezd co se týče čerpání dotací?
Od nás šly v programovém období 2007–2013 dotace do oblasti dopravy, cestovního ruchu i na rozvoj měst a obcí v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. Bylo rozděleno 21 mld. Kč,
z toho v JMK bylo investováno 12,5 mld. Kč do 610 projektů.
V našem městě bohužel z ROP Jihovýchod pouze 3,5 mil. Kč
dotace, nepočítám-li opravu rychmanovského mostu, který však
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nebyl projektem Újezda, nýbrž SÚS JMK. Už nikdy nebude
možné získat tolik finančních prostředků z dotací, jako tomu
bylo právě v tomto období. A tady si myslím, že se hodně zaspalo. Řada projektů, která se realizovala z peněz města, mohla
být realizována z dotace.
Co je vaším úkolem na radnici?
Jedním z hlavních úkolů je práce na změně územního plánu,
řešení protipovodňových opatření, příprava zasedání rady a zastupitelstva. Na rozdíl od předchozích volebních období připravujeme pro zastupitele podkladové materiály včetně návrhů
usnesení tak, jak by to mělo být a je to samozřejmě dost práce.
Nepřebrali jsme fungující úřad, takže musíme vše systematizovat a hledat. Zaměstnanci jsou ale skvělí a dělají svou práci
dobře. Dále řeším jednodušší právní věci a momentálně se dá
říct, že vše ostatní, co je třeba.
Jak vnímáte vaši roli místostarostky?
Stále přemýšlím nad tím, zda bylo rozhodnutí přijmout funkci
neuvolněné místostarostky dobré. Když jsme šli do voleb,
chtěli jsme uspět a mít zastupitelský mandát. V předchozím období jsem pravidelně chodila na zasedání zastupitelstva, kde
jsem bojovala proti řadě nezákonných nebo nespravedlivých
věcí. O každou informaci musel občan doslova bojovat, aby ji
získal. Proto jsme se rozhodli kandidovat, získat mandát v zastupitelstvu a mít možnost věci ovlivňovat. Vzhledem k tomu,
že jsem otěhotněla, měla jsem představu, že budu za spravedlnost bojovat právě v zastupitelstvu, pokud by se to povedlo.
Nakonec jsme ale dostali takovou důvěru od voličů, za což jim
chci znovu poděkovat, že jsem byla postavena před rozhodnutí
přijmout i funkci na radnici. Bylo to pro mě vzhledem k očekávanému miminku opravdu nesmírně těžké, nechtěla jsem
a nechci šidit svoje děti a rodinu. Na druhou stranu jsem ani
nechtěla zklamat naše voliče a chtěla jsem se k výsledku voleb
postavit odpovědně. Momentálně vnímám tuto roli jako roli
bez scénáře, kdy je nutná častá improvizace. Všichni musíme
odvádět obrovské úsilí, abychom vše zvládli, já pracuji jako neuvolněná hodně z domu, ale jsem velmi často i na radnici.
Nyní se snažíme zachraňovat dotace, které byly po našem nástupu ve skluzu a fázi, kdy bychom museli vracet peníze či je
odmítnout. Také se potýkáme neustále s útoky jednoho člověka. Ten se nechce smířit s výsledkem voleb a za poslední 4
měsíce nám poslal již 20 dopisů, ve kterých jsme obviňováni
z nicnedělání, z toho, jak jsme dobře placení atd. I na ty musíme odpovídat a opravdu nás to zdržuje od mnohem důležitější práce.
Máte zároveň i malé miminko. Jak se Vám daří skloubit
povolání místostarostky a maminky?
Je to velmi náročné, mám ale skvělého, obětavého a tolerantního manžela, který mi se vším hodně pomáhá. Toho si moc
vážím. Bez něj bych to vůbec nezvládla. A nezvládla bych to ani
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bez svých lidí z OMMO, ti se snaží pomoct se vším, s čím jen
můžou, protože mi věří.
Angažovala jste se v politickém hnutí OMMO. Pokračujete v tom nadále nebo mělo hnutí za cíl nastartovat
změnu na radnici?
OMMO nám dalo šanci nastartovat změnu na radnici. Reprezentujeme toto hnutí, a nebylo by od nás korektní, kdybychom
za hnutí kandidovali a pak ho odstavili na druhou kolej. Jsme
pravidelně v kontaktu s vedením, dáváme jim informace o tom,
co se u nás děje, konzultujeme. Já jsem toto hnutí oslovila
proto, že jeho název vystihuje přesně to, co si myslím a cítím.
Občané by měli mít možnost pracovat pro město a město by
naopak mělo pracovat pro občany. To mi zde v minulosti
hodně chybělo. Ne, že by občané pro město nepracovali a naopak, to jistě ano. Ale ne všichni měli stejné možnosti a to je
jedna z věcí, kterou chceme dělat jinak.
Před volbami jste vyvinula veliké úsilí změnit do té doby
setrvalý stav na radnici, ať už to bylo v souvislosti s územním plánem nebo situací okolo pana doktora Flašara. Jak
toto období zpětně hodnotíte?
Období to bylo náročné. Bojovat proti svévoli a zlobě je
vždycky velmi náročné. Čelila jsem i výhružkám a zastrašování.
Třeba v případě územního plánu, kdy jsem nejenom já, ale i dalších zhruba 30 vlastníků, přišla o pozemek určený v územním
plánu pro výstavbu jenom proto, že si někdo usmyslel vést hráz
po pozemcích soukromých vlastníků. Celá věc skončila u soudu,
který jsem vyhrála.
Jaký největší rozdíl zatím vidíte mezi stávajícím a bývalým
vedením radnice?
Nyní nerozhoduje direktivně jeden člověk. Spolupracujeme
a rozhodujeme se dle našeho uvážení a nejlepšího vědomí
a svědomí tak, jak si myslíme, že je to správně. Pokud něco ne-

víme, zjišťujeme informace, abychom neudělali chybu. Každý
má prostor říct svůj názor a rozhodnout se sám za sebe. Samozřejmě musíme dělat díky tomu i kompromisy, protože ne vždy
máme stejný názor.
Když se budeme bavit o radnici, jaké jsou Vaše dlouhodobé cíle, o co se budete zasazovat?
Hodlám pokračovat v intenzivní práci na změně územního
plánu tak, aby se dalo v Újezdě stavět. Chci pokračovat ve snaze
prosadit variantu bez budování protipovodňových hrází. Je
mnoho možností, jak ochránit území před povodněmi, např.
přírodě blízká opatření. Dále bych chtěla, aby mohl kdokoliv
přijít na radnici a věděl, že se ke každému přistupuje stejně.
Město se málo staralo o nájemníky bytových domů. Jak se situace trochu uklidní, rádi bychom se s nimi pravidelně potkávali,
chtěli bychom zavést systém správy nemovitostí a neopravovat,
až když se něco dostane do havarijního stavu. Prioritou je pro
mě pravidelné setkávání se seniory, abychom věděli, co jim
chybí, co potřebují. Chceme pomáhat i rodinám s dětmi, spolkům, pracujícím, postavit multifunkční halu, dát do pořádku dětská hřiště a mnoho dalšího. Mým dlouhodobým cílem je dostát
nejlépe všemu, co jsme měli v našem volebním programu.
Je něco, co byste na závěr chtěla sdělit obyvatelům
Újezda?
Chtěla bych je poprosit o trpělivost. Je velmi těžké převzít úřad
bez informací, vše postupně zjišťovat tak, jak to vyplave. Nemůžeme dokázat za 5 měsíců udělat a napravit věci, které
někdo nezvládl dělat správně 16 let. Dle reakcí ostatních starostů, kteří byli před lety v podobné situaci, jim trvalo 2 až 3
roky, než okolí přesvědčili, že pracují a že to zvládnou. Chtěla
bych jim proto vzkázat, aby nevěřili fámám, dali nám šanci a dů
věřovali nám.
Rozhovor vedl Jakub Váša

Okénko do zastupitelstva
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
konaného dne 25. 2. 2019 v 18 hodin v sále restaurace
Na Rychtě.
1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovatelem
zápisu Ing. Miloše Zapletala a Mgr. Marii Jadrnou.
2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje upravený
program 3. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
konaného dne 25. 2. 2019.
3. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřujedle § 54, odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že změna č. 1A územního plánu Újezd u Brna není
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky,
s územně plánovací dokumentací vydanou Jihomoravským krajem – Zásadami územního rozvoje Jihomorav-
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ského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
4. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění a návrh vyhodnocení připomínek, které jsou nedílnou součástí
odůvodnění opatření obecné povahy (kapitoly odůvodnění J. 4., 5.).
5. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává podle § 6
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení
§ 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád změnu č. 1A územního plánu Újezd u Brna formou opatření obecné povahy.
6. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo odstoupit od
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Smlouvy o dílo ze dne 30. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1
se zhotovitelem AD Plan & Design, s.r.o., sídlem BrnoŽabovřesky, Dunajevského 1134/44, PSČ 61600. společností zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 69252, a to z důvodu prodlení zhotovitele s provedením díla a dále z důvodu neprovádění díla řádným způsobem. Zastupitelstvo ukládá
starostce Ing. Marii Kozákové, aby jménem Města Újezd
u Brna odstoupila od předmětné smlouvy. Zastupitelstvo
dále ruší své dřívější vyhrazení si pravomoci ve vztahu
k předmětné smlouvě o dílo. Zastupitelstvo ukládá Radě
města, aby nadále řešila veškeré záležitosti týkající se této
smlouvy, zejména záležitosti navazující na odstoupení od
této smlouvy, včetně přijetí případného soudního či mimosoudního řešení. Rada nechť o dalším postupu ve věci
informuje Zastupitelstvo.
7. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a bere se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 13 provedené ke
dni 31. 12. 2018 ve výši 11 300 Kč. Rozpočtové opatření
je vyrovnané.
8. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1
ve výši 48 900 Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
9. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno s výsledky inventarizace za rok 2018.
10. Zastupitelstvo města schválilo zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města pro rok 2019
ve výši dle Vyhlášky č. 333/2018 Sb.,o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných
hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
1) Sazba základní náhrady za 1 km za používání silničních
motorových vozidel činí:
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních vozidel 4,10 Kč.
2) Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne stravné ve
výši:
a) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
nejvýš však 18 hodin,
c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
3) Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:
a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 33,60 Kč u motorové nafty.
11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prominout
Sboru dobrovolných hasičů Újezd u Brna povinnost odvodu smluvní pokuty ve výši 1 560 Kč za prodlení s předložením vyúčtování poskytnuté účelové finanční dotace.
12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje Dodatek č. 22 ke smlouvě č. P/04/99 o provozování zařízení vodovodu uzavřené mezi společností
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13,
682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587 a Městem Újezd u Brna,
jehož předmětem je stanovení výše vodného a nájem-
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ného za provoz vodovodního řadu od 1. 1. 2019. Výše
ceny vodného pro konečné odběratele se sjednává ve
výši 41,72 Kč/m3 bez DPH a nájemné za provoz vodovodního řadu ve výši 573 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
města pověřuje starostku města podpisem dodatku.
13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna nesouhlasí s uzavřením
Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 5. 6. 2017 uzavřené mezi Městem Újezd u Brna a společností Blardone,
s.r.o., IČ: 246 85 119 a rozhodlo, že bude zpracována
výzva pro společnost Blardone s.r.o., k převzetí pozemku,
k oplocení pozemku a určení data zahájení výstavby. Následně po této informaci bude opět dodatek č. 2 ke Kupní
smlouvě zařazen k projednání Zastupitelstvem města.
14. Zastupitelstvo města stanovuje Směrnici č. 1/2019, která
obsahuje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, a to ve smyslu par. 17 zákona o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu Nařízení vlády
č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to s účinností od 1. 1. 2019.
Ceny v Sazebníku úhrad ve vztahu k roku 2018 zůstávají
beze změny.
15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna zrušuje v plném rozsahu usnesení Zastupitelstva města přijaté pod bodem 10
na 22. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna dne
17. 10. 2017, podle kterého měla být vybudována nová
čelní stěna domu č. p. 2 Nádražní, Újezd u Brna a podle
kterého byla technickým zabezpečením rozhodnutí pověřena. Důvodem zrušení usnesení je skutečnost, že
usnesení nebylo splněno a stav objektu č. p. 2 se zhoršil
natolik, že si žádá demolici.
16. Zastupitelstvo města Újezd u Brna zrušuje v plném rozsahu usnesení Zastupitelstva města přijaté pod bodem 11
na 22. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna dne
17. 10. 2017, kterým byl starosta města pověřen, aby vyzval alespoň 6 projektantů, kteří by navrhli studii čelní fasády na nemovitosti č. p. 2, Nádražní, Újezd u Brna.
Důvodem zrušení usnesení je skutečnost, že usnesení nebylo splněno a stav objektu č. p. 2 se zhoršil natolik, že si
žádá demolici.
17. Zastupitelstvo města Újezd u Brna zrušuje v plném rozsahu usnesení Zastupitelstva města přijaté pod bodem 64
na 25. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna dne
20. 3. 2018, kterým bylo rozhodnuto o umístění Ústavu
vzájemné lidské pomoci, z.ú. a klubu pro důchodce do
nemovitosti č. p. 2, ul. Nádražní po její přestavbě. Důvodem zrušení usnesení je skutečnost, že stav objektu č. p. 2
se zhoršil natolik, že si žádá demolici.
18. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje demolici nadzemích staveb na pozemku parc. č. 252 a pověřuje starostku, aby zajistila všechny úkony potřebné k demolici
objektu.
19. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o nové výstavbě na pozemku parc. č. 252 a vyzývá zastupitele a občany k zaslání návrhu účelu stavbydo 31. 3. 2019.
20. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s výsledkem pod-
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limitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na výběr
dodavatele stavby „Sociální byty ve městě Újezd u Brna“,
v níž zadavatelem bylo Město Újezd u Brna, se sídlem
Komenského 107/1, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 00282740.
21. Zastupitelstvo Města Újezd u Brna schvaluje doporučení
hodnotící komise o výsledku výběrového řízení, ve kterém byla nabídka účastníka SKR stav s.r.o., se sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 26961474, vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 7 712 275 Kč bez DPH.
22. Zastupitelstvo Města Újezd u Brna pověřuje Radu města,
aby nadále řešila záležitosti týkající se uzavření smlouvy
o dílo s dodavatelem stavby „Sociální byty ve městě
Újezd u Brna“, a to dle výsledku pořadí hodnocených
nabídek.
23. Vzhledem k tomu, že ze zastupitelstva města odešla
Mgr. Marie Jadrná, která byla schválena jako ověřovatel
zápisu, zastupitelstvo pověřuje nového ověřovatele pana
PhDr. ThDr. Radka Mezulánika, Ph.D.
24. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo provést regeneraci sportovního povrchu tělocvičny ZŠ Újezd u Brna.
25. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo podat žádost
o dotaci na neinvestiční akci „Regenerace sportovního povrchu tělocvičny ZŠ – Újezd u Brna“ z podprogramu DT
117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
26. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schválilo závazek spolufinancování neinvestiční akce „Regenerace sportovního
povrchu tělocvičny ZŠ – Újezd u Brna“ minimálně ve výši
50 % celkových způsobilých výdajů akce dle neinvestičního záměru z vlastních zdrojů.
27. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje radu města
administrativním zabezpečením akce a následně realizací
akce „Regenerace sportovního povrchu tělocvičny
ZŠ – Újezd u Brna“.
28. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – vodovodní
přípojku k rodinnému domu č. p. ….., ul. ..… (na pozemku
parc. č. 1338, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 127/1, k. ú. Újezd
u Brna, mezi stavebníkem: Anatoliyem Hvozdakem,
nar……, ul. ……….., 664 53 Újezd u Brna, na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
29. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – vodovodní a kanalizační přípojku k novostavbě rodinného
domu, ul. ……, Újezd u Brna (na pozemku parc.
č. 1270/2, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví
Města Újezd u Brna, část parc. č. 1236, k. ú. Újezd
u Brna, mezi stavebníkem: Patrikem Zikuškou, nar. …….,
ul. ………., 624 00 Brno, na straně jedné a Městem Újezd
u Brna na straně druhé a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
30. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
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a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – vodovodní
přípojku k rodinnému domu č. p. …, ul. ……..(na pozemku
parc. č. 1339, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 127/1, k. ú. Újezd
u Brna, mezi stavebníkem: Serhiyem Puzeniakem, nar. …
….., ul. …….., 664 53 Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje starostku
města podpisem smlouvy.
31. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – kanalizační,
vodovodní a plynovodnípřípojku k novostavbě rodinného domu na ulici …….. (na pozemku parc. č. 1747, k. ú.
Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města Újezd
u Brna, část parc. č. 73 a 111/2, k. ú. Újezd u Brna, mezi
stavebníkem: Mgr. Pavlem Blažkem, nar. …….., ul. ………,
664 53 Újezd u Brna, na straně jedné a Městem Újezd
u Brna na straně druhé a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
32. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – kanalizační,
vodovodní a plynovodní přípojku k novostavbě rodinného domu na ulici …….. (na pozemku parc. č. 344
a 345/2, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví
Města Újezd u Brna, část parc. č. 293/1, 14/1, 292/1,
k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: manželi Ing. Pavlem Šustrem Dis., nar……… a Mgr. Marií Šustrovou,
nar. …….., ul. …….., 664 53 Újezd u Brna, na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
33. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č: 1030048429/003 v rámci stavby vedené pod označením „Sokolnice, rozš. NN,
UNIEKOSPOL K1743/1“, mezi Městem Újezd u Brna
a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci ze dne 12.03.2009 společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za jednorázovou úplatu ve výši 5 000 Kč + DPH v platné sazbě
(jedná se o umístnění distribuční soustavy – kabel NN
v pozemku, část parc. č. 1740, k. ú. Sokolnice) a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
34. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č: HO014330052304/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. (Rychmanov), rozš. kNN, Veselý“, mezi
Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce, a.s.,
IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za jednorázovou úplatu ve výši 5 200 Kč + DPH
v platné sazbě (jedná se o umístnění distribuční soustavy
– zemní kabelové vedení NN, část parc. č. 2136/1, k. ú.
Újezd u Brna) a pověřuje starostku města podpisem
smlouvy.
35. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č: HO-

www.ujezdubrna.cz

014330052750/003 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., příp. kNN, Petlák K/2373“, mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce, a.s.,
IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za jednorázovou úplatu ve výši 10 200 Kč +
DPH v platné sazbě (jedná se o umístnění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN, část parc. č. 2378/5,
k. ú. Újezd u Brna) a pověřuje starostku města podpisem
smlouvy.
36. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
51024-2/VB v rámci stavby vedené pod označením
„NTL plynovodní přípojka pro bytový dům čp. 1048 na
ul. U hřiště v obci Újezd u Brna, číslo stavby 51024“,
mezi Městem Újezd u Brna a společností GasNet, s.r.o.,
Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupena na základě plné moci společností GridServices,
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, za
jednorázovou úplatu ve výši 5 000 Kč + DPH v platné
sazbě (jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část p. č. 318, k. ú.
Újezd u Brna) a pověřuje starostku města podpisem
smlouvy.
37. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
51025-1/VB, 51027-1/VB, 51028-1/VB, 51029-1/VB
a 51030-1/VB v rámci stavby vedené pod označením
„NTL plynovodní přípojka pro bytový dům čp. 1047 na
ul. Krátká, Újezd u Brna, číslo stavby 51025“, „NTL plynovodní přípojka pro bytový dům čp. 1046 na ul. Krátká,
Újezd u Brna, číslo stavby 51027“, „NTL plynovodní přípojka pro bytový dům čp. 1044 na ul. Krátká, Újezd
u Brna, číslo stavby 51028“, „NTL plynovodní přípojka
pro bytový dům čp. 1043 na ul. Masarykova, Újezd
u Brna, číslo stavby 51029“ a „NTL plynovodní přípojka
pro bytový dům čp. 1045 na ul. Krátká, Újezd u Brna,
číslo stavby 51030“, mezi Městem Újezd u Brna a společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí
nad Labem, zastoupena na základě plné moci společností
Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno, za jednorázovou úplatu ve výši 25 000 Kč

+ DPH v platné sazbě (jedná se o zřízení věcného břemene výše uvedených staveb na pozemku ve vlastnictví
Města Újezd u Brna, část p.č. 14/1, k.ú. Újezd u Brna)
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
38. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo odprodat pozemek ve vlastnictví Města Újezd u Brna, p. č. 32, k. ú.
Újezd u Brna, o výměře 20 m2, za cenu 450 Kč/ m2 +
DPH, panu Františkovi Horákovi, Štefánikova 178,
664 53 Újezd u Brna, a pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy.
39. Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit od SŽDC Praha
pozemek p.č. 3206/2 /oddělený dle GP č. 1685-68/2016
fi. Mapcom s.r.o., Vranov 133 z pozemku p.č. 3206, k.ú.
Újezd u Brna/ za navrhovanou cenu 1 295 000 Kč, která
vychází ze znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé
s připočtením nákladů spojených s prodejem, a to za účelem zbudování cyklostezky.
40. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje plánovací
smlouvu mezi Městem Újezd u Brna a investorem stavby
Bc. Martinou Popelákovou, ul. ……….., 664 53 Újezd
u Brna, jejímž předmětem je prodloužení kanalizační
stoky „DA“ a vodovodního řadu „5“ k pozemku p.č. 1926,
1927 v k.ú. Újezd u Brna a následný převod do vlastnictví
města.Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem plánovací smlouvy.
41. Zastupitelstvo města rozhodlo revokovat usnesení č. 48
a 49 z 2. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 17. 12. 2018 z důvodu změny výměry přípojky kNN a ceny za zřízení věcného břemene.
42. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330050915/001 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B. (Rychmanov), rozš. kNN, Kachlíř“
uzavřenou mezi Městem Újezd u Brna a společností
E.ON Distribuce, IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, avšak za jednorázovou úplatu
ve výši 20 400 Kč + DPH v platné sazbě (jedná se o zřízení
věcného břemene na pozemku Města Újezd u Brna, část
parc. č. 1908/1, 1908/6, 1994, 1998/1, 1999/1, 2067,
v k. ú. Újezd u Brna) a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

Vyjádření ke změně územního plánu
Ačkoliv se bráníme tomu, abychom Vás zatěžovali informacemi
o útocích a křivých obviněních, kterým neustále čelíme, nezbude
nám zřejmě nic jiného, než začít věci uvádět na pravou míru. Po
lživém obvinění, že by měla paní místostarostka prosazovat osobní
zájem při zpracování změny územního plánu č. 1, si dovolíme k tomuto krátce vyjádřit a otisknout dopis pana Ing. Arch. Alexandra
Durchana, jednatele společnosti AD Plan & Design, s. r. o., který
je zpracovatelem změny územního plánu.
Paní místostarostka je očividně jako zastupitelka určená pro
územní plán pro někoho nepohodlná a nežádoucí, protože ne-
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upřednostňuje zájmy jednoho oproti zájmům druhého, není
ochotná ustoupit ze svých zásad a prosazuje zpracování změny
územního plánu a protipovodňových opatření tak, aby se
ochránilo co možná největší území obce, bylo vše v souladu
s právními předpisy a zasahovalo se do vlastnických práv v co
nejmenší míře.
Nikdo z vedení radnice nehodlá pokračovat tak, že se budou
plánovat protipovodňová opatření, aniž by o tom byli vlastníci
pozemků informováni. Neustoupíme nikomu, kdo se snaží poškodit naše dobré jméno prostřednictvím kohokoliv, a přitom
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sám měl v plánu vytvořit si změnou územního plánu několik
tisíc čtverečních metrů stavebních pozemků.
Proto také přinášíme dopis pana architekta Durchana, odpověď
paní místostarostky i reakci pořizovatelky územního plánu
Ing. Martiny Miklendové. Názor na věc si vytvořte sami.
Starostka
Dopis Ing. Arch. Alexandra Durchana doručený zastupitelům emailem dne 18. 3. 2019
Vážená paní starostko, vážení radní a zastupitelé města, občané.
Dovoluji si vás oslovit ve věci mnou zpracovávané Změny č. 1
územního plánu města Újezd u Brna. Vědom si společných rozpracovaných úkolů, krátce rekapituluji průběh naší spolupráce
od podzimu roku 2018. V listopadu po ustanovení nových samosprávných orgánů města jsem z vlastní iniciativy navštívil paní
starostku, předal jí osobně v tištěném a elektronickém vyhotovení návrh Změny č. 1 územního plánu města Újezd u Brna
v rozpracovanosti, za účelem seznámení se s danou problematikou z její strany a svolání následné konzultační schůzky k zapracování případných připomínek města a přípravě konceptu
Změny č.1 územního plánu města Újezd u Brna k veřejnému
projednávání.
Bohužel informace z města se od podzimu roku 2018 omezily
pouze na komunikaci na úrovni pozvánky na ples, nebo výzvy
k předání hotového díla do cca 7 pracovních dnů. Na tuto
výzvu jsem reagoval telefonicky a sjednal jsem si schůzku 20. 2.
2019 s paní starostkou města Ing. Marií Kozákovou. K našemu
společnému jednání byla následně přizvána místostarostka paní
Mgr. Bc. Petra Kocůrová. V průběhu probíhajícího jednání mi
bylo řečeno mimo jiné paní Kocůrovou, že mnou rozpracovaná
změna územního plánu města Újezd u Brna bude muset doznat
korekcí, neboť tam má své osobní zájmy. Dále mi bylo oznámeno, že se mám zúčastnit zasedání zastupitelstva města, které
se bude konat v pondělí 25. 2. 2019. Na tento požadavek jsem
bohužel ze dne na den nemohl kladně reagovat, neb jsem na
tento termín měl již naplánovanou zahraniční cestu, kterou nebylo možné zrušit. Po ukončení našeho rozhovoru byl vypracován zápis z jednání, jehož kopii přikládám.
Uběhla doba cca třech týdnů a ze strany města jsem opětovně
nebyl o ničem informován. Po uplynutí této lhůty jsem oslovil
zastupitele města Újezd u Brna pana ThDr. Jana Hradila, Th.D.
s prosbou, zda by mi laskavě neposkytl informace, k jakým závěrům dospělo věřejné zasedání zastupitelstva města, které se
konalo 25. 2. 2019. Informace, které jsem obdržel mne velmi
rozhněvaly. Zvláště slovní útoky, ze strany paní Ing. Martiny
Miklendové, konkrétně její nařčení, že jsem provedl pouze
10 % práce na předmětném díle. Toto tvrzení je zcela zavádějící.
Paní Miklendová se osobně, od počátku prací dlouhodobě vyhýbá jakýmkoli konzultacím. Dále sama pokoutně dojednala
rozdělení změny územního plánu na dvě části a všechny zúčastněné postavila před hotovou věc, aniž cokoli předem konzultovala se všemi dotčenými stranami. Nedostála své povinnosti
předat zpracovateli kompletní dokumentaci stávajícího územního plánu v živých elektronických grafických souborech, omezila se pouze na formát PDF, se slovy, cituji poraďte si sami. I čas
spotřebovaný na překreslení a převod podkladů do živých grafických formátů není zanedbatelný. Dále v zadání změny ÚP
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požadované zpracování SEA je z našeho pohledu minimálně
diskutabilní. Při zpětném pohledu se nedá jinak, než dospět
k závěru, že tak činí vědomě, s cílem nás z této práce odstranit
a poškodit.
K problematice zpracování změny ÚP doplňuji i to, že v průběhu uplynulé doby byly do změny ÚP přidávány neustále
nové a nové požadavky. Vše je možno doložit. Závěrem navrhuji představitelům města provést jednání, za účelem shrnutí
všech leckdy protichůdných požadavků a stanovení jasných pravidel, za kterých lze předmětné dílo zdárně dokončit formou
uzavření dodatku smlouvy o dílo.
Ing. Arch. Alexandr Durchan
Odpověď paní místostarostky ze dne 19. 3. 2019
Vážený pane architekte,
nevím, na jakém jednání jste dne 20. 2. 2019 byl, nicméně Vaše
tvrzení, která ve svém emailu uvádíte, jsou zcela nepravdivá.
1. Oslovil jste zastupitele ThDr. Jana Hradila, Th.D, oslovujete
ostatní zastupitele i občany (zřejmě je tento email psán účelově jako možná budoucí článek pro soukromý zpravodaj,
jehož vydáním je nám vyhrožováno), nicméně jste opomněl
to zásadní, a sice oslovit statutární zástupce města a také zastupitele určeného pro územní plán.
2. Pokud rekapitulujete průběh spolupráce od listopadu 2018,
pak byste měl uvádět pravdu. V žádném případě jste
z vlastní iniciativy nenavštívil paní starostku a nepředal jí
osobně v tištěném a elektronickém vyhotovení návrh
Změny č. 1 územního plánu města Újezd u Brna. Dílo jste
odevzdal dne 13. 12. 2019 po dvou urgencích, které jste
ode mě emailem obdržel. Pokud jste očekával svolání konzultační schůzky k zapracování případných připomínek, pak
jste o tomto měl při setkání paní starostku informovat. My
jsme očekávali, že 13. 12. 2018 odevzdáváte již hotové dílo,
které bude možné dále projednávat. Toto jsme si nicméně
již řekli na schůzce 20. 2. 2019 a my jsme o tomto Vašem
tvrzení informovali i zastupitele na zasedání 25. 2. 2019. To,
že jsme zastupitelům tuto skutečnost sdělili, je jasným důkazem, že jsme o tomto na schůzce mluvili.
3. Pokud popisujete spolupráci od listopadu 2018, pak tak činíte zcela účelově s cílem poškodit současné vedení obce.
Pokud chcete popisovat spolupráci, měl byste popisovat
celou spolupráci, protože Vaším smluvním partnerem je
stále město Újezd u Brna bez ohledu na to, kdo ho zastupuje. Zde by se jasně ukázalo, že jste nedodržel řadu termínů, které Vám jak minulé, tak současné vedení města
dalo. Změna vedení města neznamená, že se začíná od začátku a předchozí prodlení a urgence se nepočítají.
4. Pokud tvrdíte, že jsem byla následně přizvána na schůzku
20. 2. 2019, pak konstatuji, že jste o mojí účasti na této
schůzce věděl již od pondělí 18. 2. 2019, neboť jsem byla
přítomna u Vašeho telefonátu s paní starostkou, která Vás
o tomto informovala. Dále konstatuji, že jsem zastupitelem
určeným pro územní plán, takže by mě zajímalo, kdo si myslíte, že by měl být přítomen na schůzce týkající se změny
územního plánu? Nic jste proti mojí přítomnosti navíc nenamítal, proto je nepochopitelné, že se nad tímto ve svém
dopise pozastavujete.
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5. Dále lžete, když tvrdíte, že jsem řekla cokoliv o osobním
zájmu. Nic takového na schůzce nepadlo a toto může jistě
dosvědčit i paní starostka. Chápu, když Vaše kroky vede jistý
člověk, který toto o mě neustále prohlašoval, že jsem na
svém místě nežádoucí, ale to nemění nic na tom, že jsem
byla zastupitelstvem schválena jako zastupitel určený pro
územní plán, a proto tuto skutečnost laskavě respektujte.
Dále Vás chci požádat, abyste přestal o mé osobě šířit lživé
informace. Uvědomte si, prosím, že pokud někdo v obci
žije, má v ní logicky své zájmy, a má právo v takovém případě upozornit na střet zájmů. A já opravdu nejsem tak
hloupá, abych, pokud se bude opravdu řešit jakákoliv
otázka, kde se do střetu zájmů dostanu, na střet zájmů neupozornila.
6. Nebylo Vám oznámeno, že se máte zúčastnit zasedání zastupitelstva 25. 2. 2019, byla Vám dána tato možnost. Nemusel jste tedy vůbec reagovat ze dne na den. Měl jste však
možnost na schůzce 20. 2. 2019 cokoliv sdělit do zápisu
včetně obvinění, která ať už vůči mojí osobě, nebo osobě
paní Ing. Miklendové sdělujete nyní ve Vašem dopise. Proč
jste tak neučinil? V případě paní inženýrky jsou to totiž zásadní tvrzení, která by jistě měla vliv na rozhodnutí zastupitelstva o uzavření případného dodatku. Co jste však učinil,
bylo Vaše sdělení, že důvodem, proč není dílo hotovo, je,
že byly volby a že jste byl velmi zaneprázdněn.
7. Ve svém smyšleném dopise jste opomněl sdělit, že na
schůzce bylo dohodnuto, že se po svém návratu ze zahraničí ozvete Vy nám 28. 2. 2019, abyste zjistil, jak jednání
zastupitelstva dopadlo a abychom se domluvili na dalším
případném postupu. Proto jste nebyl doposud o ničem informován, protože jste to měl být Vy, kdo se ozve. Alespoň
tento postup jste sám navrhl. Dále i v zápise z jednání, který
jste podepsal, je jasně uvedeno, že pokud zastupitelstvo
rozhodne o uzavření dodatku, zavazujete se tento podepsat
do 6. března 2019. Jednak z tohoto logicky vyplývá, že
o uzavření dodatku rozhodnuto nebylo, a jednak se opět
ptám, proč jste se nezajímal o výsledek jednání dříve než
18. března, když máte takový zájem dodatek uzavřít a dílo
dokončit?
8. Pokud Vám chyběla informace o výsledku jednání zastupitelstva, proč jste se neobrátil na statutární zástupce nebo
zastupitele určeného pro územní plán?
9. K Vašim útokům na adresu Ing. Miklendové se nebudu až
na dvě výjimky vyjadřovat. Pokud obviňujete paní inženýrku
z toho, že nedostála své povinnosti předat zpracovateli
kompletní dokumentaci stávajícího územního plánu v živých
elektronických grafických souborech, pak mi není jasné,
proč jste tento nedostatek dávno neurgoval? Pokud to byla
její povinnost, jak tvrdíte, měl jste se dávno obrátit na bývalé
i současné vedení města i na paní inženýrku a tento podklad
pro zpracování po ní požadovat.
10. Obviňujete paní inženýrku, že si sama "pokoutně dojednala
rozdělení změny územního plánu“. Pokud si já pamatuji, řešila se otázka rozdělení územního plánu na zastupitelstvu
minimálně dvakrát. Toto rozdělení prosazovalo a podporovalo bývalé vedení, se kterým máte očividně nadstandardní
vztahy, když obcházíte to současné a nerespektujete výsle-
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dek voleb, podobně jako i někteří jiní, kteří nám píší velmi
podobné dopisy a nechtějí se s jejich výsledkem smířit.
11. Skutečnost, že jsou předávány nové požadavky při zpracování změny územního plánu, není jistě výjimečná. Domnívám se však, že tyto požadavky nebyly nijak složité na
zapracování, aby se kvůli tomu tolik prodlužoval termín dokončení díla. Pokud se mýlím, opravte mě. A dále, a to je
dle mého názoru zásadní, nepamatuji si, že by bylo na zastupitelstvu schváleno jakékoliv doplňování. Pokud totiž
podklad pro zpracování změny územního plánu, a sice Zadání změny č. 1, schválilo zastupitelstvo, pak o jakékoliv
změně a doplnění musí rozhodnout opět zastupitelstvo.
Opět, pokud se mýlím, berte to tak, že nejsme natolik zkušení jako bývalé vedení, a toto moje tvrzení vyvraťte.
V závěru konstatuji, že se budu muset dotázat paní Ing. Miklendové, jaké podklady předávala panu arch. Kynčlovi pro zpracování oddělené změny č. 1A, protože tato změna je již hotova
a schválena zastupitelstvem.
Děkuji Vám a přeji příjemný den.
Mgr. Bc. Petra Kocúrová
místostarostka
Vyjádření Ing. Martiny Miklendové ze dne 22. 3. 2019
Dobrý den, pane architekte Durchane,
vzhledem k tomu, že mou osobu zmiňujete a obviňujete v dopise pro město Újezd u Brna ze dne 18. 3. 2019, musím na něj
zareagovat.
Své vyjádření na zasedání města Újezd u Brna, kde jsem byla
pozvána v jiné věci a to k vydání změny č. 1A územního plánu,
bych určitě nenazvala jako útoky, nařčení a něco, čím bych Vaši
osobu, jakýmkoliv způsobem poškodila. Poškodil jste se sám
a to zejména tím, že ani po 8 měsících, kdy jste měl termín pro
odevzdání bezvadného návrhu změny č. 1 ÚP Újezd u Brna,
jste návrh vhodný k dalšímu projednání neodevzdal.
Zastupitelstvo si vyžádalo mé ústní vyjádření, neboť si mě najalo,
jako pořizovatele změny č. 1 a člověka, který má zajišťovat zákonnost celého procesu pořizování změny č. 1 a odborníka
v oblasti územního plánování. Za toho se považuji, neboť jsem
za svou praxi úspěšně pořídila více než 100 územně plánovacích
dokumentací po celé ČR.
Za svým vyjádřením, že je z Vaší strany odvedeno max. 10%
práce si stojím a důkazem je Vámi odevzdaný návrh změny č. 1
pro projednání dle § 50 stavebního zákona ze dne 13. 12. 2018,
ve kterém chybí zcela zásadní části a to:
1. chybí textová část odůvodnění změny č. 1 zpracovaná dle
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.;
2. chybí tvz. srovnávací text, tedy návrh úplného znění územního plánu po změně č. 1, který je nezbytný s ohledem na
to, že změna nabývá účinnosti až doručením úplného znění
ÚP po jeho změně.
3. chybí Text vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle
přílohy č. 5 k vyhlášce 500/2006 Sb.;
4. dokument SEA je pouze v konceptu, jeho zpracovatel uvádí
podklady, které nejsou relevantní pro jeho zpracování, SEA
má být zpracována na základě návrhu změny, tedy konkrétních návrhů zpracovatele změny, SEA vůbec neřeší vliv vypuštění etapizace na životní prostředí.
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5. Tím, že není doložen tzv. srovnávací text a odůvodnění
změny, není možné řádně zkontrolovat obsah výroku
změny, neboť součástí odůvodnění změny je i kapitola vyhodnocení splnění zadání a dále prokázání souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.
6. Obsah textové části neodpovídá novelizované vyhlášce
500/2006 Sb., resp. její příloze č. 7, neboť obsahuje špatné
názvy kapitol.
7. Textová část je vnitřně rozporná na jedné straně ruší územní
studie, na straně druhé v plochách občanského vybavení
podmiňuje zastavitelnou plochu 48 zpracováním územní
studie.
8. Grafická část naprosto neodpovídá tomu, jak by měla být
zpracována změna územního plánu, ta totiž řeší jen měněné
části, grafická část ze dne 13. 12. 2018 je celý územní plán,
ze kterého není zřejmé, kde dochází ke změnám. Není
zjevné kde došlo k aktualizaci hranice zastavěného území,
kde se vymezují nové zastavitelné plochy. Tento údaj není
také obsažen v textové části.
9. Koordinační výkres neobsahuje aktuální územně analytické
podklady ORP Šlapanice ani ÚAP Jihomoravského kraje.
10. V legendách výkresů nejsou popsány všechny zobrazované
jevy viz. modrá čára ve výkrese vodního hospodářství.
11. Z návrhu nelze posoudit dopady na ZPF, z tabulky u výkresu
není zřejmé, kde se nacházejí plochy řešené změnou 02Z
a 01Z.
Toto své stanovisko jsem připravena obhájit před jakýmkoli odborníkem z oboru územního plánování. Pokud to budete požadovat, můžeme nechat Vámi odevzdaný návrh posoudit
Českou komorou architektů.
Vaše tvrzení, že jsem se od začátku vyhýbala konzultacím je naprosto lživé a mohu to dokázat emailovou komunikací, kterou
mám od začátku spolupráce s městem Újezd u Brna a s Vámi
pečlivě vedenu. To, že jsem byla připravena konzultovat návrh
změny č. 1 v rozpracovanosti mohu prokazatelně doložit emaily
ze dne 28. 6. 2017, 16. 8. 2017, 3. 9. 2017, 11. 12. 2017, 22.
1. 2018, 16. 3. 2018, 19. 3. 2018, 26. 3. 2018, 30. 5. 2018, 14.
6. 2018, 17. 7. 2018 a 28. 9. 2018, tyto šly vždy v kopii i tehdejším zástupcům města.
Co se týká rozdělení změny č. 1 a samostatné pořízení změny

č. 1A, opět lžete, toto se stalo na návrh firmy Amadet Brno
s.r.o., která toto dojednala s tehdejším vedením města a zastupitelstvo toto odsouhlasilo dne 7. 8. 2017, já jsem byla pouze
následně oslovena, abych tuto změnu pořizovala.
Co se týká předaných dat, tak ty Vám byly předány dne 28. 6.
2017 a v emailu ze dne 16. 8. 2017, který posílám v příloze,
jsem se Vás jednoznačně dotazovala, zda jsou data v pořádku.
Nedostala jsem od Vás žádnou odpověď!!! To, že i na základě
těchto předaných dat, jde změna územního plánu zpracovat,
dokazuje to, že změna č. 1A je zpracována a vydána.
Ve vztahu k požadavku na zpracování SEA hodnocení, není toto
v žádném případě diskutabilní, požadavek vzešel ze stanoviska
Krajského úřadu a kdybyste si pořádně přečetl zadání změny
č. 1, tak byste v kapitole h) našel to, že „Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ve svém stanovisku
ze dne 05. 04. 2017 č. j. JMK 39359/2017 uplatnil požadavek
na vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Újezd u Brna na životní
prostředí. Toto SEA vyhodnocení musí být zpracováno osobou
s autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Rámcový obsah SEA vyhodnocení je uveden v příloze
stavebního zákona.“
K Vašemu tvrzení, že byly podávány další požadavky na obsah
změny č. 1, se nemohu vyjádřit, neboť přes mou osobu žádné
takové požadavky neprošly, kromě těch na soulad návrhu
změny č. 1 s novelou stavebního zákona od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb., od 29. 1. 2018.
Pane architekte, spolupráce s Vámi, mi zabrala již spoustu času
a energie, a to bez žádného kvalitního výsledku. Buďte prosím
odborně i lidsky soudný. Jste jistě kvalitní projektant a architekt
staveb a jako takového si Vás vážím, ale územní plán je věc specifická a pro toho, kdo v ní není zběhlý i za dnešních legislativních podmínek těžce zvládnutelná.
Věřím, že přijmete ukončení spolupráce s městem Újezd u Brna
na zpracování změny č. 1 územního plánu s nadhledem a ušetříte nás všechny dalších nepříjemností.
Děkuji.
S pozdravem
Ing. Martina Miklendová
Oprávněná osoba pro výkon
územně plánovací činnosti

Co se ne-povedlo
Nové vedení radnice podědilo velké množství rozpracovaných
akcí z minulých let. Některé zůstaly pouze ve fázi projektu a některé jen u podpisu smlouvy. Dokončení takto rozběhnutých
akcí není zcela jednoduché. Je třeba zachránit dotace, dohledat
nedokončené projektové dokumentace a současně řešit nedostatky v zadání. A k tomu všemu přichází čas oprav budov a dalšího majetku ve vlastnictví města. V nejbližší době se tedy
nebude možné pochlubit navenek velkolepým a líbivým vzhledem zvelebovaného majetku, protože se budeme muset zaměřit na opravy těch neviditelných závad, např. elektroinstalací,
rozvodů vody a odpadů. Přinášíme alespoň přehled několika
málo akcí, které momentálně řešíme.

10

• Nadstavba sociálních bytů
Soutěží byl vybrán dodavatel stavby, jsme před podpisem
smlouvy a podařilo se zachránit dotaci. Bohužel se při prvním
setkání s dodavatelskou firmou zjistilo, že nebyl stávající objekt
dostatečně staticky posouzen a připravený projekt je neúplný.
Urychleně zajišťujeme nový statický posudek základů a současně zařizujeme náhradní bydlení pro občany z ubytovny.
• Veřejné osvětlení
V dubnu začne rekonstrukce vedení nízkého napětí na ulicích
Tyršova, Legionářská, Sušilova a části ulice Hybešova s položením kabelu do země. Napojení na HDV, tj. propoj z přípojkové
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skříně do elektroměrového rozvaděče, si s vlastníky objektů
bude řešit E.ON postupně. Následně dojde k odstranění
sloupů, na kterých je umístěno veřejné osvětlení. V této souvislosti bylo nutné dořešit projekt veřejného osvětlení, ten byl
sice zadán před třemi lety, ale nebyl dokončen. V průběhu
února t.r. se podařilo vše doladit a aktuálně probíhá výběrové
řízení na dodavatele veřejného osvětlení.
• Family Point v bývalé cukrárně
V minulosti bylo zastupitelstvem schváleno připojení objektu
bývalé cukrárny k městskému úřadu a tím rozšíření kapacity
kanceláří. Po zvážení všech možností
je připraven návrh
na využití prostor ke
schválení zastupitelstvem města na
jeho dubnovém zasedání. Podle návrhu by v levé části
(při pohledu z ulice)
vznikl archiv a spisovna. Tím by se uvolnila část pěkné kanceláře
v prvním patře městského úřadu. V pravé části objektu by
mohlo vzniknout
mezigenerační centrum a Family Point,
tj.
bezbariérový
prostor přátelský
rodině, který poskytuje
praktickou
možnost přebalit,
nakrmit a pečovat
o dítě nebo získávat
informace a inspiraci pro podporu rodinného života. Místa Family Point lze také využít jako prostor pro setkávání a odpočinek, kde je k dispozici i malý dětský koutek.

• Projekt Audit Family Friendly Community
Na základě absolvování semináře pořádaného krajským úřadem jsme požádali o zařazení do projektu Audit Family Friendly
Community, v rámci kterého je možné získat poradce pro místní
aktivity.
Obce a města, která se zapojí do auditu, získávají následující
přínosy:
· zpracování přehledu existujících opatření zaměřených na děti,
rodiny a starší generaci,
· aktivizaci veřejnosti a systematický rozvoj existujících opatření
na základě osvědčeného know-how,
· zapojení všech subjektů a občanů, jež mají zájem o budování
pro-rodinného klimatu v městě,
· zavádění opatření pro rodiny budou odpovídat poptávce
a budou v souladu s udržitelným rozvojem města,
· zvýšení zájmu mladých rodin o život v obci jako prevence vymírání a stárnutí města,
· navýšení atraktivity obce,
· vyškoleného poradce, který povede auditní proces v městě na
základě praxí osvědčeného licenčního know-how z Rakouska,
· propůjčení certifikátu s právem uvádět k názvu obce ochrannou známku (logo) auditu.
• Stavba multifunkční haly
V současné době zvažujeme, zda stavbu řešit dotací. Obecně
totiž platí, že stavby z dotačních titulů jsou dražší a navíc lze očekávat získání maximálně třetiny finančních prostředků z dotace.
Je tedy nutné posoudit, nakolik by takové řešení bylo výhodné
pro město. K těmto diskuzím jsme dospěli na základě návštěvy
městyse Svitávka, kde bez dotace v roce 2018 postavili plně využívanou a sportovci z celé Moravy vyhledávanou multifunkční
sportovní halu (je možné shlédnout na https://halasvitavka.cz/)
• Zatékání vody do spojových chodeb na DPS
Hledáme řešení několikaletého problému se zatékáním do spojovacích chodeb v DPS.

• Elektroinstalace rozvody vody v ZŠ a MŠ
Připravujeme řešení havarijního stavu elektroinstalace v ZŠ
a MŠ. Původně jsme chtěli realizovat rekonstrukci o prázdninách letošního roku. Bohužel projekt elektroinstalace pro ZŠ
zůstal jen v podobě záměru a nebyl v minulosti doveden do
fáze realizovatelného projektu, jak bylo před volbami avizováno. Pro nás to znamená vše připravit od začátku. Dá se očekávat, že se rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ nestihne
připravit.
V ZŠ bude pokračovat druhá etapa rekonstrukce rozvodů vody.
Velké problémy s vodovodem řeší i MŠ, ale i zde musíme nejdříve připravit projekt.
• Čipový systém pro MŠ
Na základě četných připomínek občanů řešíme přístup do MŠ
zavedením čipů, čímž bude zajištěna větší bezpečnost dětí.
• Obnova podlahy v tělocvičně ZŠ
Byl zpracován projekt s žádostí a podána žádost o dotaci v rámci
výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj.

www.ujezdubrna.cz
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• Zatékání vody do bytů na penzionu
Dále je potřeba vyřešit dlouhodobý problém se zatékáním vody
do bytů na penzionu pro důchodce na Štefanikově ulici. Jde
o dva byty, nad kterými je střecha z hydroizolační asfaltové krytiny a již delší dobu jsou místa přechodů na zeď poškozená.

do průmyslové oblasti. Neexistence chodníku a rozbahněné
travnaté pásy tíží nejen občany bydlící na této ulici, ale i ty, kteří
se pohybují směrem do města k obchodnímu středisku Penny
nebo na nádraží v Sokolnicích. Zastupitelstvo města schválilo
odkoupení stezky od Penny k ulici K Nádraží od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha. Dále budeme usilovat o získání navazujících pozemků na ulici K Nádraží
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pak už
by nic nebránilo vybudování chodníků.
• Potíže s terasou nad městskou knihovnou
Nad městskou knihovnou je v patře zbudováno několik bytů
a jeden z nich je přístupný pouze přes terasu. Na terase je umís-

• Rozvody v Centru lékařské péče
I když budova Centra lékařské péče dostala v minulém roce
nový zateplený „kabát“ s krásnou fasádou, tak uvnitř v budově číhá „časovaná
bomba“. Historické rozvody vody a odpadů se stále ozývají a pravděpodobně
si v brzké době vyžádají větší investici.
Zajisté si mnozí z vás všimli nedávné
opravy ucpaného odpadu v přízemí budovy. Tentokrát se to podařilo bez velkých nákladů, ale kdoví, co nás čeká dál.
• Problém chodníku a silnice v lokalitě u nádraží
Velmi kritický stav je na ulici K Nádraží, která je na hranici katastru Újezd u Brna a Telnice. Tato vzdálená část města je
vystavena velkému náporu nákladních vozidel zajíždějících
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těn plastový koberec, který má např. v dešti zabránit pohybu
ve vodě. Bohužel toto řešení není ideální. Na terasu s minimálním spádem jsou zcela nevhodným způsobem svedené okapy,
takže se stejně nájemníci pohybují při dešti ve vodě a voda zatéká i vchodem z terasy na chodbu. Údržba v zimním období
je ještě komplikovanější. Hledáme řešení, jak odstranit tuto nepříjemnost pro obyvatele domu.
• Demolice domu č.p. 2
Vzhledem k velmi špatnému stavu domu č.p. 2 rozhodlo
Zastupitelstvo města na třetím zasedání o demolici domu. Je
vypsané výběrové řízení na projektanta dokumentace bouracích
prací.
Ing. Karel Vévar, místostarosta

Bohatství starých kronik
Od tohoto čísla újezdského zpravodaje bychom vás rádi provázeli krok za krokem zápisy ve starých kronikách našeho městečka. Začínáme první
knihou samostatné
Československé republiky, kronikou od
roku 1923 do roku
1947, která má 478
stran, její název je „Pamětní kniha“.
Prvními kronikáři byli
Roman Chrást, řídící
učitel, zvolený osmého března 1924
a Karel Pilný, odborný
učitel a jednatel osvětového sboru, zvolen
25. srpna 1931. Za
členy letopisecké komise byli vybráni
15. března 1924 Ondřej Jelínek, papírník a Jan Mifek, strážník.
V úvodu se představuje první kronikář Roman Chrást zápisem,
který jsme se rozhodli uveřejnit celý, protože je důležitým svědkem doby a ukazuje motivaci a etiku kronikáře:
„Zákonem z doby velikého převratu, ze dne 30. ledna 1920 č. 80
Sb. z. xx., uložena obcím celého našeho státu povinnost pečovati
o řádné a pečlivé zapisování místních pamětí do trvanlivé knihy,
obecní kroniky. Důležitost jeho tkví v tom, že nařizuje zapisování
denních událostí a věcí hodných pamětí, čímž shromažďuje se
bohatý materiál, který bude jednou vítán jako pramen dějepisného poznání při líčení minulosti celé země, celého státu. Je
také dosti spolehlivých zpráv o událostech minulých, které jsou
cenným podkladem pro poznání našich předků, jejich života,
zvyků a mravů. A právě tyto události z minulých věků nejvíce
zajímají a jsou také hlavní příčinou, proč jsem vzal na sebe úkol
sepsati obecní kroniku.
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Usnesení o započetí
psaní kroniky stalo se
ve schůzi újezdské
obecní rady v listopadu 1925.
Jsem si vědom velikosti a důležitosti této
práce, která žádá, aby
kronikář byl vševědem, aby všemu rozuměl a vše bedlivě
pozoroval a vyžaduje
také mnoho času,
neboť má-li býti tato
kronika jakýmsi celkem poznání přítomnosti a minulosti obce
Újezda, všude vidím práci a důležité věci hodné popsání.
Nevím, zda tuto práci dobře vykonám.
Narodil jsem se 9. srpna 1877 v Bystřici nad Pernštýnem, zde
otec můj byl měšťanem. V roce 1896 maturoval jsem na učitelském ústavě v Příboře a od 7. září toho roku působím zde nepřetržitě, tedy již 28 tý rok.
Níž budu psáti vlastní události obce Újezda, jichž jsem sám pamětníkem, chci nejprve vylíčiti přítomný i minulý stav naší obce
a jejího okolí v těchto oddílech kroniky:
1. Zeměpisný přehled.
a) Poloha.
b) Hranice
c) Cesty.“
Tolik citace autentického a cenného materiálu jakožto vzácného
svědka minulosti. Pokračovat budeme v příštích číslech újezdského zpravodaje, pokud budete mít zájem. Uvítali bychom vaše
zpětné reakce, diskuzi a připomínky.
Rostislava Paarová
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Hvězda princezny Lady již září z nebe
Původ princezen je nevyzpytatelný. A to není pohádka! Když
se v Kavriánově č.p. 6 (dnes část obce Šaratice) narodil budoucí
řídící učitel František Kyselka (1859–1949), patřil jeho tatínek,
František Xaver Bakeš (1833–1917), k váženým osobnostem
tamního společenského života. Ostatně společenský
život ke slavnému a velmi
rozvětvenému rodu Kyselků patří víceméně dodnes. František Kyselka by
byl jistě na svoji vnučku
právem hrdý.
Výjimečně krásná a křehká
Marie Kyselková se narodila 20. srpna 1935 v Brně.
Původně se chtěla stát
zdravotní sestrou, proto
také vystudovala v Brně
zdravotní školu. Již během studií však navštěvovala taneční podniky, kde nejen tančila, ale také zpívala. František Kyselka, který
v té době už několik let žil v Brně, svojí vnučce velmi fandil.
Marie byla opravdu krásná, a tak nebylo divu, že jednoho dne
dostala lákavou nabídku na místo manekýny. Povolání zdravotní
setry vzalo za své. Milé modrooké blondýnky si na jedné módní
přehlídce všiml slavný režisér, také Brňan, Jiří Sequens. Nabídl
Marii roli ve filmu Větrná hora. Dva roky poté hrála v psychologickém dramatu Bomba, vzápětí v povídkovém filmu Touha
a také začala působit v divadle S. K. Neumanna.
Avšak její největší životní, první a zároveň poslední, role přišla
vlastně náhodou. Od režiséra Martina Friče byla pozvána na
konkurz pohádky Princezna se zlatou hvězdou (1959). V pohádce měla původně ztvárnit epizodní roli princezny, která se
ucházela o prince Radovana. Těsně před natáčením ale vážně
onemocněla hlavní představitelka, herečka Miriam Hynková

(1933–2010). Martin Frič tuto komplikaci tehdy vyřešil po
svém. Hlavní roli nabídl Marii, které bylo právě 24 let. Její denní
gáže za tuto pohádku byla 240 Kčs, což byly tehdy velmi slušné
peníze. Jak sama Marie říkala, natáčení veršované pohádky

s tak silným hereckým
obsazením si užívala.
K mistrům hercům jen
zbožně vzhlížela, ale
s oběma „Pepíky“,
Zímou a Vinklářem
vycházela dobře. Byli
prý tehdy před kamerami jediní mladí. Po
natočení této nesmrtelné pohádky se věnovala rodině a k herecké profesi se již nikdy nevrátila. Marie Kyselková opustila
tento svět na začátku letošního roku. Kdo by to byl řekl, že kořeny princezny Lady měly tak blízko k našemu městu.
Perličky
Marie Kyselková se narodila v Brně
do početné rodiny, jejíž stopy patří
dodnes k nejvýznamnějším. Její otec
Mojmír Kyselka (1902–1974) byl
významným brněnským architektem, stejně jako její bratr. Mojmír
Kyselka ml. (bratr Marie) je mj. vedoucím katedry architektury na stavební fakultě v Ostravě. Blízce či
vzdáleně byli s Marií Kyselkovou
spřízněni například poslanec a statkář František Xaver Bakeš,
chirurg Jaroslav Bakeš, sociální pracovnice a iniciátorka stavby
Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci Lucie Bakešová, archeolog Karel Absolon, lékař a speleolog Jindřich
Wankel a řada dalších významných osobností. Mariina babička,
Františka Kyselková, se přátelila s Leošem Janáčkem, dědeček
František s Alfonsem Muchou. Dlouholetým sousedem a posléze kamarádem Kyselků byl starosta města Brna Karel Tomeš.
Martin Cibulka
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Ze školních lavic – plavání, ekologie a mnohem víc...
Naši základní školu navštěvuje v současné době 367 žáků,
z toho 200 žáků se vzdělává na prvním stupni a 167 na druhém
stupni. V každém ročníku máme dvě třídy, průměrná obsazenost tříd je 20,4 žáků. Většinu tvoří děti místní, tedy z Újezdu
u Brna, ale fungujeme také jako škola spádová pro obce
Žatčany a Telnice. Máme však i žáky dojíždějící ze Sokolnic,
Hostěrádek, Otnic, Bošovic a dalších obcí.
Při škole funguje školní družina, kterou navštěvují žáci prvního
až třetího ročníku a jejíž kapacita byla od září 2018 navýšena
na 80 dětí. Družina je rozdělena na tři oddělení a provoz je přizpůsoben tak, aby
bylo o děti postaráno
nejen odpoledne po
skončení výuky (do
16:40 hod), ale i ráno
před začátkem vyučování.
Každoročně se také
uskutečňují různé opravy a rekonstrukce, aby i po technické
stránce vyhovovala škola nejpřísnějším požadavkům. V poslední
době prošly rekonstrukcí elektrické rozvody v některých třídách,
byly opraveny podlahy, zbudováno kluziště na školním dvoře
a upravena jedna třída na čítárnu. Tyto úpravy mohou být realizovány díky finanční podpoře města Újezd u Brna a také Nadačního fondu, který při základní škole působí.
Škola se též pravidelně zapojuje do projektů a dotačních programů. Získali jsme finanční dotaci z programu MŠMT Podpora
výuky plavání v základních školách, jež je poskytována na
úhradu dopravy do místa plavecké výuky a zpět. Dále jsme opět
využili možnosti zapojit školu do Šablon II. Je to dotační program MŠMT, díky němuž rozšiřujeme nabídku doučování zejména pro žáky ohrožené školním neúspěchem nebo
zpestřujeme výuku v některých předmětech tzv. tandemovou
výukou. To znamená, že v jedné hodině mohou být přítomni
dva učitelé a vzájemně se doplňovat, propojovat informace
k tématu z různých oborů apod. Z programu je také financována
činnost školního psychologa a další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Co se týká dalších projektů, jichž se škola účastní,
je možné zmínit například naši spolupráci se SŠEE v Sokolnicích
na projektu Polygram, dále pak Ovoce a mléko do škol apod.
Z činnosti základní školy
V uplynulém období školního roku 2018/2019 jsme realizovali
celou řadu zajímavých a úspěšných akcí. Jak je o nás známo,
profilujeme se jako škola zaměřená na ekologii a v této oblasti
jsme v minulosti sbírali mnohá ocenění. Pyšníme se mezinárodním titulem Ekoškola, který jsme obhájili už poněkolikáté. Žáci
se této problematice věnují nejen v rámci běžné výuky, ale také
navštěvujeme různé programy v centrech ekologického vzdělávání. Nejvíce spolupracujeme se školským zařízením environmentálního vzdělávání
Lipka nebo např. se společností Tereza, Rozmarýnek a jinými.
Důležitá je i činnost školního Ekotýmu, který se schází jednou
měsíčně a bedlivě dohlíží na uplatňování pravidel Ekokodexu,
ten jsme se totiž zavázali dodržovat.
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U žáků jsou také velmi oblíbené vícedenní pobytové programy
s ekologickým zaměřením, které jsme zařadili do 6. a 9. ročníku.
V šestém ročníku vyjíždějí žáci na tři dny do centra ekologického vzdělávání Jezírko v Brně Soběšicích. Cílem této akce je
především stmelení nově vznikajícího třídního kolektivu, a proto
je tento program zařazován právě na začátek druhého stupně,
kdy se stávající žáci seznamují s žáky nově příchozími z okolních
obcí. V devátém ročníku je již zaměření programu specifičtější,
a to sice na technologie 21. století, zejména v oblasti energií
z obnovitelných zdrojů. Letošní deváťáci absolvovali akci v měsíci březnu a jejich ohlasy jsou tedy poměrně čerstvé:
„V pondělí 11. 3. jsme jeli na Kaprálův mlýn. První den jsme se
seznamovali s objektem a večer jsme navštívili místní jeskyně:
Netopýrku, Švédův stůl a Pekárku. V Pekárce jsme mohli lézt
trasou „Plazivka“. Druhý den jsme navrhovali ekologicky šetrný
dům a potom naše nápady přenesli na papír a prezentovali je.
Večer jsme se seznámili s historií Kaprálova mlýna pomocí stanovišť rozestavěných po objektu.
Už od prvního dne jsme se všichni bavili, smáli se a užili si zábavu. Začali jsme si uvědomovat, jak málo společného času nám
zbývá. Kaprálův mlýn byl jedním z nejlepších výletů vůbec.“
(Zuzana Odehnalová, žákyně 9. A)

Kromě ekologicky zaměřených akcí navštěvují naši žáci akce
kulturní. Snažíme se, aby všechny děti za dobu školní docházky
navštívily kromě činoherních divadelních představení také
operu a balet. Nedílnou součástí výuky jsou i hudební vystoupení a koncerty vážné hudby.
Další oblastí našeho zájmu tvoří sport a aktivity s ním spojené.
Po celé zimní období plně využíváme ledovou plochu k výuce
bruslení, což je záležitost, kterou nám okolní školy velmi závidí.
Žáci osmého ročníku absolvovali v lednu lyžařský výcvikový kurz
ve Starém Městě pod Sněžníkem, žáci druhého a třetího ročníku mají do školního vzdělávacího programu zařazenou výuku
plavání. Škola se pravidelně umisťuje na předních příčkách
v různých sportovních disciplínách, jsme dobří v kopané, floorbalu, atletice, ale především v házené, což souvisí s dlouhodobou tradicí tohoto sportovního odvětví v našem městě
i v sousední Telnici.
Přáli bychom si, aby se všechny děti v naší škole cítily dobře
a aby s nabídkou, kterou jim předkládáme, byly spokojeny
nejen ony, ale samozřejmě i jejich rodiče. Další informace
o
škole
najdete
na
webových
stránkách
www.zs.ujezdubrna.info, kde jsou také k nahlédnutí Školní zpravodaje vycházející čtyřikrát ročně.
Vedení základní školy
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Domov u Františka – co děláme pro dříve narozené
V roce 2019 započal Domov u Františka již čtvrtý rok svého
provozu. O sto klientů se stará tým sedmdesáti šesti zaměstnanců. Posláním domova je poskytování péče osobám, které
se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepří-

ským občanům je v prostorách domova k dispozici kadeřnictví,
kosmetika i pedikúra. Domov byl otevřen pro širokou veřejnost
při akcích Den otevřených dveří a Týden sociálních služeb, dále
je možné ho navštívit při pořádání mší, exkurzí a tanečků, vy-

znivé sociální situaci a nejsou schopny ji překonat ve vlastním
prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny. Tito lidé potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých
potřeb, aby zachovali a rozvíjeli svou soběstačnost, společenské
návyky a dovednosti. Kolektiv zaměstnanců se i v roce 2018
stále vzdělával, aby klientům byly poskytovány co nejkvalitnější

stoupení Jamírku, Blonďáků, dětí základní i mateřské školy.
Velký ohlas měla i Pohádková cesta a Vinobraní. Probíhala velmi
dobrá spolupráce se zřizovatelem, městem Újezd u Brna, místní
základní a mateřskou školou a domovy pro seniory v Sokolnicích, Brně- Holáskách a Zastávce u Brna.
Organizace umožňuje studentské i profesní praxe, výměnné
pobyty a realizovala návštěvy (např. Církevní škola Brno, Evangelická akademie sociálně právní, Obchodní akademie Brno,
SEDUCA – CZE s. r. o, Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, Střední škola, základní škola
a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné v Brně, výše
uvedené domovy pro seniory).
Uživatelé se věnují tvořivé činnosti, obeslali dokonce svými výrobky soutěž Šikovné ruce našich seniorů, kterou pořádalo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.. Zapojili
jsme se též do akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.

služby. Sto lůžek v domově je plně obsazeno, zájem o umístění
v našem zařízení je veliký.
Provozní podmínky v domově byly stále vylepšovány, velkou
akcí se jevilo zejména zastínění oken venkovními žaluziemi
v hodnotě čtyři a půl milionu korun. Klienti získali mnohem příjemnější prostředí v letních měsících. Za pomoci města se vybudoval na terapeutické zahradě velký altán včetně okolního
vydláždění. Dále se rozšířily terasy zahrnující posezení u výtahu,
který byl vystavěn v roce 2017, byla zastřešena skladovací plocha, rozšířeny chodníky. Došlo též k zabezpečení požárního
schodiště v rámci zajištění bezpečnosti pro klienty.
Na webových stránkách domov prezentoval poskytované
služby a aktivity pro uživatele i veřejnost. Úspěšný byl kurz Univerzity třetího věku na téma Duševní zdraví. Přednášek se
zúčastnili nejen klienti domova, ale i obyvatelé města. Újezd-
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V rámci 6. ročníku Národní ceny sociálních služeb byly dvě pracovnice nominovány na tituly v kategoriích Pečovatelka roku.
Společným cílem všech zaměstnanců je spokojenost uživatelů
sociálních služeb v domově a poskytnutí kvalitní sociální a zdravotní péče.
Naděžda Ustohalová

www.ujezdubrna.cz

Městská policie radí občanům
1) Upozornění na zabezpečení rodinných domů
Městská policie v Újezdu u Brna upozorňuje občany na důkladné zabezpečení rodinných domů, neboť v současné době
byly zaznamenány případy vniknutí do rodinných domů v okolí
Brna a větších měst na jihu Moravy. Pachatelé nejčastěji využívají zadních nebo bočních přístupových cest ze zahrad a dvorů
a po překonání oplocení vniknou na pozemek a následně se
vloupají do domů, kde zcizují především finance, šperky a také
elektroniku.
Jestliže máte podezření, že dochází nebo by mohlo dojít k protiprávnímu jednání, volejte ihned na telefonní číslo Městské
policie 602 500 584 nebo na linku Policie ČR 158.
2) Obezřetnost vždy na prvním místě
V poslední době se „roztrhl pytel“ s různými podomními obchodníky, opraváři a poskytovateli různých služeb a slev.
Apelujeme rovněž na naše seniory, aby v žádném případě nevpouštěli do svých domovů podezřelé osoby, vydávající se za
pracovníky různých institucí (plynaři, elektrikáři apod.). Tito pod

různými záminkami vniknou do obydlí a zde starší spoluobčany
okradou někdy i o celoživotní úspory. Také byly zaznamenány
případy, kdy senioři pod zprvu vypadající výhodnou nabídkou
na slevu na plyn, elektřinu apod., podepíší dealerovi velmi nevýhodnou smlouvu, což zjistí až následně po podrobnějším prostudování smlouvy, kterou v rychlosti doma podepsali. Je pak
velmi těžké ji vypovědět a navíc člověk zaplatí nemalé peníze
za její zrušení. Proto si dávejte pozor, s kým uzavíráte smlouvu.

Doporučujeme smlouvy nikdy neuzavírat doma (pouze v „kamenném“ sídle společnosti, a to vždy až po pečlivém prostudování a zvážení podmínek smlouvy).
Jsme rádi, že nám tyto osoby včas oznamujete k prověření,
stejně jako pohyb nebo odstavení podezřelých vozidel. Informace o osobách a vozidlech, které tímto způsobem získáváme,
předáváme dál Policii ČR k dalšímu využití a samozřejmě mají
značnou hodnotu i pro naši činnost.
3 ) Výzva městské policie a Policie ČR – pomozte odhalit
sprejery
V souvislosti s pokračujícími případy sprejerství z poslední doby,
kdy došlo k pomalování dětského hřiště a srubu u penzionu,
na ulici Štefánikova a na několika dalších místech v našem
městě, vyzýváme veřejnost ke spolupráci. Ať už státní nebo
městská policie přivítá jakékoliv poznatky a informace, které by
pomohly pachatele odhalit a tím zabránit dalšímu poškozování
městského či soukromého majetku. Pachateli v případě vypátrání a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
Informace mohou občané poskytovat přímo strážníkům městské policie Újezd u Brna nebo na tel. čísle městské policie
602 500 584, případně na Policii ČR v Židlochovicích (tel.:
547 238 103), nebo na bezplatné lince 158.
Naše městská policie je tu pro vás, proto se s důvěrou na ni
kdykoliv obracejte. Níže uvádíme pracovní dobu a kontakty.
Pracovní doba:
Pondělí až Pátek – 07.00–16.00 hod., 22.00–07.00 hod.
Víkend a svátky: 22.00–07.00 hod.
V případě mimořádných události je strážník konající službu k dispozici na služebním telefonu MP.
Kontakt :
Mobilní telefon MP (nepřetržitý provoz): 602 500 584
Tel. velitele MP: 722 070 912
Pevná linka (služebna – pouze při přítomnosti strážníka):
544 224 901
Net.: www.ujezdubrna.cz
E-mail: policie@ujezdubrna.cz.
Děkujeme Vám všem za spolupráci.
Petr MACÁK
velitel městské policie

www.ujezdubrna.cz
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Společně proti plastu
Na středeční schůzce Klubu seniorů na újezdské faře zúčastněné mile překvapila paní Helena Otřísalová, která se nechala
inspirovat nápadem Společně s pytlíčky proti plastu, zveřejněným v předchozím čísle zpravodaje. Našila sáčky na ovoce a zeleninu ze záclon a přinesla je na setkání. Po sáčcích se jen
zaprášilo a my doufáme, že je všichni obdarovaní budou nosit
s sebou na nákupy a ukládat do nich zeleninu a ovoce. Tím přispějí k omezování použití mikrotenových sáčků a budou dobrým příkladem pro své děti a vnoučata. Děkujeme!
Rostislava Paarová

Rozmarýna míří do Senátu
Vystoupení v zajímavém a prestižním prostředí čeká pěvecký
soubor Rozmarýnu, Žatčanské mužáky a Chasu ze Žatčan.
Senátor našeho obvodu Ing. Ivo Bárek převzal záštitu nad vystoupením našich souborů v rámci Kulturního léta v Senátu, kde
bude předvedena část programu, který slavil velký úspěch
na Mezinárodním folklorním festivalu 2018 ve Strážnici.
Koncerty v rámci Kulturního léta se odehrají již po čtrnácté
v nádherném prostředí Valdštejnské zahrady, konkrétně v Salla
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Terreně. Vystoupení našich souborů má již stanovené datum,
a to 29. srpna 2019.
Do Prahy na koncert bude městem Újezd u Brna vypraven
autobus pro občany a pro ty, kteří se včas přihlásí a pojedou
autobusem, je připravena také komentovaná prohlídka prostor
Senátu Parlamentu ČR.
Jarmila Žaludová

www.ujezdubrna.cz

Salesiánské hnutí mládeže aktivně žije
Za necelé dva měsíce už bude končit školní rok, i přes to pro
vás máme nachystanou velkou spoustu aktivit.
V neděli 21. dubna bude odpoledne na oratoři pletení pomlázek. Kdo to neumí, může se přijít naučit plést pomlázky z 8 i 9
proutků. Postačí si pouze s sebou přinést dostatečné množství
„čerstvých“ vrbových proutků.
Další dvě akce jsou nabídkou především pro sportovce a pro
sportovní fanoušky. V neděli 19. května začíná v 15 hodin závod
horských a trekových kol s názvem O pohár svatého Antonína.
Závod je určen opravdu pro všechny, kdo zvládnou v těžkém
terénu ujet 10 km (muži), respektive 6 km (ženy). Registrace
do závodu začíná ve 14 hodin u kaple svatého Antonína.
ujezd.shm.cz/o-pohar-sv-antonina
Největší sportovní akcí, kterou SHM pořádá, je cyklistický ultramaraton K24. Jedná se o čtyřiadvacetihodinový závod určený
pro amatérské cyklisty, tedy doslova pro milovníky cyklistiky.
Každý účastník má k dispozici 24 hodin a je jen na něm, jak je
stráví. Může v jednom kuse jezdit pořád dokola (jeden okruh
má 28,4 km), mezi jednotlivými okruhy si dávat pauzu nebo si
zajet pouze jeden okruh. Každý nakonec dostane svůj diplom.
Letos se závod pojede 21. června. Přijďte se zaregistrovat v den
závodu do hlavního stanu na parkovišti u kostela. Registrace se
otevírá ve 13 hodin a závod začíná v 16 hodin.
www.k24.signaly.cz
Mgr. Pavel Blažek

www.ujezdubrna.cz
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Minulost a přítomnost házené
Házená, chcete-li handball, má v Újezdě dlouhou tradici. Branou sokolovny prošly za dobu existence našeho oddílu tisíce
hráčů, házenou tehdy i dnes žijí v našem městě celé rodiny. Za
všechny vzpomeňme toho nejznámějšího mistra sportu, mistra
světa a druhého z olympiády pana Jaroslava-Bagra Konečného.
A když se k tomu přidá tradiční, avšak férová rivalita s našimi
nejbližšími sousedy z Telnice, Sokolnic a Hostěrádek, tak máme
zaděláno na kvalitní sportovně-společenská setkání plná emocí
a napětí. V prvopočátcích se hrávalo na škváře, poté na antuce
a není to tak dlouho, co si naši kluci ničili klouby na tvrdém asfaltu. Dnes již naštěstí máme na venkovním hřišti moderní
umělý povrch. Jelikož je ale házená definována jako sport halový, těšíme se všichni na ten poslední a logický krok, tedy sportovní halu, která náš sport posune na ještě vyšší úroveň.
Dnešní členská základna je početná, máme 104 hráčů, z toho
90 je do 18 let. Funkcionářů je 19 a 10 z nich má trenérskou licenci. Tato čísla nejsou dílem náhody, ale úzce souvisí se zapáleností a aktivitou všech činovníků našeho oddílu a mnohaletou
systematickou prací. Její výsledky jsou vidět zejména v posledních několika letech, kdy navíc v konkurenci dnešních moderních sportů není lehké mládež k házené přitáhnout. V právě
probíhající sezóně máme v soutěžích obsazeny tyto kategorie:
přípravka a mini žáci, mladší žákyně, mladší dorostenky, mladší
žáci, starší žáci, mladší dorostenci, starší dorostenci a muži. V neposlední řadě je zde i příležitostně se scházející družstvo starších
pánů. Takto velký počet aktivních družstev je v porovnání s tradičními jihomoravskými házenkářskými baštami v současnosti
počin ojedinělý a neuvěřitelný.
A nyní dovolte krátké okénko do aktuálně probíhající sezóny.
Velkou radost nám dělají naši muži, kteří jsou aktuálně na
1. místě Jihomoravské ligy mužů a kteří se perou se Sokolnicemi o postup do II. ligy. Pokud navštívíte poslední domácí
utkání našich mužů, určitě nebudete litovat:
Újezd u Brna – Hostěrádky 5. 5. v 16:00
Celkový přehled nadcházejících zápasů všech našich družstev,
stejně tak jako komentáře k odehraným zápasům, odkazy na
soutěžní tabulky a mnoho dalšího z dění v našem oddílu najdete
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na našich stránkách http://www.hazena-ujezd.com/. Dle regulí Českého svazu házené musí být zápasy domácích, které se
hrají v únoru a březnu, odehrány v hale. Pro tyto naše domácí
zápasy využíváme
azyl v Telnici, kde mají
přetlakovou nafukovací halu.
Naši mladší a starší
žáci se se střídavými
úspěchy pohybují
v horních polovinách
svých soutěží. V loňském školním roce se
našim hochům společně s hráči z Telnice a pod hlavičkou ZŠ
Újezd u Brna podařilo vybojovat ve Sportovní lize základních
škol první místo, získat Pohár ministra školství a dosáhnout tak
na samý vrchol v této kategorii.
Naši mladší a starší dorostenci se pohybují spíše ve spodních
patrech tabulek 2. lig, avšak k 15.březnu mladší dorostenec
David Víška a starší dorostenec Tomáš Kachlík vedou celkové
tabulky nejlepších střelců svých soutěží! David Víška se letos
dokonce dostal do výběrového celostátního kempu ročníků
2003, kde se dokázal výrazně prosadit i mezi šedesátkou největších talentů z celé republiky. Dorostenci se ale potýkají s odchody talentovaných spoluhráčů, kteří zamířili do prvoligových
oddílů (Filip Zourek do Frýdku-Místku a Robert Halíček do
Žďáru nad Sázavou), kde mají adekvátní podmínky pro svůj další
házenkářský rozvoj. Tyto odchody nás na jednu stranu netěší,
klukům to však sportovně přejeme a držíme jim palce. Na druhou stranu to hodně vypovídá o vysoké kvalitě naší trenérské
práce s mládeží.
Mladší žákyně a mladší dorostenky se aktuálně pohybují na
konci svých tabulek, to ale vůbec nevadí, neboť holky především sbírají zkušenosti mezi tradičními ostřílenými ženskými
týmy z celé Moravy a jsou průkopnicemi ženské házené
v našem městě.
Naše starší žáky a starší dorostence čeká 18. až 22.4. tradiční
několikadenní mezinárodní házenkářský mega turnaj v Praze,
který se koná každoročně pod názvem Prague Handball Cup
https://phc.cz/. Tohoto nádherného klání se zúčastňujeme každoročně, neboť příležitost poměřit síly s družstvy z celého světa
a prohléhnout si Prahu si prostě nemůžeme nechat ujít! Vloni
naši kluci porazili třeba i výběr Hong-Kongu J!
A nakonec kategorie přípravky a mini žáků, které ještě nehrají
pravé soutěžní zápasy, se svými soupeři se utkávají formou turnajových klání. Házená je sportem krásným, kolektivním a komplexním, ovládnutí této hry ale vyžaduje nemalé úsilí, vytrvalost
a fyzickou zdatnost. Zvažujete-li jako rodič sportovní kroužek
pro své dítě a zkusíte házenou, tak vězte, že tohoto rozhodnutí
nebudete litovat. V nejnižších věkových kategoriích je totiž kladen důraz zejména na pohybovou všestrannost, kterou vaše
dítě zúročí i v jakémkoli jiném sportu.
Pavel Víška

www.ujezdubrna.cz

MAS Slavkovské bojiště
vyhlásí v dubnu výzvy pro spolky a zájmová sdružení
Do konce dubna bude otevřen příjem žádostí na kanceláři
MAS Slavkovské bojiště pro jednorázové akce obcí, neziskových organizací, spolků a zájmových sdružení konaných
v roce 2019. MAS Slavkovské bojiště díky dotaci z Jihomoravského kraje podpoří částkou max. 10 tis. Kč neinvestiční záměr
žadatele, který bude veřejně přístupný, se zaměřením na společenskou, kulturní nebo sportovní aktivitu a na území MAS
Slavkovské bojiště.
Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách MAS
Slavkovské bojiště, kde jsou uvedena i hodnoticí kritéria, podle
nichž budou podané žádosti posuzovány.
V současné době je vyhlášena třetí výzva MAS na podávání
žádostí pro podnikatele v zemědělských i nezemědělských
činnostech, příjem žádostí končí 30. 4. 2019. Zájemci o tuto
výzvu se mohou obrátit na kancelář MAS Slavkovské bojiště,
Hrušky 166. V předchozích výzvách bylo podpořeno třicet žadatelů dotacemi v hodnotě přes 11 mil. Kč. Podmínkou schválení žádosti je místo provozovny na území MAS Slavkovské
bojiště, předfinancování výdajů a obor činnosti dle katalogu CZ
– NACE nebo zemědělská činnost.
MAS Slavkovské bojiště chystá v letošním roce vyhlásit dvě
výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (na podporu

sociálního podnikání a sociálních služeb) a čtyři výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (Cyklostezky,
Terminály veřejné dopravy [parkovací stání pro auta a kola],
Sociální služby a Kulturní památky). Doposud MAS podpořila
v rámci svých výzev z OP Zaměstnanost sedm projektů za více
než 6,4 mil. Kč. Z Integrovaného regionálního operačního
programu MAS Slavkovské bojiště vyhlásila již pět výzev na
rozvoj základních a mateřských škol, na vybudování dopravně
bezpečnostních prvků v obcích. Bylo podáno pět žádostí v celkové hodnotě 17,9 mil. Do konce března je otevřen příjem
žádostí na investice do zájmového vzdělávání a na sociální
bydlení.
Pro obce, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby z území kancelář
MAS ještě vyhlásí výzvu na vybudování biocenter, biokoridorů
nebo větrolamů v rámci Operačního programu Životní prostředí
s předpokládaným ukončením příjmu žádostí do 30. 8. 2019.
Celé znění zveřejněných výzev je dispozici na našich webových
stránkách www.slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Soutěž o nejrozkvetlejší předzahrádku
v Újezdě u Brna
Město Újezd u Brna vyhlašuje foto soutěž vlastní rozkvetlé předzahrádky.
Nejen včelka Květuška v pohádce potřebuje ke svému životu
rozkvetlé zahrádky, ale i všechen další hmyz, kterému se
v posledních letech příliš na našich zatravněných monokulturních nebo štěrkových zahradách a stříkaných polí nedaří.
Vysázením různých květin na svých zahrádkách tedy zútulníme svá obydlí, ale pomůžeme tím i drobným živočichům.
Pravidla soutěže
1. Vyfoťte v průběhu jara či léta vlastní rozkvetlou předzahrádku nebo předzahrádku členů vaší rodiny (zejména babiček a dědečků) a fotografii zašlete do 31. 8. 2019 na
e-mail soutez-ujezd@seznam.cz, ve kterém uveďte své
jméno a adresu místa pořízení fotografie. Fotografie
budou zveřejněny na FB města.
2. Hodnoceny budou fotografie pořízené pouze v Újezdu
u Brna.
3. Pokud bude pořízeno a zasláno více fotografií z jednoho
místa, hodnocena bude pouze jedna fotografie.
4. Fotografie nedodržující téma soutěže budou vyřazeny.
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5. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit fotografie včetně
jména autora na internetu, v tiskovinách a případně na výstavách bez nároku na odměnu.
Vyhodnocení
Soutěžit se bude ve dvou kategorií:
A) Cena veřejnosti
Fotografie předzahrádek splňující podmínky soutěže budou
nahrány na Facebook města a vítěznou předzahrádkou se
stane ta, co získá nejvíce hlasů veřejnosti. Hlasování bude
spuštěno 10. září 2019 a ukončeno 30. září 2019.
B) Cena odborné poroty
Odborná porota složená z členů komise životního prostředí
vybere ….. nejlepších předzahrádek dle těchto kritérií: rozmanitost, přínos zahrádky pro hmyz a množství kvetoucích
rostlin.
Cena:
Město Újezd u Brna věnuje dvěma výhercům zahradnické
potřeby v hodnotě 1000 Kč.
Včelařství u Staré hory věnuje do soutěže 10 sklenic medu.
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Basu už jsme pochovali a do rána tancovali
V sobotu 2. března 2019 se konala v sále Na Rychtě Ostatková
zábava s tradičním pochováváním basy. Uspořádaly ji společně
dva újezdské spolky, Tylovo divadlo a CM Šternovjan, a pokusily
se tak navázat na dlouholetou tradici pořádání ostatků v Újezdě,
která byla na několik desetiletí přerušena. Nejsme si jisti, zda
existují nějaké další záznamy, kdy naposledy se v Újezdě pochovávala basa, my jsme našli doklady z roku 1988.
K tanci a poslechu hrála samozřejmě cimbálová muzika Šternovjan a funkce moderátora se úspěšně zhostil bard újezdského
divadla Jindřich Doležal.
V průběhu večera předvedli tanečníci ze Šternovjanu tradiční
masopustní tanec Pod šable, za který sklidili bouřlivý potlesk.
Vyvrcholením večera bylo pak tradiční pochovávání basy v podání členů obou pořádajících spolků. O půlnoci se z jeviště
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vydal na parket smuteční průvod v čele s bubnujícím policajtem,
kterého následoval kněz a kostelník s ministranty. Máry se zesnulou basou doprovázeli muzikanti a průvod uzavírali truchlící
pozůstalí. Poté, co průvod několikrát prošel sálem, aby všichni
přihlížející měli možnost se s basou rozloučit, vrátili nosiči máry
zpět na pódium a kněz v podání Jindřicha Doležala zahájil smuteční čtení z pera Tomáše Kaválka. V něm veršovanou formou
okomentoval události uplynulého roku a shrnul postřehy ze života v našem městě. Podle reakcí diváků se mu to povedlo
velmi dobře.
Myslím, že se první obnovená Ostatková zábava vydařila a už
se těšíme na její další ročníky.
Leona Tálská
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Hasiči se umí bavit, tančit, zpívat, řádně slavit
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás všechny pozdravil
v novém vydání zpravodaje.
Sbor dobrovolných hasičů je nedílnou součástí našeho města
co se týče pomoci, ochrany zdraví a majetku nás všech. Ale je
také spolkem podílejícím se na kulturním dění. Letošní rok jsme
zahájili kulturní akce tradičním, již XVI. hasičským plesem. Konal
se 16.2.2019 v sále restaurace Na Rychtě. Ačkoliv se ples kryl
s termínem jarních prázdnin a někteří odjeli za zimními sporty
na hory, přesto zůstalo dost těch, kteří se přišli pobavit a užít si
pěkný večer při tanci a příjemnou zábavu s bohatou tombolou.
Další akce pořádaná hasiči na sebe nenechala dlouho čekat.
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2.3.2019 proběhl v našem městečku masopustní průvod masek,
kterým nás provázel koňský povoz pana Dobrovolného, za což
mu velice děkujeme . Dodalo to celému průvodu správnou tradiční atmosféru. Poděkování samozřejmě patří všem zúčastněným i těm, co se podíleli na zajištění akce. V neposlední řadě
jsme vděčni naší městské policii, která celou dobu dohlížela na
bezpečný průběh.
Touto cestou děkujeme vám všem za přízeň a těšíme se na setkání při takto povedených akcích, nikoliv však u zásahu.
Za SDH Milan Vítek, velitel sboru
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Přestávka v tréninku aneb Sportovní ples
Dne 19. 1. se uskutečnil již XXIV. ročník tradičního sportovního
plesu v sále restaurace Na Rychtě. K tanci a poslechu zahrála
taneční skupina Slimáci z Blučiny. I v náročných podmínkách
kulturního sálu se podařilo pro zúčastněné připravit výborné
občerstvení, nevšední zábavu a bohatou tombolu. Akce se konala pod pořadatelskou záštitou fotbalového oddílu SK Újezd
u Brna. „Plesovou sezónu jsme zahájili s novou kapelou, které
se podařilo obecenstvo výborně naladit. Spokojeni jsme také
s účastí, ples navštívili lidé i z poměrně vzdálených obcí jako

jsou Letonice či Želešice. Jsme rádi, že naše plesová zábava si
tradičně našla svůj okruh návštěvníků," vyjádřil spokojenost
předseda spolku Jakub Kamenický. Na dotaz, jaké akce sportovní klub chystá v roce 2019, reagoval: "Jako každý rok chystáme na léto dvě až tři akce sportovně společenského
charakteru, ať již turnaje či jednorázové zápasy. Velmi se nám
v minulých letech osvědčila spolupráce s újezdskými vinaři, snad
se nám povede něco společně opět připravit."
Radek Řeřicha

Věneček měl padesát a zůstává stále mlád!
Újezdská plesová sezona byla letos opět vydařená a máme velikou radost, že svou troškou do mlýna mohl přispět i tradiční
Věneček, který letos slavil padesáté výročí. První Věneček se
totiž v Újezdě u Brna uskutečnil již v roce 1969 a je s podivem,
že tradice těchto plesů vydržela bez přerušení půl století. Je to
samozřejmě především díky obětavosti mnoha dobrovolníků,
kteří se za ta léta na organizaci Věnečku podíleli. Patří jim za to
velký dík.
I letos tomu nebylo jinak. Po osmé hodině zahájili, pod vedením Anežky Pejřové, mladí tanečníci svým předtančením taneční
zábavu. K poslechu i tanci hrála nejen brněnská kapela Black
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Hats, ale v prostorách restaurace zpříjemnila večer především
milovníkům folkloru místní cimbálová muzika Šternovjan. Samozřejmě nemohla chybět tradiční bohatá tombola a losování
nejhodnotnějších cen před půlnocí. Jedním z vrcholů plesu bylo
půlnoční překvapení v podání našich mužů, které s nimi nacvičily Marie Životská a Klára Kostihová.
Kolem druhé hodiny ranní odcházela většina spokojených hostů
s úsměvem na tváři, což nás organizátory samozřejmě potěšilo.
Děkujeme tedy všem návštěvníkům za přízeň, dobrovolníkům
za pomoc a těšíme se, že se uvidíme příští rok na 51. Věnečku.
Tomáš Kaválek, KDU ČSL
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Víno je zrcadlem srdce
První ročník vinařského plesu v Újezdu u Brna
Dne 26. ledna 2019 proběhl v sále Na Rychtě I. vinařský ples
pořádaný spolkem Vinaři Újezd. Díky velkému zájmu byl ples
během chvíle zcela vyprodán, tudíž se na mnohé zájemce nedostalo. Bylo prodáno 190 místenek a celkově ples navštívilo
více jak 230 lidí, čímž byla kapacita sálu zcela naplněna.
O předtančení se postarali tanečníci z folklórního souboru Šternovjan. K poslechu a tanci hrála kapela Benny Q a naše oblíbená cimbálová muzika Šternovjan. Obě kapely se těšily
velkému úspěchu.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o vinařskou akci, bylo zařazeno
do nabídky pro návštěvníky plesu 21 druhů vín od místních vinařů. Víno, pivo i tvrdý alkohol se pil v hojné míře, tančilo se

a nálada byla výtečná. Parket byl stále plný až do brzkých ranních hodin.
Jednalo se ovšem o první ples, a tak chybičky se vždy najdou.
Věříme, že do dalšího ročníku vše vypilujeme ke spokojenosti
všech. Atmosféra plesu byla výborná, za což děkujeme především těm, kdo se plesu zúčastnili a jakkoliv se zapojili do příprav
a realizace letošního premiérového ročníku. Touto cestou bychom Vás také rádi pozvali na II. vinařský ples v Újezdu u Brna,
který se uskuteční 25. ledna 2020 opět v sále Na Rychtě.
Za spolek Vinaři Újezd,
Radim Šifta

Vítejte ve světě princezen,indiánů, pirátů a víl...
V neděli 24. února 2019 od 15 hodin patřil sál újezdské sokolovny dětem v maskách. Sešli se zde princezny, indiáni, piráti,
víly, čarodějnice, doktorka, ale i Taťka Šmoula, plameňák, troll
a mnoho dalších. O program a zdárný průběh plesu se postaraly
ženy z oddílu volejbalu a další členové újezdského Sokola. Tradičně se děti představily v průvodu masek, zahrály si známou
hru Kuba řekl, zasoutěžily si ve hře Kdo dřív přinese a vyzkou-
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šely si několik tanečních sestav. Během různých soutěží si děti
užily odpoledne plné zábavy, smíchu a tance. Na závěr byly vyhlášeny tří nejlepší masky a nechybělo ani losování tomboly.
Děkujeme všem přítomným, že dorazili a odpoledne si užili.
Velký dík patří také organizátorům, kteří se na celé organizaci
plesu podíleli.
Tereza Sklenářová, TJ Sokol Újezd u Brna
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Vzpomeňme dnes, na městský ples!
„Kdo se dokáže radovat, má ohromné bohatství“, řekl kdysi
George Bernard Shaw, irský dramatik. Ideální příležitost pro ono
radování se a vybočení ze dnů pracovních přinesl XV. reprezentační ples města Újezdu u Brna, který se konal 22.února v sále
restaurace Na Rychtě.
Na začátku uvítala hosty paní starostka Marie Kozáková, popřála dámám i pánům, aby protančili střevíce a prožili příjemný
společenský večer. K poslechu, podbarvení atmosféry a především k tanci hrála skupina Benny Q. Střídaly se skladby české
i zahraniční a už při prvních tónech bylo jasné, že večer bude
patřit převážně evergreenům.
Slavnostní předtančení stálo za to. Na parketu se objevily krásné
dámy v rudých společenských šatech v doprovodu šarmantních
pánů v oblecích. Taneční škola Danza předvedla profesionální vystoupení, na které byla radost pohledět. V průběhu večera jsme
v jejím podání viděli ještě ukázky standardních a latinskoamerických tanců a pokaždé bylo vystoupení odměněno potleskem.
To ale nebylo vše. Pravou újezdskou mazurku zatančil folklórní
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soubor Šternovjan, v jehož podání ožil dávno zapomenutý
místní lidový tanec.
A protože k plesu patří také tombola, ani na tom našem nechyběla. Každý, kdo si zakoupil obálku s deseti losy, vyhrál jednu
cenu. Vedle toho všechny ostatní losy putovaly do závěrečného
losování o tzv. ceny hlavní, a tudíž nejhodnotnější. Všem sponzorům, kteří byli na plese jmenováni, ještě jednou mnohokrát
děkujeme!
O dobré jídlo návštěvníci plesu nepřišli, krátce po deváté si
mohli dát večeři. Na stolech byly připravené koláče, v nabídce
figurovalo dobré víno i kapka něčeho ostřejšího.
Parket byl stále plný tančícími páry a zábava volně plynula až
do pozdních nočních hodin.
Nepozvali jsme zvláštní VIP hosty a slavné moderátory, podle
všeho nikomu nechyběli. Mnohem důležitější je přece atmosféra, ve které se člověk může radovat, tančit a bavit se s přáteli.
Tak si ten hezký plesový večer ještě na chvíli ve vzpomínkách
uchovejme...
Mgr. Markéta Jetelová
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Vítejte na svět, naši malí..
Narození dítěte je vždycky veliká radost. Jeho přivítání na světě je hezkou letitou tradicí újezdské radnice.
Slavnostní vítání nových občánků se konalo v sobotu 16. března 2019 v obřadní síni městského úřadu Újezd
u Brna. Jelikož se dětí narodilo v posledních měsících opravdu hodně, bylo vítání rozděleno na tři skupiny.
Paní starostka Ing. Marie Kozáková přivítala mezi nové občany Újezdu u Brna osm děvčat a sedm chlapců.
skupina 9:30
Jiří Hemžal
Libor Kaválek
Ondřej Blažek
Noemi Kostihová
Beáta Husáková

skupina 10:00
Magdalena Šinderbalová
Matyáš Holub
Prokop Dudík
Lada Ondráčková
Agáta Jelenková

skupina 10:30
Kateřina Lišková
Laura Řeřichová
Jan Urban
Diana Popeláková
Michael Slezák

Velké poděkování patří Adrianě Jarošové, Amálii Životské, Adamu Životskému, Tomáši Flajšingerovi, Janu Flajšingerovi a Vítu Muselíkovi, žákům naší základní školy, kteří nejmladším občánkům města recitovali básničky
u kolébky.
Petra Zemanová

www.ujezdubrna.cz
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Jak včelka Květuška hledala barevné kytičky
Ekologická pohádka pro malé i velké
Na kraji jednoho meruňkového sadu stál u plotu včelí úl. Bylo
jaro, meruňky se zrovna chystaly rozkvést a některá kvítka už
v plné kráse vítala sluníčko a lákala včelky na svoje květy.
U vchodu do úlu bylo díky tomu živo. První včelky pátračky se

chystaly vyletět z úlu a konečně po dlouhé zimě ochutnat slaďounký nektar. Vždyť je taky na čase, už dávno se v úlu rodí
malé včeličky, které potřebují jídlo, a zásoby z minulého roku
se pomalu tenčí. Včelí maminka klade jedno vajíčko za druhým
a včelí krmičky, což jsou včely krmící včelí děti, se musejí hodně
otáčet, aby malé nakrmily. A takové včelí miminko toho sní
hodně.
Jedna malá včelka Květuška, která se právě včera večer narodila, se hned zapojila stejně jako ostatní do práce v úlu. Nejdříve uklízela, pak krmila včelí larvičky, a když trochu povyrostla,
strážila úl před nepřáteli, obsluhovala včelí maminku a také stavěla plásty z vosku. Do těch dávají ostatní včelky med. Květuška
byla tak trošku zvědavá a neposedná. Kdykoliv mohla, vyzvídala
od starších včel, které se vracely do úlu naložené nektarem
a pylem, jaké je to tam venku, co vše uvidí a na co se má těšit.
Představovala si chuť a vůni květů a nemohla se dočkat, jak
bude mezi nimi poletovat.
Konečně přišel den, kdy mladší včelky zastaly její práci a ona
mohla vyletět z úlu. Se zatajeným dechem se rozhlédla kolem
a vyletěla. Meruňky v sadě už byly odkvetlé, proto se musela
vydat dál. Vzpomněla si, že se v úle povídalo o tom, jak je
někde za kopcem velká spousta kytiček. Vydala se tedy tam.
Létání jí moc bavilo,
mávala křidélky co
nejrychleji to šlo, až
konečně uviděla
velké pole se
spoustou žlutých
květů. S radostí začala
ochutnávat
jeden, druhý, třetí,
další a další květ.
Mezi tím sbírala pyl,
který si nakládala na
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nožičky, a když už nemohla více unést, vydala se zpět do úlu.
Cestou si říkala, že je venku moc krásně, jaké je to dobrodružství a těšila se na zítřek.
Další den svítilo od rána sluníčko. Tak Květuška létala z úlu na
žluté pole a z pole do úlu, sem a tam a stejně pilně pracovala
i další dny. Až jednoho dne byla včelka trochu mrzutá. Znala jen
samá žlutá pole a k tomu všemu ji začalo pobolívat bříško. Přišla
noc, Květuška už byla doma mezi sourozenci a místo tichého
spokojeného pobzukování slyšela jen sténání a stížnosti na bolesti bříška od jiných včelek. Všimla si toho starší včela a ptala
se, zda nelétají každý den na to stejné žluté pole. Včelky se od

ní dozvěděly, že nemůžou každý den jíst to stejné jídlo, jinak je
bude trápit bolení bříška.
Přišlo ráno a Květuška se rozhodla, že už nepoletí na žluté pole,
ale že se podívá i jinam a určitě najde další rozkvetlé rostlinky.
Vydala se proto na opačnou stranu od úlu. Neletěla dlouho
a v dálce v údolí zahlédla barevné květy. Zaradovala se a co
nejrychleji se vydala za nimi. Jaké to bylo ale zklamání, barevné
květy nebyly květy, ale lidská obydlí. Celá smutná létala okolo,
až u jednoho z domků uviděla starou babičku, jak zalévá krásné
kytky. Zářily tam astry, levandule, slunečnice, divizna.... To byla
krása, a ta chuť! Každá kytička byla jiná. Bzukotem poděkovala
hodné paní a celá šťastná se rozhodla, že poprosí i ostatní lidi,
aby sázeli hodně různých květin a pomohli tak jí i jejím včelím
kamarádkám. Létala kolem oken a včelí řečí pěkně prosila každého, koho potkala. Někteří lidé se jí báli a odháněli ji, ale jiní
poznali, že Květuška jen potřebuje kvítka a nikomu nechce ublížit. Proto, když uvidíte za oknem včelku, nemusíte z ní mít
strach. Je to jen tvoreček, který má hlad a hledá potravu. A kdo
ví? Možná je to naše Květuška.
Poproste tedy maminky, tatínky, babičky nebo dědečky, ať
s vámi nějaké kytičky také zasází.
Zbyněk Píza
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Jak jsme potkali Zvědavé slůně
aneb radost v Radosti
Proč mají sloni dlouhé choboty jsme se jeli dozvědět do brněnského kterýdivadla Radost první březnovou neděli. Děti se těšily
na velké divadlo a rodiče tak mohli, i když v doprovodu dětí,
odpočívat po ostatcích s pochováváním basy, které proběhlo
předešlý večer.
Zvědavé slůně je jednou z méně známých pohádek anglického
prozaika a básníka Rudyarda Kiplinga. Ten dosáhl Knihou
džunglí takového věhlasu, že další jeho povídky, bajky a moderní pohádky se ocitly nezaslouženě tak trochu v pozadí. To
ale nic nemění na literárních kvalitách, poezii, vtipu a zábavnosti
těchto hravých a úsměvných příběhů. Jsem ráda, že se v Brně
touto pohádkou zabývali a do rukou ji vzal zrovna režisér Pavel
Polák, který jí ponechal všechnu hravost. Bavili se nejen děti,
ale i rodiče. I když je hra na repertoáru divadla s přestávkou už
více než 15 let, má stále vyprodáno.

www.ujezdubrna.cz

Kdysi dávno měli sloni ještě místo chobotu bambuli, bylo to ale
dost nepraktické, protože si svými velkými tlapkami nemohli
třeba utrhnout listí ze stromu nebo odehnat mouchu. Zvědavé
slůně mělo mnoho otázek. Podobně jako malí diváci, ptalo se
neustále :„Proč?“. Nikdo v džungli mu nedokázal například říci,
co večeří krokodýli. Až to sám při setkání s jedním krokodýlem
poznal. Nos se mu natáhl a od té doby měl na nose něco, co
mu koukalo do bot. Slon tomu tedy začal říkat chobot.
Hra plná písniček snad vykompenzovala drobné organizační
komplikace, které provázely tento první výjezd. Příště už nám
to půjde lépe a snad ani prázdniny neprodlouží to čekání na
vstupenky.
Děkujeme městu, že zaplatilo autobus a podpořilo tak kulturní
život mladých rodin s dětmi.
Veronika Šinderbalová
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Velikonoční symboly
Velikonoční pomlázka
Tradice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní už
ve 14.století pražský kazatel Konrád Waldhauser. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci, ospalci
i lenoši se časně zrána házeli do vody nebo alespoň polévali,
aby se probrali.
A co si každý z nás představí pod pojmem pomlázka? Tento
název označuje svazek spletených vrbových proutků, který
slouží jako nástroj ke šlehání. Pomlázkou je však také nazývána
výslužka z koledování. O Velikonočním pondělí vstávali děti,
chlapci a muži časně zrána, aby vyšli s pomlázkou na koledu.
Šlehali děvčata, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý rok,
předávali jim tím svěžest, mladost, ohebnost a zdraví mladého
proutku. Svobodná děvčata jim za to zavěšovala na pomlázky
barevné stuhy. Vdané ženy koledníci vyšlehali proto, aby jim
vyhnali zlý jazyk. Nechodívali však do domů sousedů, s nimiž
nebyli zadobře.
Také hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se
brzy otelila a ovocné stromky, aby se probudily ze zimního
spánku k další úrodě.
Dříve se šlehalo pomlázkou i další den, o takzvaném „odplatném úterý“, kdy děvčata oplácela hochům. Někde se místo
pomlázky ujímala úkolu pomladění studená voda. Tento zvyk
se nazýval „oblévačka“. Říkávalo se, že „prašivý bude ten, kdo
nebyl politý vodou“.

životní síly, narození, nesmrtelnosti, slunce, návratu jara a díky
skořápce též symbolem bezpečí. Vejce se také přirovnává
k hrobu, který skrývá život, což je symbolické spojení s Ježíšovým zmrtvýchvstáním.
Převzato z knihy Herynek, P. České Velikonoce – zvyky a návody
Největší křesťanské svátky můžete letos prožít
* v kostele sv. Petra a Pavla
• Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně) 19:00 hod
• Velký pátek (Památka Umučení Páně) 15:00 hod
• Bílá sobota (Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně) 21:00 hod
• Boží Hod Velikonoční 8:00 hod a 11:00 hod
* v Evangelickém kostele v Rychmanově
• Květná neděle (14. 4.) společná ekumenická bohoslužba
CČSH a ČCE 14:00 hod
• Velký pátek ČCE 14:00 hod
• Bílá sobota CČSH 17:00 hod
• Boží Hod Velikonoční ČCE 14:00 hod
Duchovní obnova proběhla v kostele sv. Petra a Pavla v sobotu
13. 4. 2019 od 8:00 hodin a vedl ji Mons. Jiří Mikulášek, děkan
Královské stoliční kapituly v Brně.
Radek Mezuláník

Velikonoční vajíčka
Pravděpodobně jako první zavedli zvyk darování vajec v období
svátků jarní rovnodennosti Egypťané. Vejce se pak odpradávna
zdobila nejen u Slovanů, ale i u Germánů, na Kavkaze, v Asii
a dalších. Nejstarší nalezená kraslice je zřejmě stará 2300 let.
U nás dávaly dívky chlapcům vajíčka odměnou za šlehání a za
odříkání hezké koledy. Vajíčka musela být plná a barevná.
Časem se začala zdobit i prázdná vyfouknutá vejce (tzv. pouchy
nebo vejdumky), která sloužila především jako dekorace. Tradice malování kraslic se v našich krajích rozvinula jako nikde
jinde na světě. Nyní je zvykem koledníkům dávat i dárky a starším hlavně alkohol.
Legenda o malování vajec
Při svém putování po světě jednou přišel Ježíš se svatým Petrem
do statku, kde poprosili hospodyni o kousek chleba. Nešťastná
hospodyně však neměla ani skývu, ale chtěla pocestné pohostit.
V tom uslyšela kdákání slepice, a tak seběhla do kurníku a našla
zde vejce. Upekla ho v teplém popelu a nakrmila jím pocestné.
Když odešli, chtěla smést ze stolu skořápky, ale spatřila, že byly
zlaté! Každému dalšímu pocestnému potom dávala vejce, avšak
žádná skořápka se už ve zlato neproměnila. Časem začala vejce
rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných.
Symbol vejce
Vejce je už od pohanských dob symbolem nového života, dále
plodnosti, úrodnosti, vzkříšení ( obsahuje přece zárodek života),
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(zpracování plachtových textílií)

Plachtar

(montážní práce)

Montážník

HLEDÁME KOLEGY DO NOVÉHO
AREÁLU V KOBYLNICÍCH NA
POZICI:

ceský výrobce
plachtového zastrešení

Plán akcí na nejbližší měsíce
21. dubna

Pletení pomlázky v Komunitním centru (pořádá SHM)

27. dubna

Újezdská notička-houslová soutěž pro mladé houslisty (pořádá JAMIRO)

27. dubna

Pálení čarodějnic na klubovně (pořádá město ve spolupráci s KŠK)

30. dubna

Tradiční pálení čarodějnic na hřišti za Sokolovnou (pořádá Sokol)

4. května

4. narozeniny CM Šternovjan (pořádá CM Šternovjan)

8. května

Koncert klavírní kvintet (pořádá město ve spolupráci s KŠK)

10.–11. května

Výstava klobouků – Bez kloboučku ani ránu (pořádá Rozmarýna)

12. května

Oslava svátku matek na Sokolovně (pořádá město ve spolupráci s KŠK)

18. května

Den dětí (pořádá město, na klubovně v parku u koupaliště)

19. května

Africká pohádka, Pohádkové divadlo Sandry Riedlové (pořádá město ve spolupráci s KŠK)

19. května

O pohár svatého Antonína – závod horských a trekových kol (pořádá SHM)

25. května

Babské hody (pořádají stárky a Sokol))

6. června

Divadelní představení v ND Brno – Apartmá v hotelu Plaza (pořádá město ve spolupráci s KŠK)

6. června

Vystoupení VUS Ondráš – na Rychtě (v jednání, pořádá Rozmarýna ve spolupráci s městem)

9. června

Jana Rychterová – Letní koncert Písničky pro děti, zakončení školního roku

21.–22.června

K24 – cyklistický ultramaraton (pořádá SHM)

29.-30. června

Petropavelské hody (pořádá SOKOL a újezdská chasa)

14. července

Letní koncert Martina Hammerle Bortolottiho, italské hity (pořádá město ve spolupráci s KŠK)

28. července

Letní koncert Groovey (písně Simona & Garfunkela, pořádá město ve spolupráci s KŠK))

11. srpna

Letní Koncert Vlastimila Bialase a hostů, Straussovy valčíky (pořádá město ve spolupráci s KŠK)

19.- 23. srpna

Letní kino na Sokolovně (pořádá město a KŠK)

29. srpna

Vystoupení Újezdské Rozmarýny v Senátu (zájezd pořádá město ve spolupráci s KŠK)
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