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Vážení spoluobčané, 
prožili jsme krásné vánoční svátky, do nichž nás uvedlo adventní 
období zpříjemněné krásnými adventními koncerty. Opět musím 
poděkovat členům Kulturně školské komise za přípravu těchto 
koncertů a především její předsedkyni, Mgr. Markétě Jetelové, 
za precizně zvládnuté průvodní slovo. Vždyť i jeden z účinkují-
cích, profesor brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie 
múzických umění, Petr Kolař vysoce hodnotil průvodní slovo 
Markéty a chválu v závěru jednoho z koncertů doplnil tvrzením, 
že s tak kvalitním projevem se snad ještě nesetkal. Je zřejmé, že 
máme v našem městě mnoho výjimečných lidí a osobností. 
Jednu z výjimečných osobností bychom Vám rádi v tomto roce 
představili, ale o tom až v příštím zpravodaji…… 
Také Vánoce jsme mohli prožít v radosti a společenství oboha-
ceném o setkání s přáteli. Mimo jiné bych chtěla poděkovat 
manželům Ivetě a Zdeňkovi Floriánovým, kteří každoročně 
stmelují část našeho města nazývanou Bundášov vlastní výro-
bou punče, na který se všichni těšíme. Je to vždy pohlazení na 
duši, když obyvatelé této části o Štědrém večeru vycházejí 
z domů a přejí si krásné prožití svátků vánočních. K nádherné 
vánoční náladě vždy přispějí a z domů nás k tomuto krásnému 
společenství sousedů zvou koledy obětavých trubačů, takzva-
ných pastýřů. Také jim patří za jejich službu velký dík. Vždyť jejich 
přednes koled obohacuje nejenom Štědrý večer, ale také roz-
svěcení vánočního stromu a živý betlém. Doufám, že tato tra-
dice bude i v budoucnu zachována. Věřím také, že podobná 
setkání se dějí i v ostatních částech Újezda. Štědrý večer je 
potom pro mnohé korunován slavnostní bohoslužbou a uve-
dením České mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!“.     
Jistě už se většina z nás těší na příští svátky vánoční. Nyní však 
prožíváme dobu plesů, tance a dalších příjemných setkání s přá-
teli. Přeji Vám, milí spoluobčané, abyste se nejenom plesovou 
sezónou protančili s lehkostí vánku, ale aby Vás celý rok 2020 
provázela radost, mír v duši, hojnost pracovních i osobních 
úspěchů a všeho dobrého. 
 

Vaše starostka Marie Kozáková  
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Rozhovor s Rosťou Paarovou: Újezdské proměny
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Drazí čtenáři! 
Doufám, že jste se těšili na 
další rozhovor, který jako ten 
předchozí přibližuje zajímavé 
osobnosti našeho městečka. 
Ani tento nebude výjimkou 
a já věřím, že se Vám bude 
líbit.  
Tentokrát jsem totiž zpovídal 
Rosťu Paarovou, jednu 
z mála újezdských osobností, 
o které najdete zmínku ve 
Wikipedii a která se učila 
„PR” od Václava Havla.  
 

Dobrý den, Rosťo. Tak jako všichni před Vámi, ani Vy ne-
uniknete malému představení. Co mi tedy na úvod o sobě 
povíte? 
Na úvod bych ráda řekla, že mě žádost o rozhovor překvapila 
a zaskočila. Vůbec nejsem zajímavá osoba, a hlavně velmi ne-
rada jsem v centru pozornosti. 
Ale dobře tedy. Narodila jsem se v Újezdě a žila tady do svých 
20 let, kdy jsem odešla do Prahy studovat Vysokou školu eko-
nomickou. V Praze jsem se vdala a narodili se nám 2 synové, 
kteří již delší dobu žijí i se svými rodinami v Českých Budějovi-
cích. Do Újezda jsem se vrátila po téměř čtyřiceti letech, abych 
se postarala o svoji maminku a už jsem tu zůstala. A ráda. 
V Praze jsem zažila tvrdá normalizační léta, tzv. sametovou re-
voluci i prvních 20 let naší nové demokracie. V sedmdesátých 
letech jsem se zapojila do dobrovolnické práce pro Jazzovou 
sekci.  
 
Jak jste se k Jazzové sekci dostala? 
Jednoduše. Chodila jsem se sestřenicí na komponované jazzové 
programy do klubu Rubín na Malostranském náměstí pořádané 
Luďkem Hulanem. Tam moji pozdější kolegové rozdávali při-
hlášky do sekce. Tak jsem se přihlásila a zároveň vyjádřila přání 
něco pro toto sympatické sdružení dělat.  
JS bylo společenství nadšenců, kteří se snažili v obtížných nor-
malizačních podmínkách přiblížit lidem v naší zemi nezávislou 
kulturu. Pořádali jsme koncerty, vydávali Jazz Bulletin a další tis-
koviny. Mimochodem první vydání Hrabalova románu Obslu-
hoval jsem anglického krále jsme také vydali my. Není divu, že 
kličkovat před postihem režimu se nemohlo dařit pořád. V roce 
1986 byli uvězněni všichni členové výboru JS, mezi nimi i můj 
bývalý manžel Tomáš Křivánek. V té době bylo mým dětem 
jeden a tři roky, bylo to těžké období, ve kterém nás velice pod-
pořila Charta 77 a VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stí-
haných). Protože jsem byla jako jediná z manželek uvězněných 
časově flexibilní, byla jsem na mateřské dovolené a domluvila 
jsem se anglicky, převzala jsem po jistém váhání roli kontaktní 
osoby s novináři za postižené rodiny. Na radu Václava Havla 
jsem dělala rozhovory se zahraničními novináři, rozhlasovými 
reportéry a televizními štáby, u nás doma v obýváku. Přesvědčil 

mě, že jedině díky informacím, které se dostanou do zahraničí 
a vyvolají mezinárodní solidaritu a tlak na naše komunistické 
vedení, dostanou obžalovaní nízké tresty. Což se později po-
tvrdilo. 
 
Jaká byla spolupráce s Václavem Havlem? 
Nemohu mluvit o spolupráci, setkali jsme se sice mnohokrát, 
ale byly to spíš společenské akce. Měla jsem s ním jeden zá-
sadní, dost dlouho trvající rozhovor mezi čtyřma očima, ve kte-
rém mě přesvědčoval a přesvědčil o tom, že mám novináře 
přijímat a mluvit s nimi. Nebyla jsem žádná hrdinka, měla jsem 
jednu negativní zkušenost s americkým reportérem, měla jsem 
obyčejný strach o děti, napíchnutý telefon, kdykoliv mě mohli 
za tyto aktivity zavřít a bylo známo, že v takových případech se 
dávaly děti do dětských domovů, ne prarodičům. Ale VH mě 
přesvědčil, samozřejmě. 
V té době jsem úzce spolupracovala spíš s Annou Šabatovou 
a Petrem Uhlem, také Honzou Urbanem. 
V době vazby mého muže a ostatních, v říjnu 1986, slavil Václav 
Havel padesáté narozeniny ve svém velkém bytě na nábřeží 
a ve velkém stylu. Byla jsem tam také a byl to neuvěřitelný zá-
žitek. Ostrůvek svobody, radosti, veselí a důvěry uprostřed deš-
tivé pochmurné normalizační Prahy. Kromě chartistů, Plastiků 
a dalších odpůrců režimu tam bylo také mnoho slavných osob-
ností kulturního života. 
 
V souvislosti s nedávnými oslavami 30. výročí od same-
tové revoluce, které proběhly i v Újezdě a kterých jste se 
zúčastnila, nemohu nezmínit Milion chvilek pro demokra-
cii, ten se, co se minimálně rozměrů týče, nejvíce blíží ob-
čanským protestům sametové revoluce. Co si o této 
občanské iniciativě myslíte? 
Víte, tady se názorově rozcházím se spoustou svých přátel, ka-
marádů a známých. Jsem poněkud skeptická. Samozřejmě, že 
mě fascinují počty účastníků protestních akcí a vzbuzují ve mně 
určitý respekt, ale zároveň si nemyslím, že by to k něčemu po-
zitivnímu vedlo. Současné demonstrace vnímám jen jako vyjád-
ření odporu vůči vedení státu, nesouhlasu s výsledky posledních 
demokratických voleb, ale nic konstruktivního. Můj názor je 
částečně také formován nechutí k jakýmkoli masovým akcím. 
Řekla bych, že to je taková moje fobie, která vznikla v tlačenici 
při vstupu na jeden koncert ve Varšavě, kde jsem byla davem 
hozena na velkou skleněnou výlohu, která se prohýbala a hro-
zilo, že se vysype. Nebylo úniku. Hrozný pocit. Od té doby se 
žádných davových akcí nezúčastňuji, nechodila jsem demon-
strovat na Václavák před třiceti lety, ani na slavném prvním kon-
certu Rolling Stones na Strahově jsem nešla do kotle, ale byla 
vzadu, kde se dalo dýchat.  
Další věc je, že se nemohu zbavit dojmu, že šikovný „dirigent“ 
dokáže dav zmanipulovat. A já nesnáším pocit, že se mnou 
někdo manipuluje. 
Fandím spíš snahám pracovat na sobě, ovlivňovat své nejbližší 
okolí tím, jak se člověk chová, co dělá, a tím zdánlivě nevý-
znamným a nepatrným posunem „mávnutím motýlích křídel“ 
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šíří dobré vlny dál a dál. Jenže to je drobná, soustavná, nevidi-
telná a nevděčná práce a k té nemají mnozí odvahu ani trpěli-
vost. Já se o to trochu snažím. 
 
Věřím, že mnozí vidí a vnímají protesty Milionu chvilek jako im-
puls ke změně, ale já ne. Mrzí mě, že demonstrace vedou 
k další polarizaci společnosti, lidé se kvůli rozdílnému názoru 
vzájemně osočují... Ale asi to tak je vždycky, když neexistuje 
„opravdové“ nebezpečí a je období relativního klidu. Jako 
kdyby to lidé nemohli v tom klidu vydržet a musí si nějakého 
nepřítele udělat, aby se měli proti komu vyhraňovat. 
 
Cítíte, že hodnoty, které stály u zrodu české demokracie 
ve společnosti přetrvávají? 
Zmínila jsem se o svém skepticismu, ale v podstatě jsem životní 
optimista. Věřím, že kdyby tyto základní hodnoty byly opravdu 
ohroženy, lidé se opět semknou a budou je bránit. 
 
V čem se podle Vás česká společnost za posledních 30 let 
nejvíce proměnila? 
Na tuto otázku je velmi těžká odpověď. Nejsem sociolog, 
abych svoje případné tvrzení mohla něčím podložit. Určitě se 
společnost velmi proměnila, ale v čem nejvíc, to nevím. Hraje 
v tom roli spousta faktorů. Technika nesmírně pokročila a ovliv-
ňuje ve stále větší míře život každého z nás. Svoji roli hraje zkrá-
cení vzdáleností, můžeme svobodně cestovat, což ovlivňuje 
i naši otevřenost a omezuje strach z neznámého, stále pokra-
čující globalizace stírá rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, mi-
grační vlny mění Evropu přímo před našima očima... Je toho 
hodně a je těžké vybrat to nejdůležitější. 
 
A co Újezd, proměnil se taky? 
Samozřejmě! Co se týká „viditelných a hmotných“ věcí, mnohé 
se zlepšilo, vybudovalo. Už si těžko dovedeme představit, že 
před 30ti lety tu nebyla kanalizace, vodovod, plyn. Nebylo 

žádné zařízení pro seniory, škola neměla tělocvičnu. Je tady 
skvělá infrastruktura, výborné spojení do Brna. Snad se v blízké 
době zlepší i spojení do sousedních „okresů“, které se poněkud 
zkomplikovalo. 
Co však tu bylo a není a je škoda, že už není: koupaliště, kino, 
zmizel památný dům čp. 1. Já vím, že po bitvě je každý generál, 
ale připadá mi jako velká chyba minulých vedení města, že ne-
chalo koupaliště „vybydlet“ a zničit krátkodobými pronájmy. 
Podle mého názoru se ne všechno dá přeměřovat výnosy 
a ztrátami a vedení obce má vždy prostředky na to, aby udržo-
valo při životě služby, které sice nejsou výdělečné, ale slouží 
občanům či zajišťují kontinuitu s historií (dům čp. 1). 
A co tu nebylo a není, tedy nezměnilo se, snad málokdo se 
mnou nebude souhlasit, když zmíním důstojný stánek kultury, 
tedy víceúčelové zařízení s velkým sálem a zázemím pro spolky, 
kroužky a jiné občanské iniciativy, kterých v Újezdě není málo. 
A co se týká „neviditelných a nehmotných“ věcí, v tom si mys-
lím, že se u nás moc nezměnilo. Lidé pořád budou brblat a na-
hlas nic neřeknou, budou rozděleni přibližně půl na půl, 
zastupitelstvo se bude dohadovat... Jak listuji starými zápisky 
a kronikou, když připravuji články pro Zpravodaj, bylo to tak 
i před 100 lety. Těch dohadů a ztracených let, když se jednalo 
o novou školní budovu, kolik protestů bylo proti železnici...Kdo 
se sem přistěhoval, říká, že to je újezdská specialita... 
Dala bych přednost jiné, lepší :). 
Co mě ale velmi těší a co se změnilo, je návrat k folkloru a kul-
turním tradicím, a to od těch nejmenších dětí přes mládež k do-
spělým i déle dospělým. Jsem velmi ráda, že současné vedení 
města je těmto snahám velmi nakloněno a podporuje je. 
 
Na závěr dávám vždy příležitost sdělit občanům něco, co 
by si dotyčný přál, nějaký vzkaz. Tedy, kdybyste chtěla 
něco vzkázat obyvatelům Újezda, co by to bylo? 
Věřte dobrým zprávám a šiřte je, špatné prověřujte! 

Rozhovor vedl Jakub Váša 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019 
 
Počet občanů ČR                                                            3249 
Počet cizinců                                                                      73 
Celkový počet obyvatel                                                  3322 
 
Počet přistěhovaných obyvatel                                            79 
Počet odstěhovaných obyvatel                                            65 
 
Matriční události 
 
Uzavření manželství                                                            15 
z toho církevní sňatky                                                            6 
Narození                                                                            35 
Úmrtí občanů Újezda u Brna                                               37 
 

Petra Zemanová

Výběr z matriky Újezd u Brna – statistika za rok 2019
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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města ze dne 
14. 11. 2019 
 
1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovatelem zá-

pisu Ing. Libora Lattenberga a Radomíra Lakomého. 
 
2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 9. za-

sedání Zastupitelstva města Újezd u Brna. 
 
3. Zastupitelstvo města Újezd u Brna projednalo „Petici za 

odvolání ředitelky mateřské školy“ přijatou dne 1. 7. 2019 
pod č. j. 4243/2019 a bere na vědomí vzdání se funkce 
ředitelky Mateřské školy Újezd u Brna, Palackého 200, 
664 53 Újezd u Brna, IČO: 70990778 Mgr. Markéty 
Markelové k 31. 10. 2019. Zastupitelstvo města Újezd u Brna 
pověřuje starostku města, aby zaslala informaci o projednání 
petice jejím iniciátorům. 

 
4. Zastupitelstvo města Újezd u Brna projednalo. Petici za za-

chování stromů na Rychmanově“ přijatou dne 30. 9. 2019 
pod č. j. 5611/2019 a vzalo na vědomí zvolený postup řešení. 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje starostku města, 
aby zaslala informaci o projednání petice jejím iniciátorům. 

 
5. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo 

se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 8 ve výši 
133 000 Kč, které bylo schváleno Radou města Újezd u Brna 
dne 14. 10. 2019. Jedná se o zapojení dotací od JMK na Fa-
mily Point, revitalizaci zeleně v parku a dále přesun mezi pa-
ragrafy. Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

 
6. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje rozpočtové opa-

tření č. 9 ve výši 150 000 Kč. Jedná se mimo jiné o zapojení 
dotace od JMK na Mezigenerační centrum. Rozpočtové 
opatření je vyrovnané. 

 
7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí soupis 

více a méně prací i potřebu posunutí termínu pro dokončení 
díla a rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 20. 6. 2019 na akci „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení ul. Legionářská, Tyršova, Sušilova, Komenského 
a část ul. Hybešova uzavřené se společností Skanska, a.s., 
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 26271303, 
jehož předmětem je změna termínu dokončení a předání 
předmětu díla objednateli a dále provedení více a méně 
prací. Celková cena díla je 2.391.889,- Kč bez DPH v platné 
sazbě. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem do-
datku. 

 
8. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje Radu města 

Újezd u Brna, aby v záležitostech akce „Rekonstrukce veřej-
ného osvětlení ul. Legionářská, Tyršova, Sušilova, Komen-
ského a část ul. Hybešova“ prováděla další kroky v dikci 
zákona o obcích. 

  9. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo informováno o dů-
vodech vedoucích k posunutí termínu provedení díla a roz-
hodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 9. 10. 2019 na akci „Regenerace sportovního povrchu 
tělocvičny ZŠ Újezd u Brna“ uzavřené se společnosti PRO-
STAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO: 27713130, 
jehož předmětem je změna termínu provedení díla. Zastu-
pitelstvo města pověřuje starostku podpisem dodatku. 

 
10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna ruší své dřívější vyhrazení 

si pravomoci z 8. zasedání zastupitelstva města ze dne 
7. 10. 2019 ke smlouvě na akci „Regenerace sportovního 
povrchu tělocvičny ZŠ Újezd u Brna“ a ukládá Radě města 
Újezd u Brna, aby nadále řešila veškeré záležitosti týkající 
se této smlouvy. 

 
11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí soupis 

více a méně prací a rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2019 na akci „II/418 
Újezd u Brna–Otnice, 1. stavba“ uzavřené se společností 
Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, 628 00 
Brno, IČO: 45474281, jehož předmětem je provedení více 
a méně prací. Celková cena díla je 4 338 518,28 Kč bez 
DPH v platné sazbě. Zastupitelstvo města pověřuje starostku 
podpisem dodatku. 

 
12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna ruší své dřívější vyhrazení 

si pravomoci ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2019 na akci 
„II/418 Újezd u Brna–Otnice, 1. stavba“ a ukládá Radě 
města Újezd u Brna, aby nadále řešila veškeré záležitosti tý-
kající se této smlouvy. 

 
13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje „Sazebník úhrad 

za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Města 
Újezd u Brna – Fyzické osoby, neziskové právnické osoby 
– obce, kraje, svazky uvedené v registru zájmových sdružení 
práv. osob, aj.“ a „Sazebník úhrad za zřizování věcných bře-
men na nemovitém majetku města Újezd u Brna – Fyzické 
osoby podnikající, právnické osoby – subjekty zapsané v ob-
chodním rejstříku a živnostenském rejstříku“ s platností od 
1. 12. 2019. K 30. 11. 2019 pozbývá v plném rozsahu plat-
nosti usnesení č. 15 přijaté na 4. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna dne 15. 4. 2019, kterým byly stanoveny 
poplatky za vstupy do chodníků a komunikací. 

 
14. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít smlouvu 

o právu provést stavbu – vodovodní přípojku k rodinnému 
domu č. p. 865, Wolkerova (na pozemku parc. č. 1956 
a 1957, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví 
Města Újezd u Brna, část parc. č. 1908/1, k. ú. Újezd 
u Brna, mezi stavebníkem: Ing. J. Ocáskovou,………… 664 53 
Újezd u Brna, na straně jedné, a Městem Újezd u Brna, na 
straně druhé, a pověřuje paní starostku města podpisem 
smlouvy. 

Usnesení zastupitelstva města
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15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí žádost 
Spolku Vinaři Újezd, IČO: 70289239 ze dne 13. 11. 2019, 
č. j. 6471/2019 a schvaluje rozšíření účelu použití dotace 
Spolku Vinaři Újezd, IČO: 70289239 na vybudování čelní 
zateplené stěny a izolace stropu nemovitosti na parc.č. 49, 
k. ú. Újezd u Brna – materiálové zabezpečení o Dodávku 
a montáž garážových vrat na stavbu na parc. č. 49, k. ú. 
Újezd u Brna. 

 
16. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schva-

luje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové finanční 
dotace z rozpočtu Města Újezd u Brna schválené Zastupi-
telstvem města dne 15. 4. 2019 ze dne 15. 5. 2019 (pří-
jemce Spolek Vinaři Újezd), kterým se mění předmět 
smlouvy, kdy je příjemce oprávněn použít dotaci také na 
dodávku a montáž garážových vrat u stavby na parc. č. 49. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem dodatku. 

 
 
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 
9. 12. 2019 

 
1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu 

Magdalenu Pízovou a Mgr. Bc. Petru Kocúrovou. 
 
2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje program 10. za-

sedání Zastupitelstva města Újezd u Brna.  
 
3. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí postup 

ve věci odstoupení od Smlouvy o dílo ze dne 30. 5. 2016, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 1. 2017 se zhotovitelem 
Změny č. 1 územního plánu Újezd u Brna společností 
AD plan & design, s.r.o. se sídlem Dunajevského 1134/44, 
616 00, Brno-Žabovřesky, IČO 29264910. 

 
4. Zastupitelstvo města Újezd u Brna projednalo a schvaluje 

Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace pro období 
2020–2029.  

 
5. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo schválit poplatek 

za stočné pro obyvatele města Újezd u Brna ve výši 650 Kč 
plus DPH v platné sazbě/osoba/rok. Pro osoby podnikající 
a zaměstnance firem se sídlem nebo provozovnou ve městě 
Újezd u Brna se dříve schválený poplatek stočného 820 Kč 
plus DPH v platné sazbě/osoba/rok nemění.   

 
6. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo a neschvaluje 

Dodatek č. 23 ke smlouvě č. P/04/99 o provozování zařízení 
vodovodu uzavřené mezi společností Vodovody a kanali-
zace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, 
IČO: 494 54 587 a Městem Újezd u Brna, jehož předmětem 
je stanovení výše vodného a nájemného za provoz vodo-
vodního řadu od 1. 1. 2020 a ukládá Radě města projednat 
opětovně Dodatek č. 23 s vedením VaK Vyškov. 

 
7. Zastupitelstvo města výslovně souhlasí s tím, že bytové jed-

notky, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 

  budovy čp. 967, 968 a pozemku parc. č. 3258/9, budou 
  stávajícím nájemcům převedeny za částku nižší, nežli je je-
jich obvyklá cena, a to za částku 1 Kč v každém jednotlivém 
případě, a to s ohledem na ustanovení § 20 a 21 zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.  

 
  8. Zastupitelstvo města schvaluje a rozhodlo uzavřít kupní 

smlouvy s nájemníky bytového domu na ulici Rozprýmova, 
čp. 967 a 968, kteří mají s městem uzavřenou Smlouvu 
o zajištění výstavby bytu, jeho následném nájmu a prodeji, 
nebo půjčce, nebo smlouvu o půjčce na byt jeho následný 
nájem a smlouvu o budoucí kupní smlouvě na byt v byto-
vém domě Rozprýmova čp. 967 a 968. 

 
  9. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem 

kupních smluv k bytům v bytovém domě Rozprýmova 
čp. 967 a 968. 

 
10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo založit Spole-

čenství vlastníků jednotek Rozprýmova čp. 979 a 980.  
 
11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo učinit prohlá-

šení vlastníka a pověřuje starostku města podpisem.  
 
12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat bytové 

jednotky a uzavřít kupní smlouvy s nájemníky, kteří mají 
s městem podepsanou smlouvu o zajištění výstavby bytu, 
jeho následném nájmu a prodeji, na byty v bytovém domě 
na ul. Rozprýmova čp. 979 a 980, včetně pozemku a za 1 Kč 
a pověřuje Radu města zabezpečením prodeje bytů v by-
tovém domě Rozprýmova čp. 979 a 980. 

 
13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. 

 
14. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává obecně závaznou 

vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. 
 
15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává obecně závaznou 

vyhlášku č. 3/2019, o poplatku z pobytu. 
 
16. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává obecně závaznou 

vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství. 

 
17. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schválilo rozpočtové opa-

tření č. 10 ve výši -787 700,00 Kč. Rozpočtové opatření je 
vyrovnané.  

 
18. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje předběžné roz-

počtové opatření k rozpočtu na rok 2019 pro operace, které 
vzniknou v období od 10. 12. 2019 do 31. 12. 2019 bez 
určení konkrétní výše částky pro všechny nutné rozpočtové 
změny, tedy i v případě, že se bude měnit objem rozpočtu 
či dojde k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy. 
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Zastupitelstvo města pověřuje příkazce operce, správce roz-
počtu a hlavní účetní provedením výše uvedeného rozpoč-
tového opatření. Zastupitelstvo města bude s provedenými 
rozpočtovými opatřeními seznámeno na nejbližším zase-
dání.  

 
19. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo 

se souhlasem na vědomí protokol o výsledku veřejno-
správní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola 
Újezd u  Brna. Tato kontrola byla provedena dne 
7. 11. 2019.  

 
20. Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo seznámeno a vzalo 

se souhlasem na vědomí protokol o výsledku veřejno-
správní kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Újezd u  Brna. Tato kontrola byla provedena dne 
7. 11. 2019.  

 
21. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Zřizovací listinu 

Základní školy Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěv-
kové organizace, IČO: 70990794, která nahrazuje zřizovací 
listinu ze dne 27. 9. 2016. 

 
22. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 3/ZŠ 

se Základní školou Újezd u Brna, okres Brno-venkov, pří-
spěvková organizace, IČO: 70990794, která nahrazuje 
Smlouvy o výpůjčce č. 1 a 2/ZŠ, včetně všech jejích dodatků. 

 
23. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Zřizovací listinu 

Mateřské školy Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěv-
kové organizace, IČO: 70990778, která nahrazuje zřizovací 
listinu ze dne 27. 9. 2016. 

 
24. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 3/MŠ 

s Mateřskou školou Újezd u Brna, okres Brno-venkov, pří-
spěvková organizace, IČO: 70990778, která nahrazuje 
Smlouvy o výpůjčce č. 1 a 2/MŠ, včetně všech jejích do-
datků. 

 
25. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí Zápis 

ze sejití finančního výboru konaného dne 4. 12. 2019. 
 

26. Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet na rok 2020 ve výši 
104 936,10 tis. Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je od-
větvové (paragrafové) třídění. Schválený rozpočet na rok 
2020 je připojen jako příloha č. 1 zápisu.  

 
27. Zastupitelstvo města schvaluje výši neinvestičních příspěvků 

zřizovaných příspěvkových organizací dle předložených ná-
vrhů rozpočtů, a to:  

     Základní škola 2 400 000,00 Kč  
     Mateřská škola 1 010 000,00 Kč  
 
28. Zastupitelstvo města schvaluje výši příspěvků organizacím:  
     DSO Cezava 67 400,00 Kč 
     Členský příspěvek Austerlitz 9 700,00 Kč 
     Svaz měst a obcí 15 400,00 Kč 

29. Zastupitelstvo města rozhodlo a stanovuje v souladu s § 102 
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci Rady 
města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v ná-
sledujícím rozsahu:  

     a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních pro-
středků z jiných rozpočtů bez určení výše částky,  

     b) na výdajové straně rozpočtu navýšení závazného ukaza-
tele do výše 1 000 000 Kč v období mezi jednotlivými 
zasedáními zastupitelstva. Navýšení závazného ukaza-
tele musí být financováno snížením jiného závazného 
ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením 
financování (položka 8115) nebo reálným a odůvodně-
ným zvýšení příjmů.  

 
30. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může Rada města 

samostatně provádět jen v případech:  
     a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění 

chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj 
k odvrácení možných škod,  

     b) když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a do-
pady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 
z neoprávněné úhrady,  

     c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů 
a dohledů,  

     d) další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření 
je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován.  

 
31. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo provádět rozpočtová 

opatření mimo rozsah stanovený Radě města. Usnesení 
rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schvá-
lených v kompetenci rady. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo 
na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci Rady města na nejbližším zasedání zastupitel-
stva konaném po schválení rozpočtového opatření Radou 
města a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na 
zasedání podat ústně). 

 
32. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o finančních pra-

vomocech statutárních zástupců města a Rady města takto:  
     • Starosta/ka města má právo za normálních okolností roz-

hodnout o výdajích do výše 50 000 Kč.  
     • Starosta/ka města má právo v naléhavé krizové situaci roz-

hodnout o výdajích města do výše 150 000 Kč.  
     • Místostarosta/ka města má právo za normálních okolností 

rozhodnout o výdajích do výše 50 000 Kč.  
     • Místostarosta/ka města má právo v naléhavé krizové si-

tuaci rozhodnout o výdajích města do výše 150 000 Kč.  
     • Radě města je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce 

dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000, o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle 
schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření 
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce.  

 
33. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schva-

luje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor s panem 
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MUDr. Karlem Šultesem, ………… 664 53 Sokolnice, IČO: 
65265092, jejímž předmětem je ukončení Nájemní 
smlouvy ze dne 20. 6. 2016 k 31. 1. 2020, a pověřuje sta-
rostku podpisem dohody. 

 
34. Zastupitelstvo města Újezd u  Brna rozhodlo uzavřít 

a schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k pod-
nikání s paní MUDr. Janou Godavovou, ………. 664 08 Bla-
žovice, IČO: 08532524. Předmětem smlouvy je pronájem 
nebytových prostor za účelem provozování lékařské ordi-
nace s čekárnou v budově na ul. Komenského č. p. 77, 664 
53 Újezd u Brna o výměře 45,5 m2 ordinace s čekárnou 
a část společných prostor o výměře 23,95 m2 za částku 
26 462,50 Kč/rok od 1. 2. 2020. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  

 
35. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Stanovy dob-

rovolného svazku obcí Region Cezava s účinností od 
1. 1. 2020. 

 
36. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Dohodu 

o ukončení plánovací smlouvy mezi Městem Újezd u Brna 
a investorem stavby Bc. M. Popelákovou, ul. …………., 
664 53 Újezd u Brna, jejímž předmětem je ukončení Plá-
novací smlouvy, č.j.: 3616/2019/UUB/MCh, kterou mezi 
sebou uzavřeli. Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje 
starostku města podpisem Dohody o ukončení plánovací 
smlouvy. 

 
37. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Plánovací 

smlouvu mezi Městem Újezd u Brna a Bc. M. Popelákovou, 
ul. ………….., Újezd u Brna, jejímž předmětem je prodloužení 
kanalizační stoky „DA“ a vodovodního řadu „5“ k pozemku 
parc. č. 1926, 1927 v k. ú. Újezd u Brna. Zastupitelstvo 

města Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem 
Plánovací smlouvy. 

 
38. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje plánovací 

smlouvu mezi Městem Újezd u Brna a V. Nedomou, 
ul. …………., 664 53 Újezd u Brna, jejímž předmětem je pro-
dloužení kanalizační stoky „DA“ k pozemku parc. č.1908/2, 
k.ú. Újezd u Brna a zokruhování vodovodního řadu „5“ do 
ulice Wolkerova, k. ú. Újezd u Brna. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem Plánovací 
smlouvy 

 
39. Zastupitelstvo města rozhodlo, že stavba „Multifunkční hala 

se zázemím“ se nebude realizovat podle stávajícího pro-
jektu, na který je vydáno stavební povolení. 

 
40. Zastupitelstvo města rozhodlo o zhotovení II. varianty pro-

jektu „Multifunkční hala se zázemím“, kterým by se změnilo 
zejména ostatní zázemí haly v rámci řízení o změně stavby 
před dokončením. 

 
41. Zastupitelstvo města bere na vědomí následný postup pro-

jektu „Multifunkční hala se zázemím“ pro roky 2019–2021. 
 
42. Zastupitelstvo města bere na vědomí základní požadavky na 

zadání projektu II. varianty „Multifunkční hala se zázemím“, 
a postup projekčních prací včetně řízení o změně stavby 
před dokončením.  

 
43. Zastupitelstvo města bere na vědomí postup řešení na do-

davatele projektu multifunkční hala č. 2a, a to uzavřením 
příkazní smlouvy s firmou IK consult s.r.o., IČO: 27713326, 
se sídlem Živného 1425/8, 635 00 Brno za 33 000 Kč plus 
DPH v platné sazbě. 
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Proč jsou v současné zimní sezóně problémy 
s kluzištěm?
Vzhledem k teplému podzimu 2019 se započalo se zprovozně-
ním kluziště až 14.11. Předpokládalo se, že teplota počasí je na-
tolik příznivá, že když začneme v polovině listopadu chladit, 
bude možné od prosince bruslit. Nikdo ale netušil, jaké komp-
likace nás čekají. Při zprovoznění chladící jednotky a doplnění 
chladiva do okruhu bylo zjištěno, že není v okruhu dostatečný 
tlak chladiva a mohlo by se jednat o netěsnost. Situaci jsme řešili 
ihned s dodavatelskou firmou ICECOOL v rámci záruky a při-
zvaná subdodavatelská firma TEVOX opravdu zjistila netěsnosti 
v okruhu a následně je opravila. Současně jsme při této opravě 
a následné konzultaci s odborníky byli upozorněni na závažné 
technologické nedostatky v systému.  
Pokud se ohlédneme do minulosti a začneme pátrat po bližších 
informacích, zjistíme, že vysoutěžená firma ICECOOL sice na-
bídla nejnižší cenu a záruku 10 let, ale v oboru neměla dostatek 
znalostí a zkušeností. Pokud si ještě porovnáme projekt se sku-

tečností, tak dojdeme k závěru, že upozornění na technologické 
nedostatky jsou oprávněná a firma ICECOOL neprovedla 
stavbu v souladu s projektem. V této souvislosti jsme požádali 
o vyjádření subdodavatelskou firmu TEVOX, která pro doda-
vatele kluziště, firmu ICECOOL, dodávala část technologie. 
Firma TEVOX v prosinci 2017 obdržela poptávku na výrobu 
rozdělovače a sběrače pro rozvod chladícího média z jednotky 
do jednotlivých chladících smyček (viz. obr.). Po konzultaci s jed-
natelem firmy ICECOOL vyrobila firma TEVOX komponenty 
z materiálu polyethylen a jednotlivé odbočky byly navařeny, 
protože z předchozí instalace na jiném kluzišti se firmě ICE-
COOL neosvědčilo našroubování uzavíracích armatur přímo do 
potrubí rozdělovače a tyto spoje nebyly těsné. Již při výrobě 
firma TEVOX upozorňovala, že je nutné s tímto materiálem za-
cházet velmi opatrně, a to vzhledem k nízkým teplotám při in-
stalaci na místo provozu. Zapojení jednotlivých chladících 
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smyček si firma ICECOOL prováděla sama při opravdu nízkých 
teplotách, přičemž došlo k porušení některých svařovaných 
spojů a byly nutné opravy. Poté byla provedena tlaková zkouška 
a napuštění Klimakalu 35. Na začátku roku 2018 přišel na firmu 
TEVOX požadavek o doplnění rozdělovače o třetí trubku pro 
připojení pomocí Tiechlmanova systému. Vše bylo provedeno 
a opět natlakováno. Během roku 2018 se řešily další problémy 
a nedostatky. Vzhledem k tomu, že nejsou podrobné záznamy 
o vypouštění ani žádném jiném úkonu před a po sezóně, není 
možné posoudit, zda netěsnosti na rozdělovači vznikaly z me-
chanického poškození nebo z jiných důvodů. Taktéž je problém 
v tom, že veškeré tlakové zkoušky a zásahy do systému byly 
prováděny až na poslední chvíli v prosinci, kdy jakoukoliv ma-
nipulaci a montáže značně omezuje mráz a nízké teploty.  
Při konzultaci s odborníky v listopadu 2019 jsme byli upozor-
něni, že pokud nebudou doplněny chybějící technologické 
prvky uváděné i v projektu, tlaková zkouška na systému, který 
nelze oddělit od chladící jednotky a uzavřít jednotlivé okruhy, 
nebude nikdy 100 %. Hrozilo nebezpečí, že jakékoliv drobné 
netěsnosti se na změně tlaku neprojeví, a přitom by docházelo 
k úniku chladiva. Z tohoto důvodu bylo nutné nejdříve celý sy-
stém upravit tak, aby splňoval kritéria kvality a bezpečnosti. 
Z nutnosti doplnění této chybějící technologie bylo spuštění klu-
ziště opožděno o více než měsíc.  
Pokud někdo namítne, že v předchozích dvou sezónách kluziště 
běželo i bez těchto úprav, je třeba si uvědomit několik faktorů. 
Při spuštění chlazení dojde k obalení drobných netěsností 

ledem. Pokud se vlivem tlaku vytvoří prasklina větší ve spodní 
části rozvaděče a chladivo začne unikat, tak rozvody pokryté 
ledem překryjí i unikající chladivo. Jak už bylo řečeno, neexis-
tovala evidence o doplňování chladiva, takže nebylo možné po-
soudit předchozí provoz z tohoto hlediska. 
Naší snahou je, aby k únikům chladiva nemohlo docházet, 
a pokud bude jakékoliv podezření, jsme připraveni kluziště 
ihned odstavit a řešit opravu. Z tohoto důvodu se vede po-
drobná evidence o sledování tlaku a kontrolu s námi provádí 
i jednatel firmy ICECOOL. 
 
Provoz byl zahájen 28. 12. 2019 a doufáme, že tuto sezónu se 
podaří zdárně dokončit. Na jaro 2020 připravujeme důkladnou 
revizi systému tak, aby příští sezónu neprovázely podobné 
komplikace. 

Karel Vévar 
 

Kdo a jak stanoví cenu vody?  
Co je to vodné a stočné?
Kdo stanoví cenu vody? 
 
Vodné a stočné nebo jinak cenu vody stanoví prodejce 
vody, tzv. provozovatel vodovodů a kanalizací v daném 
regionu. 
 
Zjednodušeně se dá říct, že vodné a stočné stanovuje prodejce 
vody kalkulací tak, že sečte všechny plánované oprávněné ná-
klady na dodávku a čištění vody a k nim si přidá „přiměřený“ 
(nikde v zákoně jasně definovaný) zisk a vznikne součet tzv. úpl-
ných vlastních nákladů. Toto vydělí plánovaným objemem do-
dané vody v dalším roce a vznikne tak cena za vodné 
a stočné/m3. 
Odhad plánovaných nákladů a spotřeby vody vychází z minu-
lých roků a znalosti počtu a složení spotřebitelů v regionu. Takto 
vzniká cena vodného a cena stočného za 1 m3/Kč, kterou vy-
hlásí provozovatel koncem roku pro následující kalendářní rok. 
Vodné a stočné se uvádí za 1 metr krychlový, což odpovídá 
1 000 litrům. Cena se uvádí souhrnně nebo zvlášť za vodné a za 
stočné. 
 
Co je to vodné? 
Vodné je úhrada spotřebitele za odběr vody z veřejné vodo-

vodní sítě. Vodné zahrnuje platbu za odebranou pitnou vodu. 
Jako podklad pro účtování vodného slouží údaj o spotřebova-
ném množství vody na vodoměru, což je měřící zařízení umís-
těné u odběratele. Vodné je tedy platba za vodu dodávanou 
prostřednictvím vodovodu. Zahrnuje cenu dodané vody, ná-
klady na její dodání a zisk dodavatele. Povinnost platit vodné 
vzniká vtokem vody do potrubí napojeného za vodoměrem. 
V našem městě cenu vodného stanovuje firma Vodovody a ka-
nalizace Vyškov, a.s., která je provozovatelem městského vo-
dovodu. Cena vodného je stejná pro všechny obce, do nichž 
firma Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. vodu dodává, a to 
bez ohledu na vzdálenost od vodního zdroje. 
 
Co je to stočné? 
Stočné je poplatek za odvedení odpadních vod veřejnou kana-
lizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její ná-
sledné čištění. Povinnost platit stočné vzniká domácnosti 
okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Objem odpad-
ních vod, který spotřebitel platí ve stočném, se ve většině pří-
padů stanoví z objemu vody, který do domácnosti přitekl, tudíž 
z údaje o objemu vody přivedené na vodoměru.  
V našem městě je doposud cena stočného stanovena paušální 
částkou schválenou zastupitelstvem města. Pro rok 2020 byla 
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Protože je velké množství dotazů týkajících se nového veřej-
ného osvětlení na ulicích Rychmanovská, Česká a Na Zámečku, 
dovolujeme si zveřejnit aktuální informace. 
I když byla rekonstrukce dokončena v prosinci 2019, stále se 
řeší nedostatky vzniklé během stavby osvětlení. Největším 
problémem je přetížení jedné fáze osvětlení. Z toho důvodu 
nesvítí střídavě několik světel na ulicích Rybářská, Rychmanov-
ská a na ulici Na Zámečku. Chybným zaznačením osvětlení 
v projektu se stalo, že na ulici Rychmanovská chybí dvě světla. 
Dodavatelská firma je již objednala, ale protože výroba trvá 
6 týdnů, budou instalována, pokud to počasí dovolí, až v prů-
běhu měsíce února. Dále došlo dodavatelskou firmou k záměně 
stožárů u místa pro přecházení na ulici Česká a řeší se jejich sní-
žení. 
Postupně bude nastavena regulace svítivosti od 22 hod do 
4 hod u všech nových světel. Snížení hodnot se provádí nasta-
vením na elektronice uvnitř každého světla, a tudíž je závislé na 
počasí. V této souvislosti se bude provádět i seřízení světel na 

ulici Komenského, kde projektant nesprávně uvedl hodnoty pro 
nastavení. 
Daleko závažnější je ale fakt, že na některých nových 
osvětleních provádí neznámý pachatel záškodnickou čin-
nost. V současné době evidujeme několik zásahů, kdy ne-
známý útočník odpojuje pojistky na sloupech veřejného 
osvětlení. Nejen, že tím ohrožuje svůj vlastní život, pro-
tože manipuluje s pojistkou pod napětím, ale vyřazením 
osvětlení z provozu ohrožuje i ostatní občany. Chtěli by-
chom tímto způsobem požádat o pomoc širokou veřejnost. 
Pokud by někdo zjistil podezřelou činnost u sloupů veřej-
ného osvětlení, neváhejte a upozorněte, prosím, městskou 
policii. Pokud by toto poškozování přetrvávalo, budeme 
nuceni předat celou záležitost k šetření státní policii jako 
podezření na trestný čin veřejného ohrožení.  
 

Karel Vévar

Nové veřejné osvětlení na Rychmanově

V loňském roce jsme si užili nejenom radovánek, hodů, plesů, 
zábav a koncertů, ale také mnohých ničím nepodložených zpráv 
– fám, které se rychlostí blesku šířily po našem městečku.  
Od starověku byla fáma, podobně jako pomluva, personifiko-
vána jako negativní činitel, nejčastěji zlou starou ošklivou ženou 
s klubkem hadů ve vlasech či jedovatým hadem v ústech. Jindy 
má dlouhé uši, aby vše slyšela. Někdy mívá křídla, aby se mohla 
rychle rozlétnout, a vytrubuje své zvěsti na trubku. Nejoblíbe-
nější bývala její vyobrazení v době renesance a baroka.  
Fáma ovšem může mít také pozitivní smysl. Pak bývala, opět 
často v době barokní, ale i v 19.století, vyobrazena jako okříd-
lená vznášející se mladá žena s trubkou u úst, ztotožněná někdy 
s Nesmrtelností. V tom případě jejím protějškem bývala 
Sláva s věncem v rukou věnčící triumfujícího (a nejčastěji ze-
mřelého) hrdinu. Tak například anonymní veršovaná kniha 
z roku 1641, oslavující mučedníka Jana Nepomuckého, nese 
titul Fama posthuma – Posmrtná pověst. 
Těžko říct, jak bychom mohli personifikovat fámy, které pro-

běhly Újezdem. Rozhodně to však ve všech případech byli ne-
gativní činitelé, kteří měli poškodit pověst vedení města. 
Některým z fám jsme se pouze pousmáli, ale některé nás šo-
kovaly až téměř frontálním útokem. Jedna z takových velmi roz-
šířených fám byla informace o zrušení autobusové linky 
integrovaného dopravního systému č. 40. Mohu Vás uklidnit, 
neboť opakovaně jsem byla ubezpečena ředitelem společnosti 
KORDIS JMK, Ing. Jiřím Horským, že toto tvrzení se nezakládá 
na pravdě. Další fámy se týkaly zrušení odvozu seniorů k lékaři, 
zrušení bankomatu, zrušení pátečních trhů. Na vše si v tuto 
chvíli již nevzpomenu, ale chci poprosit Vás, milí spoluobčané, 
abyste se v případě jakýchkoliv nejasností neváhali obrátit na 
mne, na pana místostarostu nebo paní místostarostku. Věřím, 
že po roce jste snad již alespoň zjistili, že naše dveře, uši i srdce 
jsou pro Vás vždy otevřené. 
 
(použito zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1ma) 

Marie Kozáková 

Ach, ta fáma pozemská

na jednání zastupitelstva města v prosinci 2019 schválena pau-
šální částka stočného pro obyvatele města ve výši 650 Kč plus 
DPH v platné sazbě. Do budoucna připravujeme platbu stoč-
ného na základě skutečně odebrané vody, což je systém pod-
statně spravedlivější a může vést k motivaci šetření s vodou. 
Povinností vlastníka vodohospodářské infrastruktury je mimo 
jiné zpracovat Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. 
Tato povinnost  vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). V § 8 odst. 11 se 
říká: „Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat 
a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, 
a to na dobu nejméně 10 kalendářních let.“ Obsahem plánu je 

vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných 
údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vy-
hodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet 
teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční po-
třeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vy-
tvořených finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání 
vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich 
kopií. Tento plán by měl být zárukou toho, že se vodovod a ka-
nalizace bude průběžně udržovat a že se v dané obci budou 
tvořit prostředky na obnovu vodovodu a kanalizace. 
 
Zdroj: https://pravdaovode.cz/novinky/jak-se-pocita-cena-vody/ 

upravila Marie Kozáková
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• Čistírna odpadních vod – rekonstrukce dešťové zdrže 
• Přechody na ul. Nádražní a u farního úřadu 
• Přeložka kabelu nízkého napětí a rekonstrukce veřej-

ného osvětlení na ulicích Tyršova, Legionářská, Sušilova, 
Hybešova, Komenského 

• Rekonstrukce vozovky silnice „II/418 Újezd u Brna–Ot-
nice, I. stavba“ 

• Rekonstrukce rozvodů vody v základní škole 
• Rekonstrukce rozvodů elektřiny a nové podlahy v ně-

kolika třídách v základní škole 
• Mezigenerační centrum – rekonstrukce 
• Spisovna – rekonstrukce 
 
Řešili jsme následující projekty: 
• Nadstavba sociálních bytů 
Pokus o záchranu přidělené dotace – podařilo se zrealizovat 
výběrové řízení a získat nabídku stavební firmy, ale poté bylo 
zjištěno, že před zpracováním projektu nebyly provedeny po-
třebné zkoušky a zhodnocení statiky stávajícího objektu, na 
který se měla stavět nadstavba. Při zvažování, zda projekt rea-
lizovat byla současně zohledněna skutečnost, že nabídka vy-
brané stavební firmy byla ve dvojnásobné ceně oproti 
původnímu rozpočtu projektu a město by tak muselo z vlastních 
zdrojů přispět částkou minimálně 5 miliónů korun. Po zvážení 
všech důvodů pro a proti realizaci stavby bylo zastupitelstvem 
rozhodnuto projekt nerealizovat a získanou dotaci vrátit. 
 
• Smart město Újezd u Brna 
Přes všechny problémy, zejména dlouhou dobou nečinnosti 
předchozího vedení radnice, se podařilo tento projekt dokončit 
a získaná dotace nemusela být vrácena. Koncepce vytvořené 
v rámci projektu najdete na webových stránkách města. 
 
• Audit Family friendly community 
Tento projekt byl popsán již v srpnovém vydání zpravodaje 2019. 
Nyní probíhá vyhodnocení dotazníkového šetření, o jehož vý-
sledku Vás budeme informovat v příštím vydání zpravodaje. 
 
• Family Point a Mezigenerační centrum 
Family Point je spojený s mezigeneračním centrem. V roce 2019 
byl proveden nákup vybavení Family Pointu, a to převážně 
z dotace Jihomoravského kraje. Na rekonstrukci mezigenerač-
ního centra bylo vydáno stavební povolení až koncem listo-
padu. Práce na rekonstrukci mohly být započaty bohužel 
až v prosinci a slavnostní otevření se nám tedy poněkud 
opozdí. Slavnostní otevření je naplánováno na 28. února 2020 
ve 13 hodin. 
 
• Regenerace parku naproti sokolovně 
Děkuji tímto všem, kteří se zapojili do výsadby nových keřů 
a stromů v parku. Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva o dotaci 
byla ze strany Jihomoravského kraje 
podepsána až 14. listopadu 2019, je téměř zázrak, že se vše po-
dařilo do konce roku 2019 zrealizovat. 

Realizované a připravované stavební akce 2020: 
 
• Regenerace povrchu podlahy v tělocvičně základní školy. 
V říjnu loňského roku byla vybrána firma pro tuto stavební akci. 
Rekonstrukce podlahy probíhá od 15. ledna a měla by být do-
končena do 29. února 2020. 
 
• Dokončujeme rekonstrukci a přestěhování spisovny. 
Probíhá odvlhčování prostor pro spisovnu a instalace bezpeč-
nostního zařízení tak, aby tyto prostory byly připraveny pro bez-
pečné uložení dokumentů. 
 
• Připravujeme zpracování projektu na multifunkční halu. 
Byla podepsána příkazní smlouva s firmou IK Consult, která 
provede výběr projektanta multifunkční haly. Projekt, který 
zpracoval Ing. arch. Durchan, je nevyhovující z pohledu prak-
tického užívání i předpokladu příliš vysokých provozních ná-
kladů. 
 
• Připravujeme zpracování projektu na intenzifikaci čis-

tírny odpadních vod. 
Stávající čistírna odpadních vod je dimenzována na 3400 ekvi-
valentních osob, což lze ve zcela hrubém odhadu převést na 
počet osob v našem městě žijících a pracujících. Je tedy zřejmé, 
že jsme již na maximální vytíženosti a je třeba se zabývat rozší-
řením čistírny. Rada města zadala zpracování studie, která bude 
předložena zastupitelstvu. V případě schválení studie bude vy-
brán projektant a naší snahou bude vše stihnout tak, aby mohla 
být zpracována žádost o dotaci z výzvy, která má být otevřena 
v listopadu letošního roku. 
 
• Připravujeme zpracování projektu na cyklostezky. 
V současné době bylo vyhlášeno výběrové řízení na projek-
tanta. Cílem je opět získání dotace na cyklostezky, které by pro-
pojily Újezd s okolními obcemi. V první fázi připravujeme 
propojení do Otnic a do Žatčan. 
 
• Připravujeme výběr firmy na demolici domu č. 2. 
• Připravujeme výběr firmy na vrtanou studnu na fotba-

lovém hřišti. 
• Připravujeme výběr firmy pro získání dotace na veřejné 

osvětlení. 
• Připravujeme rekonstrukci hřišť. 
• Připravujeme výběr firmy pro získání dotace na rekon-

strukci rychmanovského rybníku. 
• Připravujeme výběr studie a následně po jejím schválení 

v zastupitelstvu výběrové řízení na projektanta na re-
konstrukci Rychty. 

• Připravujeme výběr projektanta na elektroinstalaci ZŠ. 
• Připravujeme výběr firmy na rekonstrukci elektroinsta-

lace a rozvodů vody v MŠ. 
 

Marie Kozáková 

Stavební akce zrealizované v minulém roce 
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Na jaře loňského roku se v Komisi životního prostředí zrodila 
myšlenka na revitalizaci parku na starém hřbitově. Byl tedy vy-
pracován návrh, který byl radou města přijat a podpořen. 
V rámci revitalizace parku bylo vysazeno několik stromů (buky, 
lípa a jilm) a také na 160 ks listnatých keřů (hlohyně, dříny, ka-
liny, klokoče zpeřené, štědřence a zimolezy). Vysazené listnaté 
stromy vyplnily stávající mezery, případně postupně nahradí do-
žívající stromy. Vysazené keře jsou zamýšleny především jako 
clonící a krycí pásy, např. odclonění rušné ul. Nádražní. Park 
budou zkrášlovat svým květem a charakteristickou vůní také vy-
sazené anglické růže odrůd Heritage a The Pilgrim. V letošním 
roce přibydou pro relaxaci a odpočinek občanů v parku nové 
lavičky. 
Samotné sázení proběhlo v parku na starém hřbitově v sobotu 
16. 11. 2019, na kterém se dobrovolně podíleli Petra Kocúrová 

s dcerou, rodina Kroupových, Anna Lukášová, Vlastik Kotolan, 
Radek Lakomý a Roman Blažek. Za jejich velké osobní nasazení 
jim patří moje velké poděkování. 
Revitalizaci parku podpořil Jihomoravský kraj v rámci individu-
ální dotace na pořízení stromů, keřů a mobiláře a město Újezd 
u Brna. 

Mgr. René Mitrenga

Revitalizace parku na starém hřbitově

1) Nástražný výbušný systém (atrapa) – Na zdejší městskou 
policii se obrátil místní občan s tím, že v odpadkovém koši 
nalezl podezřele vypadající předmět připomínající „bombu“. 
Jelikož nelze tuto skutečnost nikdy podcenit, byla ihned vy-
rozuměna Policie České republiky a přivolán na místo pyro-
technik PČR. Na 3 hodiny byl pak evakuován celý městský 
úřad a přilehlé obchody. Po příjezdu na místo pyrotechnik 
PČR atrapu NVS zajistil a odvezl. Ke škodě na majetku či zra-
nění osob nedošlo.  

    Tímto upozorňujeme všechny občany, aby v případě nálezu 
podobných podezřelých věcí nebo jakékoliv munice s těmito 
předměty nijak nemanipulovali a ihned volali naši městskou 
policii na tel. čísle 602 500 584 nebo státní policii na bezpl. 
lince 158.  

2) Černá skládka – Na základě upozornění od občanů byla 
zjištěna černá skládka, kterou založil neznámý pachatel v ka-
tastru města. V rámci pátrání městské policie po původci této 
černé skládky byla tato osoba následně zjištěna, byla jí ulo-

Okénko Městské policie Újezd u Brna
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žena pokuta a skládku musela na své náklady odstranit. V po-
sledním cca půl roce se jedná již o třetí černou skládku. Ve 
všech případech se podařilo zjistit původce, který obdržel 
pokutu a musel skládku zlikvidovat.  

3) Pejskaři – Žádáme všechny majitele psů, aby po svých psech 
uklízeli exkrementy. Po celém městě jsou rozmístěné koše 
k tomu určené i s igelitovými sáčky. Podle Obecně závazné 
vyhlášky města č. 5/2010 (všechny vyhlášky města jsou do-
stupné na internetových stránkách Města Újezd u Brna) je 
na veřejných prostranstvích v zastavěné části města možný 
pohyb psů pouze s vodítkem nebo s náhubkem, dále jsou 
ve vyhlášce vymezeny oblasti, kde se zakazuje vodit psy 
(např. dětská hřiště, pískoviště, sportoviště apod.). Upozor-
ňujeme také znovu všechny majitele psů, že od 1. 1. 2020 
je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v pří-
padě, že je pes označený mikročipem. Pokud svého psa ne-
máte ještě očipovaného, obraťte se na svého veterináře. 

    Rovněž žádáme majitele psů, aby měli při svých vycházkách 
své psy na vodítku nebo s nasazeným košíkem, neboť v ne-
dávné době došlo k pokousání dítěte psem, bylo nutné lé-
kařské ošetření a osobu zodpovědnou za tohoto psa čeká 
správní přestupkové řízení.  

4) Topná sezóna – Upozorňujeme všechny občany, kteří mají 
ve svých domech kotle na tuhá paliva, aby topili pouze topi-

vem k tomu určeným. Do kamen určitě nepatří a je zakázáno 
spalovat jakkoli chemicky ošetřené dřevo (různými nátěry, 
napouštědly apod.), o spalování odpadu z domácností ani 
nemluvě (nebezpečné odpady, plasty – pet lahve, gumy 
apod.). Tím vznikají rakovinotvorné splodiny, které ohrožují 
i ostatní obyvatele města, když pomineme velký zápach 
kouře. Za porušení zákona o ochraně ovzduší hrozí pokuta 
až do výše 50 000 Kč.  

5) Stání vozidel na chodníku – Poslední dobou se stává čas-
tým nešvarem, že řidiči při zaparkování svými vozidly (byť 
i na nájezdu před domem) zasahují do chodníku. Tím ome-
zují jeho průchodnost, dokonce ji v některých případech 
zcela znemožňují. Mějme na paměti, že tu s námi žijí ma-
minky s kočárky, lidé na invalidních vozících a staří spoluob-
čané s pomocnými vozíky. Pro ty všechny je taková překážka 
násobně složitější a při obcházení této překážky a vstupu do 
vozovky to může být i velmi nebezpečné. 

Naše městská policie je tu pro Vás, proto se na ni s důvěrou 
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 událostí je strážník konající službu 
mimo uvedenou dobu k dispozici na služebním telefonu MP. 
 
Kontakt :  
Mobilní telefon MP (nepřetržitý provoz): 602 500 584 
Tel. velitele MP: 722 070 912 
Pevná linka (služebna – pouze při přítomnosti strážníka):    
544 224 901 
E-mail.: policie@ujezdubrna.cz. 
Děkujeme Vám všem za spolupráci.                    

 
za MP Újezd u Brna – Petr Macák, velitel 

Vážení spoluobčané, 
jak jistě víte, od listopadu loňského roku probíhalo v naší ma-
teřské škole konkurzní řízení za účelem výběru nového ředi-
tele/ředitelky. Jistě Vás zajímal výsledek tohoto konkurzního 
řízení a v tuto chvíli již zřejmě všichni tento výsledek znáte. Pro 
ty z Vás, kteří ještě na sdělení výsledku čekají, informaci přiná-
šíme, nicméně podívejme se nejdříve do historie a připomeňme 
si, jak mateřské školy vznikaly a jak se v průběhu všech let mě-
nily až do dnešní podoby.  
Mateřská škola ve státech střední Evropy znamená předškolní 
zařízení pro děti od 3 do 7 let. V mnoha jiných zemích se nazývá 
„kindergarten“ (z němčiny – „zahrada pro děti“) a označuje 
první stupeň vzdělání pro děti ve třídě. Tedy termín mateřská 
škola v některých zemích označuje součást formálního školního 
systému, zatímco v jiných zemích může znamenat předškolní 
zařízení nebo opatrovatelskou péči. Název se někdy neofici-
álně, hovorově nahrazuje pojmem mateřská školka nebo 
jen školka, případně mateřinka. 

Etymologický základ termínu v češtině, stejně jako vyučovací 
metody školy, položil již v polovině 17. století Jan Ámos Ko-
menský spisem Informatorium školy mateřské i dalšími didak-
tickými knihami, jež ovlivnily školství v  celé Evropě. 
V Německu Friedrich Fröbel otevřel oficiálně první mateřskou 
školu v roce 1840 na oslavu 400. výročí objevení knihtisku Gu-
tenbergem. 
Předchůdcem mateřské školy byly tzv. Opatrovny, které začaly 
vznikat v 1. polovině 19. stol. z důvodu rozšíření manufakturní 
výroby (do pracovního procesu byly zařazeny i ženy – matky, 
a tak se předškolní děti potulovaly bez dozoru po okolí, zařa-
zovaly se do různých žebráckých gangů nebo umíraly na zra-
nění). V  Čechách byl průkopníkem opatroven  Jan 
Svoboda (1803–1844) s manželkou Zuzanou. 1. března roku 
1832 založil Kleinkinderaufbewahrnanstalt, česky též Vzornou 
opatrovnu pro malé děti v Praze na Novém Městě, v ulici Na 
Hrádku, pod Emauzy. Škola měla své patrony, sponzory, komisi 
pro přijímání i oblékání dětí a školního lékaře, kterým byl po 

Mateřská škola
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dvě desetiletí Jan Theobald Held. Svoboda pomocí her, říkanek 
a zpěvu vštěpoval tříletým až šestiletým dětem nenásilnou for-
mou morální zásady a učil je základům čtení, psaní i němčiny. 
Vydal i  několik vlivných publikací, např.  Školka,  Malý 
čtenář, Malý písař, Malý Čech a Němec. Škola byla velmi hojně 
navštěvována, roku 1841 již měla 196 dětí – chlapců i dívek. 
Roku 1836 následovalo otevření obdobné školy malostranské 
při kostele Panny Marie Vítězné, poprvé pod názvem Normální 
školní zahrada (Normalschulgarten), jež brzy přijímala také 
kolem 200 dětí ročně, a třetí školka vznikla na Hradčanech 
v domě čp. 101/IV. Ani největší pražské předměstí Karlín nezů-
stalo bez opatrovny. Byla otevřena z iniciativy tamního továrníka 
Leopolda Jerusalema a jeho manželky Františky, také roku 
1832. Další opatrovny byly v letech 1835–1840 otevřeny 
v Plzni, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Rokycanech, v Lokti 
a v Klatovech. 
 
V 2. polovině 19. stol. se v Čechách začaly objevovat německé 
Kindergarten neboli dětské zahrádky podle Friedricha Fröebela 
– původně pro matky s dětmi, které se zde učily správné vý-
chově svých dětí. První Kindergarten v Čechách byla založena 
roku 1862 v Praze ve Spálené ulici. Kindergarten byly zakládány 
českými Němci (docházelo k poněmčování českých dětí) a pra-
covalo se v nich s tzv. „dárky“, což byly objekty geometrických 
tvarů (koule, krychle, hranol, kužel, atd.), které se dále dělily na 
menší části, tedy první stavebnice pro rozvoj myšlenkových 
operací, základy počtů, atd. 
Jako reakce na německé Kindergarten v roce 1869 byla v Če-
chách založena první mateřská škola v Praze v prostorech kolem 
kostela sv. Jakuba. Vznikla z iniciativy Marie Riegrové Palacké, 
která poslala dvě české opatrovnice (Marii Müllerovou a Bar-
boru Ledvinkovou) do Francie, aby zde přejaly francouzský kon-
cept předškolních institucí. Tato mateřská škola fungovala 
převážně na principu charity, něco přispělo město Praha a zby-
tek byl financován pomocí charitativních sbírek. Díky těmto cha-
ritativním sbírkám mohl být provoz MŠ celodenní, děti si 
nemusely nosit svačiny, ale bylo jim poskytnuto stravování 
a nejchudší z nich zde byly i ošaceny. Mateřská škola přejala tři 
koncepce – francouzskou (uspořádání, program, způsob vý-
chovy a vzdělávání), německou (princip „dárků") a českou 
(výuka trivia podle vzoru opatroven). 
 
Ve 20. století byla předškolní výchova ovlivněna Reformním 
hnutím, které vzniklo jako reakce na fröebelismus (zmechani-
zovaná práce s dárky, absolutní potlačení dětské individuality, 
přeintelektualizovaný rozvoj dítěte). Rozvíjely se dva hlavní 
proudy – mateřská škola jako: 
 
•  doplnění rodinné výchovy a 
•  příprava na základní vzdělání. Toto se rozvíjelo jednak v ro-

vině praxe (pedagogové se souhlasem ministerstva školství 
realizovali své předpoklady přímo ve školách) a rovina teorie 
(řešilo se pojetí pedagogiky jako vědy, vznik školské reformy, 
jednotná škola a vzdělání učitelů). 

 
Během meziválečného období (stále Reformní hnutí) vznikla 
potřeba vytvořit školskou reformu – byly ustanoveny dvě ko-

mise. 1. komise byla vedená Václavem Příhodou (Praha) 
a druhá Janem Uherem (Brno). 
Václav Příhoda se snažil přenést do českého prostředí tzv. „glo-
bální model“ z USA (učení bylo shrnuto do oblastí – předměty 
nebyly diferenciované, např. čtení se neučilo pomocí hlásko-
vání, ale pomocí zapamatování si slova jako obrazu). Toto ne-
fungovalo (např. mnoho lidí se vůbec nenaučilo číst) a mezi 
pedagogy vyvolalo pomyslnou „globální válku“. Příhoda také 
zastával názor, že pedagogika má být přírodovědnou disciplí-
nou. 
Jan Uher se zabýval především strukturou a obsahem vzdělá-
vání, ale neurčoval jeho cíl. Byl odpůrcem Příhodovy globální 
metody a pedagogiku zařazoval dle svého názoru mezi huma-
nitní vědy. 
 
Otázka školské reformy nebyla vyřešena, neboť dlouhý spor 
Jana Uhera a Václava Příhody přerušila 2. světová válka. Z to-
hoto období však přece jen něco vzešlo, a to díky pedagogům 
„pokusníkům“. Ida Jarníková začala pracovat s prvním rámco-
vým vzděláváním (např. rozdělila školní rok podobně, jak to 
známe dnes, od letních prázdnin do Vánoc, od Vánoc do Veli-
konoc a od Velikonoc do letních prázdnin, a jednotlivá témata 
rozdělila na týdenní bloky. Anna Süssová rozdělila prostory ma-
teřské školy a zabývala se jejím vybavením (MŠ má mít 3 pro-
story – hernu, učebnu se stolečky a zahradu, což zůstalo 
dodnes. Nábytek má být přizpůsoben dětem tak, aby zvládaly 
sebeobsluhu – malé židle, stoly, toalety, ale také má být vari-
abilní – možnost změny uspořádání, rozdělení prostoru, apod.). 
 
Po skončení 2. světové války byl v roce 1948 vydán „Zákon 
o jednotné škole" a docházelo k rozvoji mateřských škol a jeslí. 
To zařadilo předškolní vzdělání do vzdělávacích institucí, avšak 
prozatím byla MŠ nepovinná. Do roku 1965 vzrůstala kvalita 
předškolního vzdělávání, mezi lety 1965–1975 se však rozvíjel 
typický socialistický přístup. 
 
S odchodem komunistického režimu navázala předškolní peda-
gogika na období Reformního hnutí a přijala osobnostně ori-
entovaný cíl předškolní výchovy (individuální přístup k dítěti, 
empatie ze strany učitelky, atd.), začala se rozvíjet integrace dětí 
se speciálními potřebami a interkulturní výchova. V tomto ob-
dobí docházelo k rozvoji alternativních pedagogických směrů, 
které známe i dnes – např. Montessori systém, Walfdorská pe-
dagogika, projekt Začít spolu, Zdravá škola, Eko školky, lesní 
kluby, atd. 
 
Jak se bude dále vyvíjet situace v újezdské mateřské škole? 
Věřím, že velký vliv na tamní dění bude mít především nově 
jmenovaná paní ředitelka Lenka Vaculíková, která jde do své 
nové funkce s mnoha plány. Nepředjímejme, předem nehod-
noťme, nechme novou paní ředitelku pracovat tak, aby mohla 
všechny své plány a záměry realizovat, a to především ke spo-
kojenosti dětí v mateřské škole umístěných.  
 
Ze zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mate%C5%99sk%C3% 
A1_%C5%A1kola  

upravila Marie Kozáková 
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Na podzim k nám zavítali manželé Poulíkovi s cestovatelskou 
přednáškou o Singapuru a Bali. Tentokrát za námi přišli do 
Domu s pečovatelskou službou na Rychmanově. 
Díky působivému vyprávění manželů doplněné o fotografie 
jsme se mohli přenést do exotických krajů jihovýchodní Asie za 
tajemstvím Singapuru a na démonický ostrov Bali, abychom po-
znali tyto dvě atraktivní a zároveň úplně odlišné turistické des-
tinace. Dozvěděli jsme se, že je Singapur skutečně nejčistším 
městem a zároveň městem zákazů a že na Bali má každá rodina 
svůj vlastní chrám. Kromě zajímavostí z cest nám manželé Pou-
líkovi povyprávěli, jaké nepříjemnosti je potkaly při zpožděném 
letu, jak se vše v dobré obrátilo, a nakonec byli ubytovaní v 53. 
patře světově proslulého hotelu Mariana Bay Sands v Singa-
puru, který se pyšní největším bazénem na světě. Vyprávění 
bylo natolik zajímavé a působivé, že se těšíme na další před-
nášku někdy na jaře. 

Pavlína Kroupová

Cestovatelská přednáška manželů Poulíkových v DPS 

Přejeme Vám klidné pro-
žívání zimního období 
a  stejně jako v  letech 
předchozích, tak i letos 
připravujeme akce pro 
děti spojené se sportov-
ními úkoly, které budou 
pro děti a mládež zába-
vou, představíme naši ha-
sičskou techniku. Dne 
8. 2. 2020 se již uskutečnil 
tradiční 17. hasičský ples. 
Újezdské Ostatky se usku-
teční 22. 2. 2020, vycházet 

budeme od radnice v 9 hodin, rádi mezi sebou přivítáme naše 
příznivce, zejména děti, které se k nám připojí. 
Výjezdová jednotka měla v loňském roce dvanáct výjezdů, 
z toho nejčastější výjezdy byly přes léto při bouřkách nebo tech-
nické pomoci městu. 
Fotografie z akcí hasičů a ze zásahů výjezdové jednotky můžete 
zhlédnout na našich webových stránkách www.sdh-ujez-
dubrna.cz. 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem hasičům za jejich 
obětavou práci v předchozím roce, zejména u všech zásahů, 
dále všem spoluobčanům za obezřetné chování a naši podporu. 
Rádi se s Vámi budeme setkávat v letošním roce 2020 u vese-
lých příležitostí. 
 

za SDH Újezd u Brna Luděk Florián 

Hasiči Újezd u Brna
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Každý z nás má doma větší nebo menší množství věcí, které ne-
potřebuje nebo odkládá, že je využije později. Na kolik z nich 
opravdu později dojde? A kdo má děti, počet kusů oblečení, 
hraček a různých důležitých zbytečností roste mnohonásobně. 
Z toho důvodu i z podnětu několika maminek z Újezdu se roz-
hodla Kulturně školská komise za pomoci vedení města uspo-
řádat charitativní bazárek, ten proběhl těsně před začátkem 
adventu, v sobotu 23. listopadu. Principem takové akce je, že 
se prodávají darované věci, které jsou již v některých domác-
nostech nevyužité a mohou posloužit, pomoci jinde. A navíc 
výtěžek z prodeje pomůže tam, kde je zapotřebí.  
Díky bazárku jsme si opět ověřili, jak lidé z Újezda a nejbližšího 
okolí jsou štědří. Během čtvrtka a pátku se v sále Na Rychtě 
sešla spousta krásného dámského, pánského, ale hlavně dět-
ského oblečení, hraček a dalších různých pomocníků do do-
mácnosti, část z nich následně našla místo u svých nových 

majitelů. Byla stanovena minimální částka, kterou kupující měli 
zaplatit, zbytek příspěvku byl na jejich uvážení a možnostech. 
Celkem se vybralo 7 725 Kč. Tato částka byla 3. prosince pře-

dána občanskému sdružení Na kolečkách, které přispívá na 
kompenzační pomůcky pro vozíčkáře. 
Samozřejmě, že se neprodalo vše. A co s tím zbytkem? Zbytek 
věcí si odvezla společnost Dimatex, která se zabývá sběrem tex-
tilu na charitativní účely a oblečení, které je již k primárním úče-
lům nepoužitelné, recykluje a vyrábí z něj čistící hadry. 
Myslím, že se bazárek vydařil. Nešlo ale jen o nakupování, ale 
i o setkání a popovídání, kdo chtěl a měl možnost se chvíli zdr-
žet, mohl si dát kávu a něco dobrého na zub. Další kladné 
aspekty takovéto akce jsou ekonomické a ekologické. Ušetří 
nějaký ten peníz, ale také přírodu, protože výroba nového ob-
lečení je poměrně náročná na spotřebu vody. Ne každý ví, že 
například na výrobu jedněch nových riflí se spotřebuje až 8 tisíc 
litrů vody. 
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, ať už darovali, nakou-
pili nebo pomohli s realizací a přípravou. A pokud bude zájem, 
rádi charitativní bazárek zopakujeme i v letošním roce. 
                                                                

za KŠK Marie Lišková 

Nepotřebné věci pomohly dvakrát

Rozsvěcení vánočního stromu bývá událostí radostnou, 
a i letos jsme ji v našem městě zažili. Připadla na 30. listopad, 
den před první adventní nedělí. V parku Dr. Jana Haluzy se 
s blížícím soumrakem začalo scházet mnoho dospělých, dříve 
narozených i dětí. Nechyběli ani trubači, kteří působivě do-
kreslili slavnostní atmosféru. Po zahájení popřála poklidný ad-
ventní čas všem příchozím paní starostka Marie Kozáková. 
Nejprve vystoupily děti z mateřské školy s pásmem koled, 
které s nimi secvičily obětavé paní učitelky. Malým zpěvákům 
naštěstí nebyla tak velká zima jako v loňském roce a jejich 
výkon odměnilo publikum potleskem. Další vystoupení bylo 
v režii učitelek ze základní školy, následovalo totiž vystoupení 
školních dětí, které nejen zpívaly, ale i hrály na housle a klá-
vesy. Společně jsme potom odpočítali moment rozsvícení 
stromu, který, ačkoliv není veliký, je přece jen náš. O občer-

stvení se postaraly újezdské maminky, které ve stáncích nabí-
zely horké nápoje i něco dobrého na chuť. Výtěžek z prodeje 

V záři vánočního stromu
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bude věnován místní mateřské a základní škole. Byl zde také 
stánek Centra sociálních služeb, v němž jsme mohli zakoupit 
drobné dárkové i užitkové předměty. Peníze poputují potřeb-
ným lidem, kterým centrum pomáhá. Rozsvěcení stromu za-
končila ohňová show u radnice.  
A protože ne vždy vyjde vše, jak má, rozhodli jsme se příští roz-
svěcení stromu vylepšit tam, kde byly nedostatky. V příštím roce 
se tedy chystáme postavit pódium, aby všichni příchozí na účin-
kující dobře viděli. Kvalita ozvučení musí být lepší, z mnoha míst 
nebylo vystupující děti dobře slyšet.  
Velmi nás mrzelo, že pro drobné sladkosti tzv. za odměnu pro 
účinkující přišly i děti, které nevystupovaly. Z tohoto důvodu se 
potom nedostalo na všechny děti, které zpívaly v rámci vystou-
pení. Situaci jsme ale napravili a do mateřské školy rychle poslali 
náhradní odměnu dodatečně. Odměňování dětí tedy musíme 
více pohlídat. 
Článek o rozsvěcení stromu rozhodně nemá být chvalozpěvem, 
proto zpravodaj nepíšeme. Akce měla své dobré i nevydařené 
stránky. Jako pozitivní bereme i fakt, že je na čem zapracovat, 
z čeho se poučit, protože kdo je sám se sebou spokojen, pře-
stává se snažit. A kdo jen chválí sám sebe? K tomuto falešnému 
opěvování vlastních nedokonalých počinů se opravdu snížit ne-
chceme. 

Přesto věřím, že základní myšlenka, tedy společné setkání při 
rozsvěcení stromu, byla naplněna. Jsme rádi, že zájem o akci 
předčil naše očekávání. Jsme rádi, že jste přišli. A příště? Než 
se příště na rozsvěcení stromu našeho města sejdeme, buďte 
zdraví a mějte dost sil i v situacích, kdy všechno nedopadne tak, 
jak jste si představovali. Čím více dokážeme přijmout a pře-
konat, tím statečnější jsme.  

Mgr. Markéta Jetelová 

Letos o vánočních svátcích se zúčastnilo nás 8 holek, Aneta No-
votná, Nikča Novotná, Nikča Kotolanová, Majda Treterová, 
Julča Zapletalová, Klárka Popeláková, Verča Ocásková a Sára 
Víšková, již 2. ročníku Mezinárodního volejbalového turnaje 
v Praze. Na svatého Štěpána večer jsme se sešly na Hlavním 
nádraží v Brně, všechny plny odhodlání. Nedočkavě jsme čekaly 
na náš vlak, který nás měl odvézt do Prahy. Cestu jsme si jak se 
patří užily. Po příjezdu na ubytovnu jsme si vybalily věci, sešly 
se na jednom z pokojů a začaly jsme probírat naši zítřejší taktiku. 
Pak už jsme si jen popřály dobrou noc a šly na kutě. Další den 
ráno nás vzbudil Křemílek s Vochomůrkou s jejich písničkou 
„Vstávej semínko holala“ a nám nezbylo nic jiného než vstát. 
Nachystaly jsme se, naplnily naše hladová bříška a vše zapily 
teplým čajem. Následně jsme se rychle přesunuly do haly ČVUT 
– Podbaba, kde jsme odehrály první zápas proti Niederöster-
reicher VBV A (Rakušankám). Byl to napínavý boj, ale my jsme 

v koncovce nepovolily a hrdě si došly pro vítězství v tiebreaku 
(23:25, 25:23, 15:13). A i nadále jsme pokračovaly na vítězné 
vlně. Další zápas jsme sehrály se Španielkou. Tentokrát to bylo 
jasnější a my jsme vyhrály (25:17, 25:18). Pak jsme měly dlou-
hou přestávku, ve které jsme se stavily na pizze a pokračovaly 
do haly na Ruzyni. Jely jsme metrem. Pro některé to byl oprav-
dový zážitek. Po obědové pauze jsme se utkaly s TJ Jiskra Zruč 
nad Sázavou, vloni jsme s nimi prohrály, ale letos jsme si pro 
jasnou výhru došly my (25:21, 25:16). A to bylo pro tento den 
vše, takže jsme se unavené přesunuly na ubytovnu, kde na nás 
čekala sprcha, která nás trošku probrala, proto jsme se opět 
sešly na jednom z pokojů a hrály různé hry. Ale naše únava se 
brzy dostavila a my jsme šly spát. V sobotu ráno nás opět vzbu-
dil Křemílek s Vochomůrkou, akorát o hodinu dříve. Nezbylo 
nám nic jiného než vstát, i když se nám vůbec nechtělo. Opět 
jsme se nachystaly, najedly se a pak vyrazily na cestu směr hala 

Vánoční zápas
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Začalo to naprosto nevinně. 
 
Před rokem na jógovém soustředění jsme se šly na chvíli projít 
po malé vísce na Vysočině. Jelikož byl zrovna začátek adventu, 
uspořádali si tu místní malé vánoční trhy. Stály tu čtyři, pět 
stánků se vším možným. Od pletených čepic po andělíčky. Vše, 
co člověk nemůže nekoupit. Samozřejmě nechyběl svařák 
a punč! Dýchla na nás proudem vánoční atmosféra pod heslem: 
„Čím víc svařáku vypiješ, tím víc utratíš za serepetičky...“ Pár 
děvčat se už ani nedostavilo na cvičení, zkrátka advent žije! A je-
likož tenkrát začalo i sněžit, neměla ta „Ladovská zima“ chybu. 
A právě tady se zrodila myšlenka vánočního svařáku u rozsví-
cení stromečku v Újezdě! Pravdou je, že jsme si zpříjemňovaly 
atmosféru svařákem vždycky. 
Nastartovala se časovaná bomba v podobě domlouvání, jakým 
způsobem akci uskutečníme. Jedno bylo jasné. Vše, co společ-
nými silami za svařák vybereme, půjde dětem do MŠ a ZŠ. Když 
už tam ti mrňousci mrznou a zpívají koledy, ať z toho třeba něco 
málo mají. Ze svařáku se po pár schůzkách vyklubaly i párky, 
grilované klobásky, punč pro děti, buchty, sladkosti, a dokonce 
i dětské dílničky. Trošku v nitru duše jsme každá cítila, že jsme 
na sebe ušily bič. Rozjel se kolotoč. Některé z nás obíhaly spon-
zory (kterým moc děkujeme za podporu, viz níže), další malo-
valy hrníčky na svařák, sháněly, co budou vyrábět ve vánoční 
dílně a lanařily manžely na grilování. 
Nastal den D. Město nám poskytlo stánky a my doufaly, že 
někdo dorazí. Počasí vyšlo. Byla zima, nepršelo ani nesněžilo. 
Najednou se lidé začínali sbíhat, dětičky zpívaly koledy a svařák 
tekl proudem. V dílničkách se taky tvořilo o sto šest! Zkrátka 
celkem příjemný začátek adventu a fajn pocit, že byť malinko, 
tak se dokážeme sjednotit a podpořit se. Vybralo se 21 840 Kč, 

což opravdu předčilo veškerá naše očekávání. Je jasné, že to 
školku ani školu nespasí, ale jak se říká: „Darovanému koni na 
zuby nehleď.“ 
V neposlední řadě patří obrovské díky Vám všem (včetně našich 
manželů), kteří jste přišli a dali si svařáček! 
Zvítězila u nás zkrátka myšlenka Vánoc i to, že když se chce, tak 
to jde. Společnými silami jsme došly k cíli. A ta myšlenka Vánoc?  
Například od Honzy Wolfa: „Buďme k sobě milí, vždyť jsme tu 
jen malou chvíli“:-) 
 

Jana Huslíková, Radka Petříčková, Vilma Přerovská,  
Jana Oberreiterová a Saša Merhoutová 

 
DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI  

NA NAŠE DĚTI 
ASN HAKR BRNO s.r.o. 

Bašra - cukrárna, kavárna, vinotéka 
ELEKTRO SPÁČIL 

EUROBI, spol. s r.o. 
HZ květiny – Hana Zvěřinová 

PAPÍR – HRAČKY, Věra Leukertová 
Pavlína Oborná a Zdeňka Mášová  

PEKAŘSTVÍ – LARGO BRNO 
POTRAVINY NA RADNICI 
RESTAURACE U KOSTELA 

SMART TECHNIK a.s. 
SMÍŠENKA 

THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. 
VENKOVSKÝ ŠPAJZ 

ŽELEZODŮM, Zdeněk Fila 

O adventním čase, stromečku 
a jednom malém nápadu

ČVUT – Podbaba, kde jsme měly odehrát poslední zápas ve 
skupině s Mikulovkou. Do zápasu jsme zapojily pořádně naši 
psychiku, až do poslední chvíle to byl naprosto vyrovnaný zápas. 
Po krásné hře plné emocí jsme nakonec zvítězily (25:20, 26:24) 
a tím si zajistily 1. místo ve skupině a přímý postup do čtvrtfinále. 
To jsme se ale ovšem musely opět přesunout do haly na Ruzyni, 
kde se nám vloni moc nedařilo a, upřímně, ani letos moc ne. 
První zápas jsme nastoupily proti SK Dansportu Praha. Většinou 
jsme dotahovaly rozdíl bodů. Dost jsme zmatkovaly a 80% sou-
peřových bodů byly naše chyby. Po celkové prohře 22:25, 
19:25 a možnosti zabojovat o medaile, jsme se odebraly do 
šatny a celý zápas si rozebraly. Po delší pauze jsme se opět roz-
cvičily a na další zápas jsme vyzvaly opět holky z Rakouska. Ten-
tokrát jsme naši výhru nedokázaly obhájit a v tiebreaku jsme 
nakonec podlehly (20:25, 25:22, 7:15). O celkové sedmé místo 
jsme ale ještě musely zabojovat. A to s holkami z Estonska. Mys-
lím, že jsme si tento zápas užily a i po prohře v tiebreaku (18:25, 
25:19, 4:15) jsme odcházely s pocitem dobře odehraného zá-
pasu. Po krátkém hodnocení v šatně jsme se cestou na hl. ná-

draží zastavily na menší večeři v KFC. Krásné zakončení turnaje! 
Pak už jsme jen koupily lístky a vlakem vyrazily směr Brno. Ve 
vlaku jsme si povídaly, hrály hry a samozřejmě si užívaly spo-
lečné chvíle. V Brně nás pak už jen vyzvedli naši ochotní tatínci 
a vyrazili jsme domů.  
Sama za sebe mohu říci, že tohle opravdu nikdo nečekal, jak 
už trenéři, rodiče, ostatní kdo nám fandili, tak i my, které jsme 
na hřišti přímo stály. I když to letos nevyšlo na medaili, tak 8. 
místo z 19 je dost velký úspěch, nebo alespoň pro mě ano. Náš 
největší dík patří trenérce Sylvě Novotné a Katce Kotolanové, 
které tam byly s námi a podporovaly nás. Samozřejmě i trenérce 
Janě Vášové, která tam z rodinných důvodů nemohla být s námi 
po celou dobu. Bohužel viděla jen ty prohrané zápasy, ale právě 
ona nás dokázala vytrénovat tak dobře, že jsme dnes tam, kde 
jsme. I já bych vám, holky, chtěla moc poděkovat za tyto 2 dny 
strávené s vámi, a že jste to právě vy, se kterými se můžu po-
souvat dopředu a zažívat tyto krásné chvíle. Jsem ráda, že vy 
jste můj tým – Můj Dream team. 

Kapitánka Dream teamu 
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Vánoční příběh narození Ježíška v jesličkách bývá odpradávna 
zobrazován nejen v betlémech, ale i v divadelních představe-
ních, kterým mnozí říkají „živý betlém“. Divadelní kroužek 
SHM pod vedením Zdislavy Blažkové si jeden takový „oživlý 
betlém“ ve spolupráci s malým pěveckým sborem SHM při-
pravil. 
Na první svátek vánoční, tedy 25. 12. odpoledne, mohli mnozí 
diváci zhlédnout v kostele sv. Petra a Pavla představení v podání 
nejmenších herců divadelního kroužku SHM. K vidění nebyla 
jen svatá rodina, pastýři, andělé, naštvaný řezník, ale i tři králové 
a zpěváčci, kteří se přišli Ježíškovi poklonit. 
Po vydařeném divadelním představení následovalo vystoupení 
malého sboru zpěváků a muzikantů pod vedením dirigenta Do-
minika Hladkého. Po necelé hodině diváci odcházeli z vánoč-
ního koledování s dobrým pocitem nejen proto, že cestou tam 
i zpět spálili nějaké ty kalorie, ale i z toho, jak šikovné děti 
v Újezdě máme. 

Tomáš Kaválek

Vánoční koledování
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Vzpomínáte si, jak křupe led na zamrzlých loužích, jak cinkají 
rampouchy, jak mává křídly andílek vyválený ve sněhu? Jak 
pekař Sníh kouzlí ze stromů dorty se šlehačkovou čepicí? 
To a mnohé další objevují malí umělci s maminkami už od pro-
since v pozořické hájence. Pod vedením pedagožky Kláry 
Krchňavé se inspirují uměním paní Zimy a společnými výtvory 
přispívají k její kráse. Zkoušejí materiály, které zimní les nabízí 
a nejrůznějšími výtvarnými technikami je přetvářejí na svá první 
veledíla. Tématem letošních setkání jsou svátky a tradice. Děti 
se při hrách seznamují s tradičními rituály a mají příležitost prožít 
to, na co už v dnešní uspěchané době není čas. Maminky si pak 
domů odnášejí spoustu nápadů a vydováděné děti. 
Pokud byste chtěli svým dětem zážitky v přírodě také dopřát, 
sledujte webové stránky nebo facebook spolku Kavyl a Dět-
ského lesního klubu Stromík: www.lesnikavyl.cz, 
www.stromik.cz. Kromě celoročního předškolního vzdělávání 
organizujeme pravidelné kroužky i jednorázové akce, pořá-

dáme tábory. Již nyní můžeme pozvat na tradiční masopustní 
průvod 23. února, který bude vyrážet z DLK Stromík v Pozoři-
cích ve 14 h. Těšíme se na Vás! 
 

Michaela Žižková

Tvoření v zimní přírodě

O první adventní neděli jsme měli možnost se zaposlouchat do 
tónů světové hudby v podání Sboru přátel a učitelů Gymnázia 
Matyáše Lercha z Brna. Zazněly písně lidové z Moravy a Ha-
nácka, ale i gospely a písně historické z různých koutů světa 
jako například Španělska, jižní Afriky, Ghany apod.  
Pěvecký sbor se těšil příjemné akustice naší smuteční síně a my 
posluchači jsme zase rádi na chvíli utekli ze všedních starostí 
a relaxovali tak v příjemné společnosti. Nakonec jsme si i spo-
lečně zazpívali.  

Obdivuhodné bylo nadšení ze zpěvu všech vystupujících, 
zvláště pak těch nejstarších pánů, na kterých byla vidět spousta 
energie. Už jen začít tančit…  
Děkujeme sboru i všem návštěvníkům koncertu, kteří nelení 
a podporují místní akce. Tento koncert se uskutečnil díky ná-
padu a doporučení našich spoluobčanů, a tak pokud i vy máte 
nějaký nápad na kulturní akci, která vám tu chybí nebo nám 
chcete pomoci s organizací, dejte nám vědět.  

za KŠK Veronika Šinderbalová

Přátelé gymnázia rozezněli první adventní 
podvečer
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Kdo chce, slyší, kdo nechce, neuslyší… Nebývá v adventu 
mnoho času, vždyť je toho tolik třeba stihnout. Nakoupit dárky, 
uklidit dům či byt, stihnout vše v zaměstnání, napéct cukroví. 
A tak bych mohla pokračovat donekonečna. Čas před Vánocemi 
by měl mít i jiný rozměr nežli ryze konzumní. Jednou z příleži-
tostí jsou adventní koncerty, které jsme pro vás na sklonku loň-
ského roku připravili. Druhý z nich se uskutečnil v kostele 
svatých apoštolů Petra a Pavla v Újezdě u Brna 7. prosince. 
S milým svolením pana faráře Petra Hoška zde vystoupil soubor 
Musici Cameralis ve složení Vlastimil Bialas – trubka, Jiří Bělík 
– hoboj, Petr Kolař – varhany a Martino Hammerle Bortolotti 
– baryton.  
Koncert zahájil Petr Kolař hrou na varhany, v jeho podání za-
zněla skladba Maxe Regera. Následovala díla Giuseppe Tore-
liho, Francesca Duranta a dalších. V první, vážnější polovině 
koncertu, byli hudebníci na kůru, což dodávalo koncertu ma-
jestátní a tajemnou atmosféru. Tóny trubky Vlastimila Bialase 
však už předznamenávaly proměnu charakteru hudby, ke které 
došlo po vynikajícím provedení skladby Hoboj Gabrielův v po-
dání Jiřího Bělíka. 
Hudebníci sestoupili z kůru do prostoru před oltář a stejně jako 
se adventní čas mění z období tajemného očekávání v očeká-
vání radostné, tak se ve druhé polovině proměnil ráz skladeb. 
V podání mistra Martina Hammerle Bortolottiho zazněly písně 
z Rakouska a z Itálie, které v těchto zemích v čase adventním 
často uslyšíte. Když se v kostelních prostorách rozezněl jeho 
hlas zpívající italskou vánoční píseň Tu scendi dalle stelle – 
Sestupuješ z hvězd, nejednomu z návštěvníků koncertu se 
v očích zalesklo. 

Koncert byl odměněn bezprostředním vřelým potleskem, jak to 
u lidí, kteří umí vnímat vážnou hudbu, bývá. Věřím, že ne 
všichni z vás mohli přijít, třeba kvůli zdravotnímu stavu nebo 
kvůli vážné situaci v rodině. Kdo však přijít mohl a chtěl, tak sly-
šel...Slyšel, jak mocná je síla hudby a zpěvu, jak nehmotné a ne-
uchopitelné zážitky mohou člověka obohatit.  
A to je dobře, to je moc dobře. 

Mgr. Markéta Jetelová 
P.S. Mnozí z návštěvníků se mě po koncertu ptali, zdali mně 
jako průvodkyni koncertem nebyla jen v šatech, bez kabátu, 
v kostele zima. Dlužím jim tedy odpověď. Byla, strašná, ale stálo 
to za to. :-) 

Musici Cameralis – kdo chtěl, slyšel… 
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V závěru druhého adventního týdne jsme měli možnost potěšit 
se krásnou adventní a vánoční hudbou v podání několika míst-
ních a jednoho přespolního folklórního souboru. Újezdská Roz-
marýna pod vedením Michaely Kyselkové nám v úvodu 
představila adventní písně z Brněnska. S písněmi jako „Vím já 
kostelíček“ nebo „Byla cesta, byla ušlapaná“ vystoupila za své 
dlouholeté fungování souboru poprvé. Dětský folklórní soubor 
Šternovjánek pod vedením Markéty Pospíšilové a Michaely 
Bednářové se uvedl se všemi 40 dětmi vánočním pásmem 
„Došli jsme k vám na koledu“. Hudebního doprovodu DFS 
Šternovjánek se postupně ujímá Malá muzika Šternovjánek, ta 
je obdivuhodně složena ze samých chlapců ve věku 9–13 let, 

které výborně vede Marie Fasorová. Dětský komorní soubor 
pod vedením Vilmy Novotné zahrál pásmo vánočních koled. 
Program uzavíral soubor ze sousedních Žatčan pod vedením 
Antonína Sedláčka, Začanští mužáci, kteří zazpívali brněnské vá-
noční koledy. Všichni účinkující se rozloučili společnou koledou 
Nesem Vám noviny, tu společně se soubory zpívala i plně ob-
sazená sokolovna. Závěrečné besedy u cimbálu se ujali Začanští 
mužáci a ostatní muzikanti, kteří si společně vždy rádi zahrají. 
Příjemná adventní atmosféra nás zase o kousek přiblížila k Vá-
nocům. Věříme, že se „Újezdské vánoční zpívání“ stane pravi-
delným předvánočním koncertem dalších let. 

za KŠK Michaela Bednářová  

Újezdské vánoční zpívání 
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Laskavá hudba skupiny Cimbal Classic
Adventu bylo již na krátku řečeno opisně slovy Karla Jaromíra 
Erbena. Ano, byl to den před poslední adventní nedělí, tedy 
21. prosinec, kdy do našeho města přijela koncertovat skupina 
Cimbal Classic. Na webových stránkách má výstižně napsáno, 
že hraje laskavou hudbu. Lépe žánr popsat nelze. V poetických 
textech se promítá láska k životu, přírodě, hudbě a tisícům ne-
obyčejně krásných obyčejných věcí.  
Sál Na Rychtě byl zcela zaplněn, v publiku se sešly všechny vě-
kové skupiny. Už to je důkaz, že Cimbal Classic oslovuje lidi 
napříč generacemi. Cimbalista Dalibor Štrunc mně v neformál-
ním rozhovoru o přestávce vyprávěl, že na jednom z jejich 
koncertů byla pětaosmdesátiletá dáma, která si vstupenku přála 
k narozeninám. Na koncertech se ale objevují i velmi mladí 
lidé, do kterých by to člověk tzv. neřekl. 
Dalibor Štrunc koncertem velmi milým způsobem provázel, ho-
vořil o původu písní, o tom, jak a proč vznikly. Ačkoliv zmínil 
hlasovou indispozici své ženy Kateřiny, na jejím výkonu to ne-
bylo poznat. Atmosféra byla příjemná, v přestávce se návštěv-

níci mohli občerstvit horkým nápojem nebo koupit dětem či 
sobě něco na chuť. Loňský 21. prosinec byl deštivý, ale ani ne-
vlídné počasí nesmazalo vlídný dojem, který po koncertu zů-
stal. Lidé po závěrečné skladbě ještě dlouho tleskali. A nikdo 
nespěchal, nikdo neprahnul po běhání v nákupním centru, leš-
tění oken, nervózním odškrtávání ze seznamu nesplněných 
úkolů. Najednou tady byl poklidný adventní čas a hezká atmo-
sféra. 
V adventu často slýchávám: Na koncert? To nejde, já absolutně 
nemám čas! Vždycky mě napadne, že čas je jen jeden. A je 
jenom na nás, jak, kde a s kým ho prožijeme. Budeme za pět, 
za deset let vzpomínat na to, jak jsme se o adventu štvali a spě-
chali a sháněli a nakupovali nesmyslné hory dárků a velehory 
jídla? Proč? Nebo si vzpomeneme na jeden hezký prosincový 
večer, tóny cimbálu a pěknou muziku? Vybrat si může každý 
z nás, je to naše volba. 
 

Mgr. Markéta Jetelová 

Zpravodaj 12020ver2.qxp_Sestava 1  17.02.20  15:01  Stránka 23



24 www.ujezdubrna.cz

Druhý svátek vánoční, svátek svatého Štěpána, který připadá 
na 26. prosince měl v dřívějších dobách specifickou symboliku. 
Nejenže si křesťané připomínají prvního mučedníka Štěpána, 
který poněkud „kazí“ onu idylickou atmosféru Vánoc, ale v do-
bách našich babiček se na Štěpána odcházelo ze služby. Tento 
svátek byl tedy spojen s dobou hojnosti, kdy byli vypláceni če-
ledíni a služebné. Pravděpodobně od této události byl krůček 
ke Štěpánské koledě, kdy se chodilo po domech a zpívali se tra-
diční vánoční či kolednické písně.  
Na tuto tradici se již po několikáté rozhodli navázat muzikanti 
z CM Šternovjan. Stejně jako každý rok jste se s nimi mohli se-
tkat nejprve u kapličky svatého Antonína, kam je tentokráte sty-
lově dovezl újezdský „koňák“ František Dobrovolný. Dále 
k Újezdu a po městě už šli muzikanti pěšky. Do svého reperto-
áru nově zařadili i několik koled z Brněnska, stejně jako mnoho 
dalších vánočních písní z celé Moravy. 
Svátek svatého Štěpána by měl být svátkem hojnosti, veselí a zá-

bavy. Troufám si říct, že letos tomu tak, minimálně v podobě 
muzikantů ze Šternovjanu, v Újezdě bylo. 

Tomáš Kaválek 

Koleda, koleda, Štěpáne… 

Rok s rokem se sešel a dne 11. ledna 2020 se v našem městě 
konala již tradiční Tříkrálová sbírka. Zájem o tuto akci byl ob-
rovský, zúčastnilo se jí okolo devadesáti dětí do patnácti let, 
které byly rozděleny do dvaceti pěti skupinek, ty mnohdy čítaly 
ne tři, ale čtyři, ba dokonce pět králů.  
Koledníci celé dopoledne obcházeli újezdské domácnosti, roz-
dávali radost a koledovali pro potřebné, kteří se ocitli v situaci, 
kterou sami nedokáží vyřešit. 

Díky vaší štědrosti a solidaritě se v Újezdu vybralo úctyhodných 
128 203 Kč. Chceme tímto jménem všech koledníků poděkovat 
za každý váš příspěvek a vaši ochotu pomáhat prostřednictvím 
Charity České republiky lidem v nouzi.  

 
za tříkrálové koledníky 

Eva Zahradníková a Kristýna Životská 

Tříkrálová sbírka v Újezdě
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Každý rok si pro adventní období připravujeme s cimbálovou 
muzikou Jamírek vánoční pásmo a ani uplynulý advent nebyl 
výjimkou. S naším vánočním programem jsme vystoupili na 
konci loňského roku hned několikrát.  
V neděli 1. prosince jsme měli možnost vystoupit na vánočních 
trzích na náměstí Svobody v Brně. Byli jsme sem pozváni na zá-
kladě naší účasti a umístění v soutěži To je talent, která proběhla 
v květnu. V kouzelné vánoční atmosféře zde děti z CM Jamírek 
předvedly program složený z lidových písniček a samozřejmě 
z koled. Vystoupení pro zaplněné náměstí se uskutečnilo v pod-
večerních hodinách, což ještě více umocnilo vánoční atmosféru.  

Již tradičně hraje v prosinci Jamírek našim seniorům. Nejprve 
naše cimbálová muzika navštívila 6. prosince Domov pro seni-
ory v Sokolnicích a 20. prosince jsme už poněkolikáté vystoupili 
v Domově U Františka v Újezdě u Brna. Věříme, že jsme naším 
vánočním pásmem zdejší obyvatele potěšili a zpříjemnili jim pís-
ničkami a koledami předvánoční čas. Hraní pro babičky a dě-
dečky bývá obzvlášť milé, když si na závěr našeho vystoupení 
s námi s nadšením zazpívají. 

Vedle cimbálové muziky Jamírek si vánoční program připravily 
i děti z dětského komorního souboru. Příležitost jej předvést 
dostaly na Újezdském vánočním zpívání, které se uskutečnilo 
letos poprvé, a to 14. prosince v sokolovně. Této akci je věno-
ván samostatný článek ve zpravodaji.  

Vánoční koncert nadačního fondu JAMIRO a křest CD 
cimbálové muziky Jamírek 
Vyvrcholením našich vánočních vystoupení byl v neděli 
22. prosince Vánoční koncert, který pořádáme každý rok pro 
rodiče a všechny naše příznivce v újezdské Smuteční síni. Na 
úvod vystoupil dětský komorní soubor se svým vánočním 
pásmem, které všichni přítomní odměnili dlouhým potleskem.  

Dalším bodem programu byl křest nového, v pořadí již dru-
hého, CD cimbálové muziky Jamírek, kterému jsme dali název 
„Tá brněnská brána“. CD je věnované našemu kraji a obsahuje 
tedy písničky z Brněnska, které děti nahrály a nazpívaly s velkou 
chutí a radostí. 
Kmotrem nového CD byl ThDr. PhDr. ThLic. Radek Mezuláník, 
Ph.D., který po krátkém proslovu provedl společně se všemi 
dětmi jeho křest dětským šampaňským. Pak už následoval kon-
cert CM Jamírek, na kterém děti zahrály písničky z nového CD.  
Na závěr koncertu ještě zaznělo několik koled v podání všech 
dětí z komorního souboru i CM Jamírek, které si společně s 
námi zazpívali všichni přítomní. 
Myslím si, že se nám CD povedlo, pokud by měl někdo zájem 
si ho zakoupit, a tak přispět na další činnost CM Jamírek, je 
k dispozici za 150 Kč (po telefonické domluvě na tel. čísle 
734 248 445). 

Vilma Novotná

Přišli jsme k vám na koledu 
aneb ohlédnutí za adventním koncertováním CM Jamírek  
a dětského komorního souboru 
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V neděli 12. 1. 2020 jsme se s občany města Újezd u Brna 
zúčastnili v Městském divadle Brno hudebního představení 
Mamma Mia. Troufám si říct, že jsme si všichni užili krásné kul-
turní odpoledne a já sama doufám, že takových akcí bude 
v našem městě více a více. 
 

za Kulturně školskou komisi  
Ing. Lucie Švandová 

Mamma Mia

Během zimního období se s našimi mládežnickými týmy účast-
níme několika turnajů a soutěží v halách v širokém okolí. Mini 
i mladší přípravky dokonce sehrály nějaké přátelské zápasy 
i u nás v tělocvičně. Hráli jsme v Těšanech, v Brně, v nafuko-
vací hale TCM v Tuřanech, v Dambořicích, ve Svitávce a také 
v Moravském Krumlově. Na již uskutečněných turnajích po-
dali velmi dobré výkony jak jednotlivci, tak i tým jako celek. 
Někde jsme dopadli lépe, někde hůře, ale hned po konci zá-
pasů šlo vždy vidět, že to naše malé fotbalisty baví a že se 
sami chtějí zlepšovat. Když přišla nějaká porážka, o to větší 
měli chuť další zápasy vyhrát a mnohokrát se jim to také i po-
dařilo. Vidět šťastné tváře našich malých fotbalistů těší nejen 
nás trenéry, ale i rodiče a jejich nadšení nás utvrzuje v tom, 
že cesta, kterou jsme se vydali, je správná a musíme v ní po-
kračovat.  
Za posledního půl roku je vidět zejména na našich malých fot-
balistech veliké zlepšení a posun dopředu. Pochopitelně jsou 
i dny, kdy se nedaří jak tréninkově, tak i herně, ale to k tomu 

patří. Některé nedostatky, které se nám trenérům podaří vypo-
zorovat, se snažíme našim svěřencům vysvětlit a naučit je tak, 
jak je to správně a jak to má být… 
Hlavně díky spolupráci a dobrým vztahům s okolními fotbalo-
vými oddíly se nám v době, kdy bude na delší dobu z důvodu 
rekonstrukce uzavřena školní tělocvična, podařilo zajistit trénin-
kové hodiny pro naši mládež bez větších výpadků. 
Protože počítáme i do budoucna s rostoucím počtem hráčů, 
rádi přivítáme každého, kdo by nám chtěl při práci s mládeží 
pomáhat. 
Děkujeme všem rodičům za podporu, čas a vynikající atmosféru 
během zápasů, protože bez nich by to taky nešlo. 
Přejeme všem hodně zdraví a štěstí v tomto roce a věříme spolu 
s ostatními sportovními kluby a příznivci sportu v Újezdě, že se 
podaří v co nejkratší době nějakou tu novou sportovní halu 
u nás vybudovat. 
 

Vladimír Krejčí, Tomáš Malásek, Radek Tálský 

Radosti a starosti mládežnického fotbalu 
v Újezdě aneb co se děje s fotbalem v zimě… 

Někteří z hráčů přípravky, reprezentující fotbalový klub SK Újezd u Brna na probíhající zimní halové lize v Brně. 
Zleva: Paťa Vach, Filip Janírek, Dan Hebelka, Milan Máca, Adam Vaverka, Aleš Novoměstský, Lukáš Borovička, Kamča Janírková, 
Paťa Polák, Standa Hvozdak
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Dalším cílem našich výletů pro seniory za zážitky se stal zámek 
Vranov nad Dyjí a město Znojmo. Tentokrát byl o zájezd takový 
zájem, že jsme museli objednat větší autobus než byl původně 
domluven. Čtvrteční ráno, stejně jako celý den, bylo teplé a slu-
nečné, a tak jsme vyrazili autobusem plným natěšených výlet-
níků směrem na jih. První zastávkou byl barokní zámek Vranov 
nad Dyjí, majestátně se tyčící nad městem, s prohlídkou bohatě 
zařízených zámeckých interiérů. Rozdělení do dvou skupinek 
jsme si prohlédli sály, jídelny, koupelny, i ložnice. Po prohlídce 
vranovského zámku jsme se autobusem přesunuli do místní re-
staurace, kde jsme měli rezervován oběd. V příjemném pro-
středí restaurace se nás ujal velmi milý personál a nabídl nám 
chutný oběd. Po obědě jsme vyrazili směrem k historickému 
městu Znojmo. Zde se nás ujala paní Lucka z místního turistic-

kého informačního centra a provedla nás tímto starobylým měs-
tem. Putování jsme začali v historickém jádru města na Masa-
rykově náměstí a pomalu se přesunuli na Václavské náměstí 
s kašnou se sochou sv. Václava. Odtud jsme se vydali k Rotundě 
sv. Kateřiny, kde se nám naskytl krásný výhled do okolí Znojma. 
Konec cesty nás zavedl na prohlídku kostela sv. Mikuláše. Tuto 
trasu zvládli všichni v plné pohodě a mají můj obdiv. Odpočinek 
pak strávil každý po svém většinou posezením v místních cuk-
rárnách při kávě nebo jiných tekutinách, aby si povídal a podělil 
se o zážitky, které nabídl tento výlet. Cesta zpět byla velmi pří-
jemná a už jsme plánovali, kam bychom se podívali příště. 
 

Pavlína Kroupová 

Výlet se seniory

Rádi byste si chodili zatancovat nebo vedli k pohybové kultuře 
své děti? Trápíte se s polovičkou na plese a šlapete si po nož-
kách navzájem? Chcete to umět lépe? Nebo potřebujete zhub-
nout pár kil? Dámy, nemáte partnera na tanec a rády byste 
tančily? Pánové, chcete pořádně máknout na svých tělech a mít 
kondici jak dřív? Sportovci, potřebujete si dát do těla nebo zlep-
šit kondici svého týmu? 
 
Dovolte, abychom se vám představili. Jsme Infinity Dance 
Team z.s.. Věnujeme se výuce tance v Brně řadu let a po 
úspěšně zorganizovaných tanečních soutěžích národní ligy, jsme 
se rozhodli vrátit tanec do Újezda nejen pro tanečníky, ale i ši-
rokou veřejnost. Vzešlo mnoho dotazů, kde by se mohli naši 
obyvatelé učit tančit společenské tance, balet nebo se prostě 
chodit hýbat od útlého věku až po dospělé. A tak jsme spojili 
síly s baletním mistrem Josefem Koutným, nyní žijícím v Újezdě, 
a dali dohromady trenérský tým, který by vyučoval právě 
v našem městě.  
Újezd je totiž městečko s bohatou taneční historií. Pochází 
odsud mnoho tanečníků národního formátu (mistři a finalisté 
národních soutěží) i mezinárodně úspěšných finalistů mistrovství 
světa. To by ovšem bylo na samostatný článek ☺.  
Protože v Újezdě „teče voda tanci prospívající“, rozhodli jsme 

se taneční lekce do Újezda vrátit. Tréninky a kurzy různých ta-
nečních stylů probíhají každý den a nabídka kurzů se od února 
dále rozšiřuje. Výuka probíhá na Masarykové 701 v Újezdě 
(vedle pivnice) a na své si určitě přijdou maminky, děti i pánové.  
Ve studiu najdete kurzy pro maminky s dětmi, pohybové pří-
pravné kurzy od 3 let, balet pro všechny věkové skupiny včetně 
dospělých, kurzy tance pro děti i dospělé, kurz pro sólo dámy 
i kondiční cvičení pro muže a ženy, pořádné chlapy i sportovce. 
Pokud budete mít vlastní požadavek na kurz či výuku speciálně 
pro vás či vaši skupinku, najdeme vám lektora, čas a kurz vám 
vyrobíme „na klíč“. 
Aktuální rozpis kurzů i rozpis kurzů platný od 3. února 2020 
(na další pololetí, sběr přihlášek ještě v průběhu měsíce) najdete 
na www.infinitydance.team.  
Taneční studio v Újezdě naleznete i na Facebooku jako veřej-
nou skupinu: Infinity Dance Team Újezd, kde najdete aktuální 
informace a zprávy z tanečního studia přímo v Újezdě. 
Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese: info@infinity-
dance.team, rádi vám poskytneme více informací, poradíme, 
pomůžeme atd.  
 
S přáním krásných protančených a veselých dní 

Mgr. Branislav Eliáš a lektoři Infinity Dance Team z.s.

Tanec v Újezdě
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Slyšeli jste tu novinku? V prosinci uplynul rok od historicky první 
schůzky Kulturně školské komise (KŠK). Říkali jsme si, že by bylo 
fajn se lehce ohlédnout za uplynulým rokem, ale určitě ve 
článku zavadíme i o to, co se chystá a co bude! A vzhledem 
k tomu, že komise je spíše kulturní než školská, bude se jednat 
zejména o kulturní dění. 
I přes svojí přirozenou enigmatičnost má komise v podstatě 
prostý úkol, a to starat se o kulturní dění v Újezdě. Prostý v této 
situaci rozhodně neznamená jednoduchý, neboť činnost za-
hrnuje realizaci všech kulturních akcí, které jste měli možnost 
během roku 2019 navštívit, ať už to bylo letní kino, koncerty, 
recitály, závody dětských kol, městský ples, sázení stromů, ba-
zárek aj. K tomu všemu samozřejmě komise vydává i městský 
zpravodaj. Ten se vám snažíme poskytovat v top kvalitě, dou-
fáme, že se nám to daří. Vše samozřejmě ve spolupráci s radnicí 
města. 
Začátky působení komise nebyly úplně jednoduché a vše si po-
stupně sedalo. Nebylo se od čeho odpíchnout, chyběly infor-
mace a určitá kontinuita. Spoustu věcí jsme museli v podstatě 
vymýšlet na zelené louce. Jen díky nadšení členů komise byl 
rok 2019 tak kulturně plodný a nesklouzl k povinným dvěma 
koncertům za rok. I tato plodnost má ovšem svá úskalí, neboť 
vše něco stojí a stále se jedná o veřejné peníze, které jsou po-
třeba všude ve městě. Občas je tedy oříšek realizovat super akci 
tak, aby nás to finančně nezruinovalo (a prošlo to radou :)). 
Ale zpět k tomu, co jsme všechno uspořádali. Původně jsem 
měl v plánu, že vás oslním výčtem všech akcí, co jsme připravili, 
ale někam se mi zatoulal seznam, vezmu to tedy letem světem 
tak, jak mi utkvělo v paměti: 
Rozsvítili jsme stromek, na Tři krále byl ve smuteční síni koncert 
Musici Cameralis, následoval 15. reprezentační ples města. 

Oslavili jsme v sokolovně Den matek.  
To vše byl jen lehký začátek, který nás vůbec nepřipravil na to, 
co mělo přijít, protože léto byla jedna velká jízda. Uspořádali 
jsme tolik akcí, že už nám rozhlasová hláška „město ve spolu-
práci s Kulturně školskou komisí” lezla na nervy. Nejvíce mně, 
protože mám rozhlas hned u okna. V podání Martina Ham-
merle Bortolottiho zazněly melodie z Itálie, Groovey zpívali hity 
Simona a Garfunkela, Vlastimil Bialas a hosté hráli (nejen) 
Straussovy valčíky, DNA Brno představili folkovou muziku 
a velký úspěch mělo Trio Difase z Kostariky. 
Do toho všeho jsme uspořádali letní kino, které se stalo favo-
ritem letní sezóny a které se setkalo s velkým úspěchem. Nav-
štívily jej stovky diváků z Újezda i okolí. 
Pro děti byla v závěru prázdnin připravena Poslední prázdninová 
jízda i koncert Jany Rychterové a velmi zdařilé byly i Farmářské 
trhy. Třicáté výročí revoluce jsme oslavili výsadbou stromů a be-
sedou s pamětníky Na Rychtě. A už tu byl adventní čas! Opět 
se rozsvěcel strom s obrovskou účastí.Ve smuteční síní vystoupil 
sbor GML, v kostele sv. Petra a Pavla soubor Musici Cameralis 
a Na Rychtě Cimbal Classic. Nechybělo ani Újezdské vánoční 
zpívání v sokolovně. 
No a my už jsme mezitím začali vymýšlet program na příští rok, 
protože řešit tyto věci na poslední chvíli se nevyplácí. 
Jaký ten program bude? Na co se můžete těšit? Nechte se pře-
kvapit! Můžeme ale slíbit, že se pokusíme kvalitu udržet mini-
málně na stejné úrovni jako tomu bylo dosud. 
 
Za celou KŠK Vám tedy děkuji za přízeň a těšíme se v roce 2020 
na shledání na mnoha kulturních akcích. 
 

Jakub Váša 

Rok v komisi

Divadelní soubor OchOtnice zve občany města na divadelní 
drama Maryša. Premiéra v režii Radka Mezuláníka se uskuteč-
nila 8. a 9. února v Otnicích v sále Dělnického domu. V Újezdě 
u Brna hru uvidíte v sobotu 29. února v 18 hodin v sále Na 
Rychtě. Předprodej vstupenek je v prodejně M-Boty, Hybešova 

476. Diváci se mohou těšit na nejstarší členku souboru paní 
Zdenu Popelákovou z Újezda, která v roce 1956 byla poslední 
otnickou Maryšou a nyní se vrací na prkna divadla jako Mary-
šina babička. 

Marie Mezuláníková 

Maryša v Újezdě

MARYŠA
ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ

Divadelní uskupení OchOTNICE
a Obec Otnice

MARYŠA JE MODELEM VESNICKÉ 
ŽENY KONCE 19. STOLETÍ A ZÁROVEŇ 

VŠEOBECNÝM NADČASOVÝM PRINCIPEM 
VZDORU. 
PŘESTO PODLÉHÁ MECHANIZMŮM 
SPOLEČNOSTI, VE KTERÉ ŽIJE, ALE TAKÉ JE 
CHTĚ NECHTĚ SPOLUVYTVÁŘÍ. STÁVÁ SE OBĚTÍ 
TVRDOHLAVOSTI A TVRDOHLAVĚ TRVÁ NA SVÉ 
OBĚTI. JE HRDINKOU PROTI SVÉ VŮLI A Z VŮLE 
VRAŽEDKYNÍ. JE ZARPUTILOST, KTERÁ MARYŠU 
OVLÁDÁ, DĚDIČNÁ NEBO JE VÝRAZEM SILNÉ 
OSOBNOSTI?

REÁLNÉ VZORY 
PRO DRAMATICKÉ POSTAVY:

Maryša se narodila 4. 11. 1867. Ne jako Maryša, ale 
Marianna. Prostě v tvrdé době se i tvrdě mluvilo. Její 
matkou byla Julia Chalupová, otcem Štěpán Horák.
Její dětská léta rychle uběhla, a asi je přežila ve zdraví. 
Nemocný v  té době neměl šanci dožít se vyššího 
věku ba ani dospělosti. Měla později 8 sourozenců 
různého věku.
Felix Turek byl o 15 let starší. Narodil se v Borkovanech 
a  do  Těšan přichází v  době, kdy Maryši je 11 let.
Otec Maryši Štěpán se staral, aby „udal“ své děti 
„na trhu života“.
Když po Vánocích 1887 umírá Turkova žena Anna, 
otec Štěpán Horák „zavětří“ příležitost provdat 
Maryšu. Možná rozpoznal, že Felix je schopný 
hospodář, na  to museli mít Horáci „nos“, jinak by 
dvě staletí neudrželi grunt takové velikosti. Prostě 
Maryšu nabídnul a nabídka byla přijata. Zcela běžná 
praxe té doby. Nic výjimečného.

Výjimečné bylo pouze to, že o tom slyšel Mrštík a vzal 
to jako dobré téma pro divadelní hru. Mrštík přišel 
jako učitel do Těšan 29. 3. 1886. Jako nápadník Maryši 
neměl pražádnou šanci uspět, neboť postavení učitelů 
na  vesnici bylo v  očích velkých sedláků na  úrovni 
jejich čeledínů. To byl fakt té doby.

Maryša s  Felixem spolu prožili 39 let společného 
života a  vychovali tři další děti (společně se jim 
narodilo 7 dětí, ale 4 zemřely v dětském věku).

A co Francek alias Šimon Petlák? 
Možná tak bylo, možná nebylo, možná to zveličil Mrštík 
pro zvětšení dramatu. Je však pravdou, že Šimon žádná 
nuzota nebyl, byl Štěpánovi roven jako dědic pololánu.
Čtyři roky po  svatbě Maryši se žení i  on. Bere si 
za  manželku místní Marii Sýkorovou a  mají také 
spoustu dětí. 
Během jejich života, jakoby symbolicky, vyrostla mezi 
jejich domy budova kostela.

V  roce 1956 byla poslední otnickou Maryšou 
Zdena Popeláková. Dnes, v  roce 2020, se vrací 

na prkna otnického divadla jako Maryšina babička.
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Jedna paní povídala...tomuto označení jsme jako děti říkali 
agentura JPP. Dost nedůvěryhodný zdroj. Tímto článkem bych 
ráda připomenula všem, že každý občan našeho města má mož-
nost psát do zpravodaje. Z novinářského hlediska je dějová linka 
jasná: Co bylo – je – bude. Cílem je informovat o dění na rad-
nici, mapovat činnost spolků, přiblížit osobnosti města a přinést 
i kapku zajímavostí, ať z kronik či historie. Zpravodaj by neměl 
být pouze výčtem úspěchů a nepřikláníme se ani k pouhému 
vyčíslení tzv. suchých faktů. Měl by být časopisem našeho 
města, to je víc než brožura se zápisem ze zastupitelstva a óda 
na radost, jak jsme nepřekonatelní. 
Neprahneme jen po pochvalách, které nás samozřejmě potěší, 
přijímáme i vaše podněty, připomínky, návrhy a konstruktivní 
kritiku. Z naší strany je tedy cesta otevřená. 
Opravdu se však musím a také chci zmínit o agentuře JPP. Ta v 
našem městě opravdu existuje, byť je značně menšinová. K cha-
rakteristickým rysům členů patří klábosení u piva či u plotu, po-
případě rozpravy nad kávou u kamarádky. Obsah těchto 
rozhovorů je stále stejný, co by ve zpravodaji být mělo a co ne-
mělo, proč tam je či není to či ono, odvážnější členové agentury 
JPP prohlašují: No já bych tam napsal……! Společným rysem 
členů je fakt, že nikdy, opravdu nikdy nenapíšou článek o tom, 
co by ve zpravodaji chtěli, co se jim nelíbí, co by změnili. Ho-
vořím o článcích s podpisem, neboť éra anonymů již minula. 
Velkou slabinou agentury JPP je vzájemná neloajalita, neboť 

její členové velmi bryskně donášejí na sebe navzájem ve stylu: 
Já jsem slyšel, jak ten a ten říkal… 
Je skutečně velmi úsměvné tento proces sledovat. 
Články, i kritické, rádi otiskneme, vaše podněty mohou mít po-
zitivní dopad a hlavně, není důstojné své názory šířit cestou, 
která je hodna dam z trilogie Zdeňka Trošky (rozuměj Kelišová 
a spol.). Napsat článek přece není taková dřina, ani my si ne-
hrajeme na Williama Shakespeara. 
Takže zpříma a upřímně, těšíme se na vaše příspěvky. 
Agentury JPP slušným a odvážným lidem netřeba! 
 

Mgr. Markéta Jetelová 

Proč ne – píšete do zpravodaje? 

Z našeho města je obec 
Tvarožná vzdálena při-
bližně 14 km. Přestože 
v dobách našich předků 
nebyla auta, do Tvarožné 
se vydávali s koňským po-
vozem, ať už na trh nebo 
za známými či příbu-
znými. Nebyla to tedy lo-
kalita, která byla pro 
obyvatele Újezda ne-
známá a nedosažitelná. 
Málokdo ovšem ví, že 
právě ve Tvarožné se na-
rodil herec, který se do 
našich myslí zapsal až 
v téměř hororovém kon-
textu. Pojďme si jej připo-
menout. Přestože má 
Jaromír Crha (1922 až 

1982) na svém kontě velmi málo filmových rolí, celkem šest, 
do naší kinematografie se zapsal navždy. Zřejmě neexistuje člo-
věk, který by neznal pološíleného kývajícího se Brůnu se seke-
rou v ruce. Tuto životní roli mu nabídl brněnský rodák režisér 
Jiří Sequens (1922–2008), který tehdy hledal herce malé po-

stavy s démonicky 
podivnou tváří. 
Našel ho v Horác-
kém divadle v Ji-
hlavě, kde Crha i se 
svým handicapem, 
byl totiž silně ne-
doslýchavý, až do 
své smrti patřil 
k  nejpřednějším 
oporám. Jaromír se 
v Brně vyučil sléva-
čem a toto povo-

lání skutečně také dlouho vykonával. Poté několik let působil 
v brněnském Městském divadle mládeže. Jiří Sequens byl při 
tehdejším natáčení doslova fascinován, protože nejznámější 
scénu hororového charakteru, kdy se Brůna se sekerou kýve 
ze strany na stranu, si Crha na místě z ničeho nic sám vymyslel. 
Pohyb předvedl a režisér byl ohromen. Až budete díl s názvem 
„Studna“ ze seriálu Třicet případů majora Zemana sledovat, 
užijte si pocit bezpečného strachu. Ve skutečnosti ať vás ovšem 
nic takového nepotká, protože byl tento díl, odehrávající se 
v roce 1969, natočen podle skutečné události!  
 

Martin Cibulka 

Zapomenutý Brůna z Tvarožné

Šílený starý Brůna

Náves ve Tvarožné v roce 1926

Se svým synem (herec Josef Kubíček) poté zápasil 
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Ze starých kronik...
Kandie 
 
V jednom z prvních zastavení nad újezdskou historií jsem 
v přepisu z Pamětní knihy zmínila, že na staré obchodní cestě 
z Židlochovic do Rousínova, na křižovatce dodnes zvané „Na 
stříbrné kuli“ stála vyhlášená zájezdní hospoda Kandie. Přes-
tože tehdejší kronikář v textu slíbil, že se ke Kandii ještě vrátí, 
dál jsem o ní nenašla zmínku. Až teď, paní učitelka Anežka 
Žalkovská mi svěřila složku, kterou získala z dědictví pana uči-
tele Kopečka. Zde jsem našla stěží čitelnou, notně zažloutlou, 
z kontextu zřejmě vytrženou a nedokončenou, ale přesto pro 
mě a doufám i pro vás, cennou stránku o zmíněné zájezdní 
hospodě, která byla údajně opsána z I. dílu kroniky obce 
Újezda u Brna (zmíněná kronika není blíže určená...). Cituji 
přesně: 
Újezdem vedla stará obchodní cesta z Brna ke „Kandii“ a Dam-
bořicím. Připomíná se již v 17. století a hospoda Kandie, stojící 
nad Újezdem k Otnicím, byla zapsána v zemských deskách. 
Po hranicích Újezdsko-těšanských vedla k hospodě Kandii 
druhá stará obchodní cesta z Hustopeč k Rousínovu. Hospoda 
Kandie, v 19. století zvaná též „Stříbrná koule“ stojí na křižo-
vatce těchto dvou starých cest a má zajímavou historii. 
V újezdské matrice v roce 1747 jsou uvedeni manželé Plečl 
Matěj a Běta na hospodě Kandii. V roce 1752 Tolbábek Jakub 
a Jana (šenkýř), v r. 1765 Pukl František a Johana, r. 1774 Mo-
ritz František a Kateřina, v r. 1782 Blažek Antonín a Mariana, 
hostinský. 
V letech 1840 (asi) byli na této hospodě manželé Tomáš Horák 
a manželka Jenoféfa. 
Dokud nebylo železnic, jezdilo mnoho formanů po cestě 
z Brna k Dambořicím a z Rakous přes Židlochovice a Blučinu 
ke Kandii a Rousínovu. Tehdy bylo na takových cestách velmi 
živo. Co povozů naložených různým zbožím přejelo po cestě 
ke Kandii od Brna i z Rakous a pocestných pěších i na koni. 
V Újezdě u čp. 1 bylo mýto na cestě ke Kandii a mýto se vy-
bíralo ještě roku 1858, kdy se stavěla od Brna k Dambořicím 
silnice. Dlouho se říkalo domku čp. 1 „Métnica“. 
Ještě v polovině 19. století byla Kandie znamenitou hospodou. 

Újezdský nadučitel Čeněk Čermák nám vypravoval, jak učitelé 
z širokého okolí chodili na Kandiu na plzeňské pivo. Hostinský, 
když měl na čepě plzeň, vztyčil na střeše prapor, který byl zda-
leka viditelný o okolní milovníci dobrého moku se hned trou-
sili ke Stříbrné kouli. 
V roce 1848 bylo v Újezdě mnoho zlodějů, kteří kradli nejen 
v obci, ale i v okolí. Scházeli se hlavně na Kandii, kde si svůj 
lup a schoře také přechovávali. Proto byly nařízeny noční 
hlídky, kterým lid říkal „vizitýrky“. Hned 30. ledna 1848 uspo-
řádala obec generální vizitýrku na Kandii a v podezřelých do-
mech. Vydání činilo 15 zlatých. 
 
Zde zápis končí. Jak to se zájezdní hospodou dopadlo? Víme 
jen, že zanikla a do našich časů zůstalo jen místní označení. 
Ale třeba náhoda způsobí, že časem se dostaneme k dalším 
zmínkám. 
Na tomto místě bych ještě napsala pár slov o nadučiteli Čeňku 
Čermákovi, který je v textu zmíněn. Cituji z materiálů pana 
Rudolfa Kopečka, který se mnohdy odvolával na paní Adélu 
Staňkovou, někdejší ředitelku újezdské školy: 
 
Nadučitel Čermák byl muž širokého rozhledu a vzdělání. Za-
nechal po téměř 25 letech působení stopy v srdcích svých 
žáků. Založil školní kroniku na širokém základě. Zachytil život 
školy i obce. Popisuje živelní pohromy. V červenci roku 1882 
přišla bouře s průtrží mračen. Řeka Cezava nemohla pojmout 
takové množství vody. Roztrhala břehy a zaplavila pole. 
V krátké době zaplavila pole od Šaratic až po Žatčany. Bylo to 
veliké jezero, až přes 2 m hluboké. Voda odnášela polní 
úrodu. Snopy i mandele, domácí nářadí, nábytek, ploty, že-
břiny, saně, fukary, trámy. I pytle obilí a mouky plynuly po 
vodě. Druhého dne, když voda poněkud opadla, nalezena byla 
poblíž Rychmanova mrtvola asi 8 letého děvčete Františky Kra-
mářové z Otnic. 
Čeněk Čermák odešel r. 1903 do výslužby. Vystavěl si rodinný 
dům na „Fjerunkách“ naproti hřbitovu. Byla to první stavba 
v Nádražní ulici. 

Připravila Rostislava Paarová 

Současný pohled na dům č. 1
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Proč jenom PET lahve?
V uplynulých dnech byli obyvatelé našeho města informováni 
o tom, že dojde ke změně systému separace plastů. Jako člověk, 
který se v oblasti separace komunálních odpadů pohyboval přes 
25 let, bych se k tomu rád vyjádřil. 
Před cca 20 lety jsem pracoval jako vedoucí oddělení odpadů 
brněnského magistrátu. Měl jsem tehdy možnost zavést systém 
třídění plastů na území města Brna, který úspěšně funguje do-
dnes. Celý projekt byl už tehdy zaměřen jen na třídění PET lahví. 
V tomto duchu se nesla i následná informační kampaň. A tak 
se vracím zpět k názvu svého článku- „Proč jenom PET lahve?“ 
Již v té době bylo zřejmé, že separace odpadů nabere na vý-
znamu a podíl druhotných surovin získaných z komunálního od-
padu bude narůstat. Se spalovnou za zády bylo zřejmé, že po 
vyseparování papíru a plastů zbyde ve směsném odpadu jen 
málo spalitelných složek. Spalovna společnosti SAKO tehdy do-
stavovala druhý kotel a systém čištění spalin byl zmodernizován. 
Proto jsme se rozhodli, že se budou do kontejnerů separovat 
pouze PET lahve a ostatní plasty se budou podílet na zvyšování 
výhřevnosti zbytkového odpadu, aby se nemusel jako palivo 
využívat přírodní plyn. Ani dnes není možné využít všechny 
plasty, protože není technicky ani ekonomicky možné každý ke-
límek, lahev, kanystr či umělohmotnou misku roztřídit dle ma-
teriálu. Protože vše je vyrobeno z různých druhů plastu (zhruba 
10 různých materiálů) a není možné každou nádobku otočit 
a zjišťovat, z čeho je vyrobená. Z toho důvodu zejména tyto 
menší nádobky končily na konci třídícího pásu a nakonec se po 
zapracování do směsného komunálního odpadu podílely na 
zvýšení jeho výhřevnosti a šetřily tak přírodní zdroje v podobě 
plynu.  
Co se dělo s plasty v našem městě? Svozová firma z vyseparo-
vaného materiálu „vytahala“ PET lahve a případně větší kusy 
folií a zbytek končil na skládce. Takže pokud by došlo k tomu, 

že by se kelímky od jogurtů a další plastové odpady staly znovu 
součástí směsného odpadu a separovaly by se pouze PET lahve, 
nevadilo by mi to v případě, že tento směsný plast musí přinášet 
užitek v podobě tepla, který spalovna produkuje jako vedlejší 
produkt. Díky tomu by se ušetřila přírodní surovina – plyn. Spa-
lovna společnosti SAKO, kterou máme za humny, je technolo-
gicky natolik vyspělá, že je výrazně pod normami EU ohledně 
emisí. Proto bych si přál, aby už tyto plasty nekončily po prac-
ném vyseparování na skládce. Ať už bude či nebude nové vý-
běrové řízení na dodavatele služeb v oblasti nakládání 
s komunálním odpadem, za jednu z nejdůležitějších podmínek 
považuji závazek, že komunální odpad skončí ve spalovně. Pak 
ty kelímky, které zůstanou ve směsném odpadu budou přinášet 
užitek v podobě tepla a tím pádem jich ve žlutých pytlích pouze 
na PET lahve nebude třeba. 

Peter Sedlačko 

Jak je to s kabelovou televizí ve městě 
Vzhledem k četným dotazům a různým dezinformacím, které 
se šíří městem, pokusíme se vysvětlit, jak to bude od 1. 4. 2020 
s kabelovou televizí (dále KTV) u nás ve městě. Článek v pro-
sincovém zpravodaji od provozovatele 3C spol. vybízející k po-
řízení set-top boxu pro příjem signálu sítě DVB-T2 nebyl zcela 
pochopen, a proto jsme požádali o doplnění informací.  
Dne 1. 4. 2020 dojde k vypnutí vysílání televizního signálu v síti 
DVB-T a začne se vysílat pouze v síti DVB-T2.  V tento den bude 
na technologii naší KTV provedena výměna zařízení a do kabelu 
se bude přenášet též jen signál sítě DVB-T2. Náklady na vý-
měnu vysílací části KTV pro přenos signálu v DVB-T2 do kabe-
lové sítě se nijak uživatelů nedotknou a budou hrazeny 
městem.  
Existuje varianta úpravy KTV bez nutnosti pořizovat  set-top 
boxy pro DVB-T2. To by ale znamenalo: 
– vzhledem k zastaralé technologii rozvodů sítě KTV by došlo 

k výraznému omezení kvality a snížení počtu stanic. 

– navýšení poplatku za KTV (poplatek za příjem signálu ze sa-
telitu), 

– trojnásobné náklady na výměnu vysílací technologie na zá-
kladní škole, 

Nebude to možné ani změnit do budoucna. Současná techno-
logie je opravdu za hranicí svých možností. Z výše uvedených 
důvodů nám tato varianta nebyla ani odborníky doporučena 
a snižovat kvalitu ve 21. století opravdu nebudeme.  
Jen pro informaci: kabelové televize (např. UPC) v jiných měs-
tech vyžadují pro příjem signálu v bytě speciální set-top box, 
který umožňuje sledovat vybraný balíček programů. Podle pro-
gramové nabídky je tato služba i jinak finančně ohodnocená. 
Samozřejmostí je zcela jiná kvalita přenášeného vysílání než 
v naší KTV. Cena základní programové nabídky u UPC se po-
hybuje od 600 Kč za měsíc. Pro srovnání – poplatek za KTV 
v našem městě je 500 Kč za rok, tzn. cca 42 Kč za měsíc. 

za vedení radnice Karel Vévar 

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/water">Water photo created by Racool_studio - www.fre-
epik.com</a>
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22. 2. Ostatky, sál Na Rychtě, začátek ve 20 hodin 

29. 2. Divadelní představení Maryša, DS OchOtnice, sál Na Rychtě, začátek v 18 hodin  

7. 3. Sportovní ples, sál Na Rychtě, začátek ve 20 hodin 

8. 3. Divadlo pro děti: Pohádky ze špalíčku, sál Na Rychtě, od 15:30  hod. 

27. 3. Divadelní představení Akt s houslemi, Tylovo divadlo Újezd u Brna, sál Na Rychtě, začátek v 19 hodin   

(repríza 3. a 4. 4. tamtéž)   

Plán akcí na nejbližší měsíce

Jak a proč psát do Zpravodaje 
 
Příspěvky posílejte ideálně ve formátu MS Word.doc na adresu zpravodaj-ujezd@seznam.cz. Fotky zasílejte samostatně přiložené ve for-
mátu jpeg, jpg, bmp. Každý článek musí mít nadpis a nesmí chybět podpis autora. KŠK si vyhrazuje právo na korekturu a stylistickou 
úpravu textu. 
 
A proč psát do Zpravodaje? Chcete-li se podělit s občany o své postřehy, podněty, připomínky, zážitky z akcí či na akci upozornit, máte 
zde prostor. Je to možnost, jak oslovit občany města, je to mnohem lepší a smysluplnější cesta, nežli v prostoru neveřejném vést plané 
diskuse, ze kterých vzejde informace typu: Jedna paní povídala... Každý občan města může přispět, využijte možnosti psát  do Zpravodaje! 
 

Členové KŠK
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Vážení spoluobčané, 
v rámci zefektivnění práce do stavební komise jsme Vám připravili možnost konzultací stavebních záležitostí každou 
středu odpoledne od 13.00–17.00 hod.   
 
V I. patře obecního úřadu máte možnost konzultovat svoje investiční záměry s předsedkyní stavební komise ing.arch. 
Helenou Jakubcovou z hlediska schváleného územního plánu města Újezd u Brna a platné legislativy. Dále máte 
možnost vyzvednout si jakoukoliv žádost určenou pro stavební úřad, odbor územního plánování MěÚ Šlapanicec 
i pro stavební komisi města Újezd u Brna, případně požádat o radu s předvyplněním a vyžadovanými přílohami.  
STAVEBNÍ KOMISE SE SCHÁZÍ PRAVIDELNĚ KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V ÚTERÝ V 18.00 HOD. 

 
 ing. arch. Helena Jakubcová, předsedkyně stavební komise
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