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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
Újezd u Brna 

Říjen 2020 



Vážení spoluobčané, 
na chvíli uvolněná protikoronavirová opatření nám umožnila 
prožít léto téměř bez omezení. Věřím, že jste si prožili krásné 
dny dovolené a odpočinku a načerpali jste mnoho nových sil 
do další práce. Společně jsme se také mohli potkávat na letních 
koncertech a dalších akcích připravených členy Kulturně školské 
komise. Při zabezpečení těchto akcí je nezanedbatelný podíl 
zaměstnanců pracovní skupiny města. Tentokrát bych tedy 
chtěla zvláště poděkovat paní Zuzaně Radové a pánům 
Antonínu Tisoňovi, Stanislavu Michalíčkovi a  Michaelu 
Mrázovi. V neposlední řadě však opět děkuji všem členům 
Kulturně školské komise a zejména jejich předsedkyni, paní 
Mgr. Markétě Jetelové za bezvadně odvedenou práci. 
 
Zaměstnancům pracovní skupiny bych chtěla poděkovat za práci 
na údržbě našeho města. Samozřejmě se nebráníme podnětům 
na zlepšení údržby a úpravy veřejných ploch. Všechny podněty 
se snažíme řešit operativně a jejich realizace je především prací 
vedoucího pracovní skupiny města pana Petra Suchého a jemu 
podřízených zaměstnanců. To, jakým způsobem je město 
udržováno, však často pozitivně vnímají lidé, kteří přijedou do 
Újezdu pouze na návštěvu a jsou překvapeni, jak je naše město 
krásně uklizené. Bohužel se pan Suchý rozhodl z osobních 
důvodů ukončit pracovní poměr. Tímto tedy velmi děkujeme 
panu Petru Suchému za spolupráci. Prošli jsme společně 

nelehké období, ale věřím, že pan Suchý bude na Újezd u Brna 
vzpomínat s radostným pocitem dobře vykonané práce stejně 
jako na něho budeme vzpomínat také my. 
 
V průběhu léta jsme dále pracovali na rozpracovaných akcích. 
Paní místostarostka mimo jiné posouvá k projednání Změnu č. 1 
územního plánu, současně probíhá realizace dalšího dětského 
hřiště – tentokrát na ulici Rozprýmova, probíhají práce na 
přípravě intenzifikace ČOV, příprava projektu na multifunkční 
sportovní halu, cyklostezku, rekonstrukci elektroinstalace 
základní školy, kompletní rekonstrukci mateřské školy 
a zbudování chodníku k mateřské škole, v realizaci je výběrové 
řízení na firmu, která zpracuje studii na rekonstrukci Rychty. 
Jsem přesvědčena, že se nám všechny připravované plány 
podaří uskutečnit. 
 
Vážení spoluobčané, Antoine de Saint-Exupéry řekl: „Lidé musí 
spolu mluvit, mají-li se domluvit.“ Proto vás prosím, mluvte 
a mluvme spolu, domlouvejte a domlouvejme se. Je to jistě 
lepší, nežli mlčet a myslet si o lidech kolem nás, že jsou špatní. 
 
Všem přeji krásné a klidné podzimní dny babího léta a příprav 
na nejkrásnější období v roce a těším se na setkání s vámi. 

 
Vaše starostka Marie Kozáková
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POMÁHÁME SI V ÚJEZDĚ U BRNA

Po dobu trvání mimořádných opatření v důsledku epidemie COVID-19. 
  

Pomoc pro všechny, kteří potřebují: 
 

• pohlídat děti • doučovat děti • nakoupit • 
• vyzvednout léky • a další služby • 

  
Potřebujete-li pomoc, nebo naopak nabízíte pomoc, můžete: 

• připojit se do skupiny na Facebooku • 
• zavolat: 725 171 859 • 

• napsat e-mail: pomahamesi@ujezdubrna.cz • 
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Vážení čtenáři! Po řadě rozhovorů se stávajícím vedením nastal čas 
zeptat se také druhé strany. V minulém čísle jste měli možnost si pře-
číst rozhovor s panem zastupitelem doc.  Ing. Vlastimilem Bílkem, 
PhD.. V tomto čísle pozvání přijal předseda kontrolního výboru 
Mgr. Radek Řeřicha. 
S Radkem se již nějaký ten pátek známe a tak povedeme rozhovor 
v trošku neformálnějším duchu a budeme si tykat.  
 

Ahoj Radku, moc dík za to, že sis udělal 
čas na rozhovor. Prostor pro představení 
musí dostat na začátku každý, co bys 
nám o sobě řekl?  
Ahoj Kubo, předně bych chtěl říct, že ne-
jsem první, druhá, malá ani velká strana 
a trochu mě mrzí, že jako novinář máš ten-
dence lidi škatulkovat. Jsem občanem 

Újezda jako každý jiný, řadovým zastupitelem a to, že nesedím v Radě 
města automaticky neznamená, že jsem, jak říkáš, „druhá strana“. Své 
působení ve zdejším městečku jsem začal v roce 1999 a většina lidí 
mě má zde spojeného spíše s fotbalem než s politikou. Pocházím z ji-
hočeského Písku a vzpomínám na to, když jsem na jeden ze svých 
prvních tréninků přijel z Písku na kole (pozn. red. 230 km). Přijel jsem 
pozdě a ještě jsem za to dostal pokutu. V roce 2005 jsem se zde usa-
dil na trvalo. Mám hodnou manželku Peťu a téměř dvouletou dcerku 
Lauru, snažím se jim věnovat veškerý volný čas, což je to nejcennější, 
co jim mohu nabídnout. V zastupitelstvu města působím druhé 
funkční období, práce zastupitele mě baví a doufám, že i do bu-
doucna bavit bude, pokud ale bude časově slučitelná se stávajícími 
pracovními povinnostmi a dostanu důvěru občanů. 
 
Na městě zastáváš funkci předsedy kontrolního výboru, Co 
přesně to obnáší? 
Práce kontrolní výboru je daná zákonem č.  128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) a jeho hlavní činností danou zákonem je 
kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce a kontrola do-
držování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na 
úseku samostatné působnosti. Asi sám cítíš, že aby někdo mohl kon-
trolovat právní předpisy, měl by být právně způsobilým, proto je za-
rážející, že do výboru byli zvoleni lidé, kteří ani v jednom případě 
nemají právní vzdělání včetně mě. V praxi to tedy vypadá tak, že ne-
chávám na vlastní náklady právně verifikovat usnesení a zápisy vý-
boru, protože by bylo ostudou, kdyby orgán, který má kontrolovat 
právní předpisy, právně chybil. Z mého pohledu je práce v kontrolním 
výboru prozatím nejhorší zkušeností, kterou v práci pro obec za těch 
pár let mám. Detaily si ale nechám pro sebe. 

Jsi z titulu předsedy spokojen s tím, jak je radnice vedena? 
Co se týče samotné činnosti, tak kontrolní výbor neidentifikoval zjiš-
tění, která by byla v rozporu se zákonem. Vždy šlo pouze o nedo-
statky, které však nebyly v rozporu s legislativou, a to jak minulosti, 
tak v současném období. 
 
Povoláním jsi pověřen vedením úseku náměstka primátorky 
města Brna, který má na starost dopravu, investice, evropské 
dotace a sociální oblast. Najdeš mezi tím, čím se živíš a mezi 
svojí pozicí ve výboru nějaké podobnosti? 
Po 12letech, kdy jsem vedl skupinu 20 projektových manažerů mající 
na starost čerpání evropských dotací pro město Brno, jsem dostal 
důvěru svůj záběr rozšířit i na jiné oblasti. Pro mě je to od začátku 
letošního roku nová výzva a znamená to, že se na stará kolena 
musím učit nové věci zejména v sociální oblasti a oblasti dopravy. 
A aby toho nebylo málo, tak jsem nově dostal do kompetence za-
sadit se o zrychlení rekultivace černovické skládky. Téměř veškerá 
moje praxe po vystudování VŠ se točí kolem oblasti veřejné správy, 
proto se cítím být kompetentní zúročit dlouholeté zkušenosti z ve-
řejného sektoru i v práci pro město v roli zastupitele či jiných veřej-
ných funkcích.  
 
Všeobecně se ví, že objem dotačních peněz z EU dlouhodobě 
klesá. Vnímáš to stejně, nebo se jedná pouze o specifické 
obory? 
Máš pravdu, že celkově objem financí z evropských zdrojů do měst 
a obcí klesá. Nám se v Brně podařilo vytvořit důmyslný systém me-
todik a finančních nástrojů, prostřednictvím kterých do města mezi-
ročně přiteče více než miliarda evropských dotací do veřejné 
infrastruktury, takže evropské zdroje jsou stále významným příjmem 
do rozpočtu města Brna. Stejně tak předpokládám, že tomu bude 
i do budoucna. Bude se ale zvyšovat finanční podíl ze strany měst 
a obcí a zastupitelé i v Újezdě budou muset pečlivě zvažovat, do ja-
kého projektu budou chtít své finanční prostředky investovat. 
 
Myslíš si, že město dobře využívalo/využívá dotační příležitosti? 
Nemyslím si, že by bylo nutné na každou prkotinu čerpat evropské 
dotace či dokonce uměle vytvářet projekty jen proto, aby se mohlo 
čerpat. Město by mělo mít nastaven seznam priorit, dle kterého pro-
jekty připravovat a souběžně s tím se dívat po dotačních možnostech. 
Za zbytečné považuji dotace z minulosti SMART MĚSTO – Újezd 
u Brna nebo ze současnosti výměna podlahy v tělocvičně ZŠ. V prv-
ním případě si nejsem vědom jediného přínosu pro občany města 
a myslím, že většina lidí si takového projektu ani nevšimla. Ve druhém 
případě považuji za zbytečné plýtvání prostředky s cílem rychle využít 

Rozhovor se zastupitelem  
Mgr. Radkem Řeřichou 

Pojďme pracovat společně ku prospěchu města
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dotaci, která nečinila ani 50 % celkových nákladů, když se jednalo 
„pouze“ o zanedbanou údržbu plochy. Jinak projekty, které v Újezdě 
vznikly za přispění externího financování považuji za smysluplné. 
 
Jak hodnotíš dosavadní působení radnice? 
Vesměs pozitivně. Osobně si myslím, že novému vedení nelze vyčíst 
pracovitost a otevřenost. Vnímám za pozitivní, že do rozhodovacích 
procesů jsou mnohem více vtaženy odborné komise. Lidé mají mno-
hem větší chuť zapojit se do práce pro město. Velmi pozitivně hod-
notím snahu napravit některé legislativní nedostatky a z pozice 
kontrolního výboru zefektivnit spisovou službu a archivaci. 
 
Jaké největší mezery v jejím fungování vnímáš? 
Trochu mě mrzí, že došlo k omezení úředních hodin. Dříve člověk 
přišel na radnici kdykoliv a byl obsloužen. Dnes musíte řadu věcí řešit 
po předchozí domluvě, na druhou stranu musím přiznat, že jsem 
osobně nebyl nikdy odmítnut. Z mého pohledu je poměrně zarážející 
fluktuace zaměstnanců, mám pocit, že na radnici potkávám stále ně-
koho jiného nového. Nevím, zda dochází k obměně zaměstnanců 
nebo jich tolik přibývá. 
 
Poslední zastupitelstvo bylo pěkně rušné. Jakým způsobem jej 
hodnotíš, a jak hodnotíš zastupitelstva během vedení nového 
obsazení radnice? 
Mám pocit, že každé zastupitelstvo je rušné, místy úsměvné, místy 
k pláči. Politická kultura je v rámci našeho zastupitelstva hrozná. Po-
minu-li personální antipatie, tak bych řekl, že je to do jisté míry způ-
sobeno nedůsledným řízením schůze. Například největší konflikt na 
minulém zastupitelstvu vznikl ještě před schválením programu a ni-
kterak tedy nesouvisel s projednávanými body, což považuji za chybu 
řídícího schůze. To by se podle mého stávat nemělo. 
 
Jsi součástí uskupení Sdružení pro Újezd, jaké jsou vaše priority 
pro toto volební období? 
Šli jsme do voleb s tím, abychom navázali na práci minulého vedení. 
Dotáhli některé projekty jako sportovní halu či rekonstrukci Rychty, 
na což navázalo i vedení stávající. Dále jsme chtěli lidi více propojit 
a zapojit. Zapojení občanů se daří, ale stále je cítit, že je společnost 
v Újezdě bohužel bipolarizovaná. 
 
Co je pro Tebe momentálně v zastupitelstvu největší výzvou? 
Největší výzva nás všechny teď čeká. Troufnu si odhadnout, že v sou-
vislosti s nižšími daňovými výnosy a v souvislosti s předpokládaným 
zrušením super hrubé mzdy město Újezd přijde v příštím roce o cca 
20 mil. Kč. To se pochopitelně odrazí při sestavování rozpočtu. Budou 
muset přijít provozní úspory, bude nutné nastavit si jednoznačné prio-
rity v oblasti kapitálových výdajů, některé investice v čase odložit 
a soustředit se na možnosti financování z externích zdrojů. Půjčka 
není řešením, neboť narazíme na tzv. „dluhovou brzdu“. 
 
V současné době se blíží volby do krajských zastupitelstev.  Jaký 
je Tvůj osobní tip na jejich výsledek? 
Dovolím si odhadnout, že žádná ze stran nebude mít víc než 20 %, 

za vítěze tipuji hnutí ANO, které ale předpokládám skončí v opozici 
(pozn. red.: Rozhovor byl veden před volbami.). 
 
Každý host má na konci prostor pro sdělení občanům města. Co 
bys jim vzkázal Ty? 
Nacházíme se v nelehké době covidové, proto bych chtěl lidem po-
přát hlavně pevné zdraví. Vím, že dochází k omezení sociálních kon-
taktů, což pociťují asi nejhůře senioři, proto se k nim chovejme 
s úctou a když to půjde, nabídněme pomoc. A naší politické repre-
zentaci, ať je žlutá, modrá či černá: Nehrajme si na té naší malé dě-
dině na velkou politiku a pojďme pracovat společně ku prospěchu 
města. 

Rozhovor vedl Jakub Váša 
 

Poznámka pod čarou: 
Dlouho jsem přemýšlela, zda na rozhovor pana zastupitele 
Mgr. Radka Řeřichy reagovat, nicméně protože je v něm řada infor-
mací, které jsou buď nepravdivé, nebo zkreslující, dovolím si drobné 
doplnění. 
  
1. Pokud je pro někoho zarážející, že lidé zvolení do kontrolního vý-

boru nemají ani v jednom případě právní vzdělání, pak je pro mě 
zarážející, že v minulosti to dotyčnému nevadilo. Jsem přesvěd-
čena, že ve většině obzvláště menších obcí a městeček v naší re-
publice nejsou v kontrolních výborech lidé s právním vzděláním 
a zákon to ani nepředpokládá. 

2. Pokud má někdo pocit, že projekt výměny podlahy v tělocvičně ZŠ 
byl zbytečným plýtváním prostředky s cílem rychle využít dotaci, 
pak je zarážející, že hlasoval pro realizaci tohoto projektu a od-
souhlasil přijetí dotace a spolufinancování. Nehledě na to, v mi-
nulosti bylo zaznamenáno několik úrazů u žáků ZŠ, které byly 
způsobeny nevyhovující podlahou. 

4. Fluktuace zaměstnanců na úřadě je oproti minulosti minimální. 
Pokud má pan zastupitel pocit, že na radnici potkává stále někoho 
nového, pak je to nejspíš tím, že oproti minulosti nechodí na rad-
nici každý týden, ale velmi zřídka. 

3. Není pravdou, že největší konflikt na minulém zastupitelstvu vznikl 
ještě před schválením programu a nikterak nesouvisel s projedná-
vanými body. Jednak tento konflikt vznikl v rámci bodu "Náměty 
a připomínky občanů",  tzn. dotaz byl na místě a byla to oprávněná 
připomínka občana vůči občanovi, zastupitele vůči zastupiteli, jed-
nak je zvláštní, že když takto v minulosti mnohokrát postupoval 
někdo jiný, bylo to v pořádku. Dále je pro mě jako zastupitelku 
a ženu neskutečně zarážející, že panu zastupiteli Mgr. Řeřichovi 
nevadí hulvátské a nevhodné chování pana Dr. Hradila, ale kritizuje 
nedůslednost řízení schůze. Víte, aby mohla být schůze důsledně 
vedena, musí se diskutující navzájem respektovat. Pokud kdokoliv 
vystupuje s absolutním despektem vůči ostatním, snaží se ostatní 
dehonestovat a urážet, špinit jejich práci, a nerespektuje jakákoliv 
pravidla v rámci zasedání, pak může být ten, kdo řídí zasedání, se-
bedůslednější, ale nic s tím nezmůže. 

   
Petra Kocúrová



Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna číslo 
13, konaného dne 3. 8. 2020 v sále Na Rychtě od 18.00 hod. 
 
1/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje 

ověřovateli zápisu Mgr. Marii Jadrnou 
a p. Lubomíra Rožnovského. 

 
2/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schva-

luje program 13. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna. 

 
3/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna ruší své 

dřívější vyhrazení si pravomoci týkající se 
rozhodování o nájmu bytu č. 5 v bytovém 
domě na ul. 9. května 876, Újezd u Brna. 
Zastupitelstvo ukládá Radě města Újezd 
u Brna, aby nadále řešila veškeré záležitosti 
týkající tohoto bytu. 

 
4a/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 

zrušit akci „Bytové domy v parku“ včetně 
všech dříve Zastupitelstvem a Radou města 
Újezd u Brna přijatých usnesení v této věci, 
a to v plném rozsahu. 

 
4b/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 

zrušit akci „Šmoldus II“ včetně všech dříve 
Zastupitelstvem a Radou města Újezd u Brna 
přijatých usnesení v této věci, a to v plném 
rozsahu. 

 
4c/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 

zrušit akci „Jazyková učebna v základní 
škole“ včetně všech dříve Zastupitelstvem 
a Radou města Újezd u Brna přijatých usne-
sení v této věci, a to v plném rozsahu. 

 
5/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 

o stažení tohoto bodu z programu jednání. 
 
6/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schva-

luje záměr prodat byty v bytovém domě na 
ul. 9. května 876 a 961 nájemníkům. Byty, 
o které nájemníci neprojeví zájem, zůstanou 
v majetku města Újezd u Brna. Zastupitel-
stvo města ukládá Radě města, aby realizo-
vala všechny potřebné kroky k realizaci 
tohoto záměru. 

 
 

7a/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
zokruhovat vodovodní řad 5 do ulice Wol-
kerova a pověřuje radu města, aby v této 
věci provedla všechny následné kroky pro 
realizaci tohoto usnesení. 

 
7b/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 

prodloužit vodovodní řad „17-6“ k pozemku 
parc. č. 49 na ulici U Hřiště a pověřuje radu 
města, aby v této věci provedla všechny ná-
sledné kroky pro realizaci tohoto usnesení. 

 
8a/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo se-

známeno a vzalo se souhlasem na vědomí-
rozpočtové opatření č. 6 ve výši 181 000 Kč, 
které bylo schváleno Radou města Újezd 
u Brna dne 13. 7. 2020. Jedná se o přesun 
mezi paragrafy. Rozpočtové opatření je vy-
rovnané. 

 
8b/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schva-

luje rozpočtové opatření č. 7 ve výši 
0,00 Kč. Jedná se o přesun mezi paragrafy. 
Rozpočtové opatření je vyrovnané. 

 
9a/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 

uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemku 
parc. č. 2191/1, k. ú. Újezd u Brna, o vý-
měře 2 292 m2, za cenu 1 146 000 Kč mezi 
prodávajícími P. CH., trvale bytem ..... a, H. 
K., trvale bytem ….., na straně jedné, a ku-
pujícím městem Újezd u Brna, na straně 
druhé. Zastupitelstvo města pověřuje sta-
rostku města podpisem smlouvy. 

 
9b/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 

uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemku 
parc. č. 2191/2, k. ú. Újezd u Brna, o vý-
měře 494 m2, za cenu 247 000 Kč mezi pro-
dávajícím L. B., trvale bytem ....., na straně 
jedné, a kupujícím městem Újezd u Brna, na 
straně druhé. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy. 

 
9c/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje 

a rozhodlo uzavřít Plánovací smlouvu mezi 
Městem Újezd u Brna a D. T., ….., jejímž 
předmětem je prodloužení vodovodního 
řadu „17-6“ k pozemku parc. č. 49, k. ú. 
Újezd u Brna. Zastupitelstvo města Újezd 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva



u Brna pověřuje starostku podpisem pláno-
vací smlouvy. 

 
10/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna stano-

vuje Zastupitelstvo města Újezd u Brna sta-
novuje v souladu § 72 a § 84 odst. 2 písm. 
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, svým neuvolně-
ným členům za výkon funkce měsíční od-
měny v následujících částkách: 

 
                           člen/ka zastupitelstva                    1 900 Kč 
                           člen/ka rady                                 7 000 Kč 
                           místostarosta/ka                         35 795 Kč  
                           ředseda výboru/komise                2 500 Kč 
                           člen výboru/komise                        750 Kč 
 

Odměna bude poskytována od 4. 8. 2020 
a v případě nového člena zastupitelstva 
města (nástupu náhradníka na uvolněný 
mandát) ode dne složení slibu. Při souběhu 
funkcí náleží neuvolněnému členovi zastu-
pitelstva města odměna za funkci, za kterou 
mu náleží nejvyšší odměna schválená zastu-
pitelstvem města. Tímto usnesením se 
s účinností od 4. 8. 2020 mění usnesení 

č. 21 přijaté na 1. zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna dne 5. 11. 2018. 

 
11a/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 

přistoupit ke Sdružení obcí a svazků obcí, z.s. 
(SOSO), Soběšická 820/156, 638 01 Brno, 
IČO: 05315620 a pověřuje starostku, aby 
učinila všechny kroky potřebné pro přijetí. 

 
11b/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí 

se zněním Stanov spolku Sdružení obcí 
a svazků obcí, z.s., IČO: 05315620. 

 
12a/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 

zrekonstruovat multifunkční hřiště s ledovou 
plochou v areálu ZŠ a pověřuje radu města 
zabezpečením realizace akce. 

 
12b/13Z/2020 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schva-

luje podání žádosti o finanční podporu na 
akci „Rekonstrukce multifunkčního hřiště 
s ledovou plochou" a pověřuje radu města, 
aby zajistila přípravu a podání předmětné 
žádosti. 

Ing. Marie Kozáková, starostka
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POMÁHÁME SI 
V ÚJEZDĚ U BRNA

Jak služba funguje: 
1. Napište na e-mail  naradnici@potravinyujezd.cz (co potřebujete, kolik kusů, Vaše jméno, adresu 

a telefonní číslo).  
2. Nemáte-li e-mail, volejte na tel. číslo 734 330 295 nebo 725 171 859 v době od 8:30 do 15:00 

hodin.  
3. Upřednostněte, prosím, komunikaci přes e-mail, aby mohlo být telefonní číslo k dispozici těm, 

kteří e-mail nemají.  
4. Potraviny Vám budou v obchodě připraveny a následně dopraveny přímo do Vašich domovů. 
5. Platit je možné při dovozu kartou, v hotovosti nebo stravenkami. Doprava je zdarma. 

 
Prosíme o strpení, určitě nebude možné nákup připravit a přivézt v krátkém časovém intervalu.  

K rozvozu bude docházet průběžně během dne. 

Po dobu trvání mimořádných opatření 
v důsledku epidemie COVID-19. 

  

 DOVOZ NÁKUPU PRO VŠECHNY
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Nikomu nebráníme ve výkonu funkce  
zastupitele, potvrdilo ministerstvo
Už od 2. zasedání zastupitelstva našeho města se potýkáme s ne-
ustálými útoky zastupitele ThDr. Jana Hradila, ThD., že mu nejsou 
řádně předávány podkladové materiály pro jednotlivá zasedání a že 
mu bráníme ve výkonu funkce zastupitele. Pan zastupitel se do-
máhá toho, aby mu byly podkladové materiály pro zasedání zastu-
pitelstva města zasílány v listinné podobě. Neustále tvrdí, že musí 
mít podklady pro zasedání 7 dní před zasedáním (pozn. 7 dní před 
zasedáním musí být zveřejněna pozvánka na zastupitelstvo na 
úřední desce). Ačkoliv jsme se již několikrát snažili vysvětlit, a to 
i na veřejném zasedání zastupitelstva, jak je to s poskytováním ma-
teriálů, přesto nebyla věc pochopena. Proto se pokusíme opět vy-
světlit, jak jsou všem zastupitelům v našem městě materiály 
poskytovány. 
 
Problematiku poskytování materiálů zastupitelům neupravuje ani 
zákon o obcích ani jiný právní předpis. Tuto problematiku si 
mohou, ale nemusí upravit obce v jednacím řádu zastupitelstva. 
My takovýto jednací řád máme z října 2012, tedy z doby, kdy byl 
v úřadě starosty Dr. Hradil, který ho takto ke schválení zastupitel-
stva předložil. Tento jednací řád v čl. 4 bodě 1 říká: „Předkládané 
materiály a návrhy rady města, komisí, výborů a členů zastupitel-
stva musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva 
komplexně posoudit problematiku, přijmout rozhodnutí a navrh-
nout účinná opatření (jsou k nahlédnutí a prostudování na 
MěÚ).“ Jednací řád tedy neříká nic o tom, že by měli zastupitelé 
podkladové materiály dostávat v listinné podobě. Je přinejmenším 
zvláštní, že v dobách starostování pana Hradila, museli zastupitelé, 
pokud chtěli podkladové materiály, přijít na úřad, tam pod dohle-
dem směli pouze listovat podkladovými materiály, a bylo to v po-
řádku. Tehdy se zřejmě o porušování práv zastupitelů a jejich 
omezování nejednalo.  
 
Dále jednací řád v čl. 4 bodě 2 říká: „Materiály pro zasedání zastu-
pitelstva obsahují a) Podání, b) Písemné návrhy, c) Spisový materiál, 
d) Případná stanoviska odborníků, pokud jsou potřebná a vyžá-
dána.“ Nikde se tedy nehovoří o tom, že by podkladové materiály 
měly obsahovat důvodové zprávy, návrhy usnesení apod. 
 
Nicméně my, ač bychom nemuseli, postupujeme jinak. Chtěli jsme 
změnu, otevřenost, nepotřebujeme nic tajit, chceme, aby se mohli 
zastupitelé na základě podkladových materiálů správně rozhod-
nout. Žijeme ve 21. století, proto postupujeme takto: 
 
Každý podkladový materiál obsahuje informaci o tom, kdo ho při-
pravoval, kdo ho bude prezentovat, kolik má příloh, důvodovou 
zprávu, návrh usnesení, přílohy. Takto zpracované podkladové ma-
teriály jsou zasílány zastupitelům do speciálně zřízených elektro-

nických schránek přístupných po přihlášení z webu města. Nikdo 
ze zastupitelů tak nemusí na radnici, může se s podkladovými ma-
teriály seznámit v pohodlí domova. Jen pro úplnost, schránky byly 
zastupitelům zřízeny již v dobách minulého vedení, byly do nich 
vkládány ale pouze některé materiály, neobsahovaly žádnou dů-
vodovou zprávu, žádný návrh usnesení. 
 
Ač tedy předáváme kompletní materiály prostřednictvím elektro-
nické schránky, sdělil nám pan zastupitel Hradil, že nemá počítač 
a že mu budeme před každým zasedáním zastupitelstva zasílat pod-
kladové materiály v listinné podobě. Ač počítač prokazatelně má, 
je jistě pravdou, že nemá služební počítač, že nemusí umět pod-
kladové materiály z elektronické schránky vyzvednout, nemusí mít 
internet atd. Pak má ale v souladu s jednacím řádem možnost do-
mluvit si nahlížení do materiálů na radnici. 
 
Pan zastupitel Hradil se domáhal již několikrát toho, aby mu byly 
podkladové materiály poskytovány v listinné podobě. Dožaduje se 
toho, abychom mu je automaticky připravovali před každým zase-
dáním zastupitelstva. Toto ale není možné. My nevíme dopředu, 
zda se pan zastupitel Hradil bude zasedání účastnit. My nevíme, 
zda chce všechny materiály, nebo pouze některé. Pořizováním ta-
kovýchto kopií by tak vznikaly městu zbytečné náklady. Navíc 
město a úřad tu nejsou od toho, aby neustále poskytovaly servis 
za veřejné peníze jednotlivci, a to i když je to zastupitel.  
 
Proto bylo panu zastupiteli již několikrát sděleno, že pokud chce 
podkladové materiály pro zasedání, je třeba o to před každým za-
sedáním požádat, my mu vyčíslíme náklady za pořízení kopií a po 
uhrazení mu podkladové materiály poskytneme. Vyzvali jsme ho 
rovněž, aby přestal dělat obstrukce, protože toto není nic jiného.   
 
Dále jsme se po několika telefonických konzultacích nakonec ob-
rátili na Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra a vyžádali si 
stanovisko písemně. Z něho jasně vyplývá, že: „V žádném případě 
nelze říct, že by bylo omezením práv zastupitele např. to, že 
tento zastupitel nedostává kopie podkladů v listinné podobě. 
Porušením práv zastupitele by byla pouze situace, pokud by 
zastupiteli bylo znemožněno se s podklady vůbec seznámit. 
To však očividně není případ Vašeho města.“ Celé stanovisko 
ministerstva vnitra přikládáme k tomuto článku. 
 
A jen pro úplnost uvádíme, že 14 z 15 dalších zastupitelů našeho 
města si na poskytování materiálů nestěžuje. 

 
Petra Kocúrová, místostarostka 
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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV-121166-2/ODK-2020 

Praha 11. srpna 2020 
 
Přílohy: 1 

Město Újezd u Brna 
Komenského 107 
664 53 Újezd u Brna 
 
Zasílání podkladů členům zastupitelstva 
K č. j.: 4075/2020/UUB/DVa 

 
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra obdržel Váš dotaz 

ze dne 29. července 2020, týkající se toho, zda město postupuje správně při 
poskytování podkladových materiálů svým zastupitelům. Tuto záležitost má 
zastupitelstvo upraveno ve svém jednacím řádu tak, že podklady jsou k nahlédnutí 
na městském úřadě. Nad rámec tohoto pravidla z jednacího řádu pak město 
poskytuje zastupitelům podklady i elektronicky do speciálně zřízených 
„zastupitelských schránek“ přístupných po přihlášení na webových stránkách města. 
Jeden zastupitel však město za tento způsob kritizuje a požaduje poskytování 
podkladů v listinné podobě, což řešíte tak, že je mu dána možnost o toto speciální 
zaslání listinných kopií požádat před každým zasedáním a jsou mu následně 
poskytnuty (poplatek by byl účtován pouze při velkém množství požadovaných kopií). 
K tomu Vám sdělujeme následující. 

 
Poskytování podkladových materiálů jednotlivým členům zastupitelstva ze 

strany samotné obce je záležitostí, kterou zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o obcích“) ani jiný právní 
předpis nijak neřeší. Záleží tak na každé konkrétní obci, jak „přísně“ či naopak 
„volně“ si tuto problematiku upraví (resp. zda si ji vůbec bude chtít upravovat 
v jednacím řádu). V žádném případě tak nelze říct, že by bylo omezením práv 
zastupitele např. to, že tento zastupitel nedostává kopie podkladů v listinné 
podobě. Porušením práv zastupitele by byla pouze situace, pokud by zastupiteli bylo 
znemožněno se s podklady vůbec seznámit. To však očividně není případ Vašeho 
města. 

 
Co se pak týče Vašeho dotazu, zda město může trvat na tom, aby si zastupitel 

před nahlížením do podkladů nejprve písemně či e-mailem domluvil termín (aby 
existoval důkaz, že měl možnost se s podklady seznámit, i když se nedostaví), pak 

*MVCRX0562NMH*
MVCRX0562NMH 
prvotní identifikátor 
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i takovéto pravidlo si lze představit. Záleží zde totiž opět na samotné obci (v tomto 
případě na zastupitelstvu), jak si pravidla pro případné nahlížení nastaví – 
doporučovali bychom tuto otázku vyřešit přímo v jednacím řádu. 

 
Ve svém dotazu jste rovněž uvedli, že město je připraveno poskytnout 

zastupiteli kopie požadovaných podkladů po zaplacení poplatku (v případech, kdy je 
požadováno velké množství kopií). K tomuto Vám v příloze zasíláme stanovisko 
našeho odboru č. 1/2016, které se věnuje otázce informací, na které mají zastupitelé 
z titulu výkonu své funkce nárok (bylo aktualizováno k 1. září 2018 a stejně jako 
ostatní stanoviska našeho odboru je dostupné v elektronické podobě na 
internetových stránkách našeho odboru www.mvcr.cz/odk2 v rubrice „Metodické 
materiály a stanoviska odboru.“). Na str. 8 – 9 se stanovisko věnuje i případné 
úhradě nákladů, kdy – zjednodušeně řečeno – platí, že úhradu lze po zastupiteli 
požadovat pouze tehdy, pokud je požadavek zastupitele (i) zcela zjevně nepřiměřený 
ve vztahu k podmínkám dané obce a rozsahu požadovaných informací a zároveň (ii) 
obec zastupiteli nabídla „bezplatnou alternativu“, jak požadované informace získat 
(např. nahlédnutí do dokumentů s možností pořídit si kopie vlastním záznamovým 
zařízením), a zastupitel této možnosti nevyužil. Ve Vašem případě přitom máme za 
to, že druhá podmínka je splněna (z Vašeho vyjádření vyplývá, že má vlastní e-
mailovou schránku) a bude tak záležet právě na případném splnění první podmínky 
(na rozsáhlosti souboru podkladů), zda bude možné po zastupiteli požadovat úhradu 
– blíže viz zasílané stanovisko. 
 

Závěrem je nutné pro úplnost podotknout, že výše uvedený právní názor není 
právně závazný, neboť závazný výklad právních předpisů přísluší pouze soudům. 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Martin Vašica 
tel. č.: 974 816 485 
e-mail: posta@mvcr.cz 
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Okénko Městské policie
1) Rušení noční klidu – apelujeme na občany města, aby do-

držovali dobu nočního klidu mezi 22. až 6. hodinou ranní. 
Bohužel se v poslední době stává, že dochází k častému po-
rušování nočního klidu při konání různých oslav a večírků 
a ke sjednání pořádku pak vyjíždí naše městská policie 
a může za rušení nočního klidu udělit pokutu.  

2) Ohňostroje – rovněž byly zaznamenány případy používání 
zábavné pyrotechniky (ohňostroje) i mimo období silvestrov-
ských oslav a příchodu nového roku. Obecně závaznou vy-
hláškou města Újezd u Brna č. 7/2010 se zákaz používání 
zábavní pyrotechniky nevztahuje pouze na dny 31. prosince 
a 1. ledna. Za porušení vyhlášky hrozí pokuta.  

3) Požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních 
látek a jedů na veřejném prostranství města – upozor-
ňujeme opětovně na dodržování tohoto nařízení daného 
obecně závaznou vyhláškou města č. 6/2010, kde jsou vy-
mezena některá místa veřejného prostranství, na kterých se 
zakazuje požívání alkoholických nápojů a OPL. Zákaz platí 
mimo jiné: 

   a)   v zóně označené v příloze vyhlášky jako centrum města, 
   b)  ve vzdálenosti 100 m od školských budov (ZŠ, MŠ), 
   c)   ve vzdálenosti 100 m od zdravotních zařízení a zařízení 

sociálních služeb, 
   d)  na autobusových zastávkách a ve vzdálenosti 20 m od 

nich, 
   e)  na veřejných prostranstvích ve vzdálenosti 20 m od kos-

telů a 100 m od hřbitovů, 

   f)   na dětských hřištích a pískovištích a ve vzdálenosti 20 m 
od nich, 

   g)  na veřejných prostranstvích ve vzdálenosti 100 m od 
sportovišť a 100 m od koupaliště, 

   h)  v parcích. 
 
Výjimky: 
Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na: 
a)  oslavu příchodu nového roku v době od 10:00 hodin dne 

31. 12. do 10:00 hodin dne 1. 1. kalendářního roku, 
b)  prostory předzahrádek umístěných na dotčených prostran-

stvích u provozoven restauračního typu, cukráren a kaváren 
provozovaných v souladu s platným právním řádem, 

c)  společenské a kulturní akce pořádané na předmětných pro-
stranstvích. 

Naše městská policie je tu pro vás, proto se s důvěrou na ni 
kdykoliv obracejte. Níže uvádíme pracovní dobu a kontakty. 
Kontakt:  
Mobilní telefon MP ( nepřetržitý provoz ):  602 500 584 
Tel.: velitele MP: 722 070 912 
Pevná linka (služebna – pouze při přítomnosti strážníka): 
544 224 901 
Net.: www.ujezdubrna.cz 
E-mail:  policie@ujezdubrna.cz. Dat. schr.: iu3b65f 
Děkujeme Vám všem za spolupráci. 
                    

Za MP Újezd u Brna – Petr Macák, velitel 

Stav nemovitostí v majetku města
Postupně od nás čím dál častěji slýcháte, že nemovitosti města 
jsou ve velmi špatném, nebojíme se říci katastrofálním stavu. 
Bohužel stav nemovitostí je opravdu strašný a, jak jsme již ně-
kolikrát řekli, odpovídají nemovitosti v majetku města úsloví: 
„Venku huj, uvnitř hnůj“. 
 
Pokud si někdo z vás myslí, že pěkná fasáda znamená dobrý 
stav nemovitosti, že pěkná fasáda znamená, že se někdo stará 
o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, pak je opak prav-
dou.  
 
Uvědomme si, že pokud se nějaká oprava neudělá, když je 
třeba, nebo se udělá tak, aby se to nějak vyřešilo, „zafejkovalo“, 
ale aby to co nejméně stálo, pak nás to stojí v konečném dů-
sledku mnohem více. Pokud se něco neopraví, nebo se opraví 
špatně, může do dané nemovitosti dlouhodobě zatékat, dochází 
k jejímu dlouhodobému poškozování. 
 

Po posledním zasedání zastupitelstva jsme obdrželi žádost o in-
formaci: „Které střechy na nemovitostech v majetku Města 
Újezd u Brna jsou ve špatném technickém stavu a které nemo-
vitosti v majetku Města Újezd u Brna jsou ve špatném technic-
kém stavu?“ 
 
K žádosti jsme uvedli následující: 
 
„Špatný technický stav střechy byl zjištěn na těchto nemo-
vitostech ve vlastnictví Města Újezd u Brna: 
 
– bytový dům Rozprýmova 990 – nutná byla výměna poš-

kozených tašek, poškozených odvětrávacích komínků, pro-
běhla oprava úžlabí, vlepení těsnících klínů pod tašku, 
utěsnění oplechování komínu, oprava hřebene; 

 
– sociální ubytovna Štefánikova 1050 – nutná rozsáhlá 

oprava střechy, byly provedeny klempířské a pokrývačské  
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práce na starší části budovy, položena nová střešní krytina, 
provedeno oplechování; 

 
– objekt Na Rychtě – velmi nutná rekonstrukce celého ob-

jetu, do objektu zatéká, kuchyně v havarijním stavu – střecha 
nad kuchyní a nad zázemím objektu je zcela nevyhovující, 
provedena nejnutnější oprava krytiny nahrazením vadných 
částí (s ohledem na plánovanou rekonstrukci objektu nedošlo 
k větší opravě, která by byla velmi finančně nákladná); 

 
– „Dům zdraví“, Komenského 77 – nutná výměna zkorodo-

vaných odvětrávacích komínků, provedena kontrola klempíř-
ských prvků střechy, výměna a doplnění poškozených 
střešních tašek, oprava hřebene; 

– bytový dům Rozprýmova 979 – z důvodu dlouhodobého 
zatékání byla nutná oprava zaplechování, byla přeložena kry-
tina, opraveno zatékání okolo komínů, oprava nedostateč-
ného utěsnění parozábran a výměna odvodňovacích prvků; 

 
– bytový dům Rozprýmova 998–1000 – z důvodu dlouho-

dobého zatékání okolo střešních oken byla provedena vý-
měna těsnících pásů, oprava a výměna oplechování střechy 
a u předělů a napojení; 

 
– „Hasičská zbrojnice“ – provedena výměna pásu plechové 

krytiny střechy, výroba a osazení klempířských prvků, celá stře-
cha byla znovu utěsněna, výměna upevňovacích prvků ke 
dřevěnému podkladu; 

 
Výše uvedené opravy, výměny atd. byly provedeny. 
 
Plánována je rekonstrukce dalších střech: 
 
– bytové domy Na Zahrádkách 1012–1017 – nutná celková 

oprava a výměna těsnících prvků střešních oken, úžlabí a cel-
kového oplechování, částečné přeskládání střešní krytiny, vy-
čištění odvodných drážek; 

 
– Základní škola – viz níže. 
 
Stručný výčet nemovitostí ve špatném stavu, resp. závad 
na nemovitostech v majetku Města Újezd u Brna, které se 
dosud podařilo zjistit: 
 
– objekt Na Rychtě – havarijní stav, nutná kompletní rekon-

strukce; 
 
– objekt č.p. 2 – havarijní stav, řešena demolice celého ob-

jektu; 
 
– Základní škola – na nejstarší budově Základní školy jsou 

poškozené trámy ve stropě a střecha. Trámy jsou napadeny 
dřevokaznou houbou, dochází k trhání zdiva a stropu v učeb-
nách v prvním patře. Situací se nyní zabývá statik a zpracovává 
se návrh opatření. Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, 
je nutné vyřešit rekuperaci kuchyně a učeben, zpracovat PBŘ 
pro celý objekt, odstranit nové obložení chodby z hořlavého 
materiálu (jde o únikovou cestu), doplnit chybějící proti-
požární uzávěry do jednotlivých úseků, vyměnit nevyhovující 
protipožární dveře. 

 
   Tělocvična – opravit sprchy, špatně obložené stěny, zatékání 

vody do zdí. 
 
– bytový dům Rozprýmova 990 – při analýze poškození stře-

chy navrhla klempířská firma kompletní opravu – výměnu 
poškozené parozábrany, přeložení veškeré krytiny, výměnu 

Poškozené odvětrávací komínky bytového domu čp. 990

Poškozené odvětrávací komínky bytového domu čp. 990
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poškozených tašek, výměnu poškozených odvětrávacích ko-
mínků, opravu úžlabí, vlepení těsnících klínů pod tašku, utěs-
nění oplechování komínu, opravu hřebene. Dále bylo zjištěno 
nedokončení provedení podlahy pod střechou-chybějící zá-
klopové desky. Vzhledem k blížící se zimě 2019 nebylo 
vhodné střechu zcela rozebrat, takže se postupně provedla 
pouze nezbytně nutná část opravy, aby se zabránilo zatékání 
do bytů v nejvyšším patře-výměna poškozených tašek, vý-
měna poškozených odvětrávacích komínků, oprava úžlabí, 
vlepení těsnících klínů pod tašku, utěsnění oplechování ko-
mínu, oprava hřebene. Zbývající část opravy byla z důvodu 
„koronakrize“ odložena. 

 
– DPS – dlouhodobě neřešeno zatékání do chodby (spojovací 

krčky); 

– Penzion – vzhledem k zanedbání pravidelné údržby je dřevo 
na oknech výrazně poškozeno a protéká voda i přes spoje 
v rámech oken – nutno vyměnit okna a dveře, dále jsou v ha-
varijním stavu balkony – odlupuje se dlažba, špatná izolace, 
zatéká do chodeb; 

 
– Bytové domy Rozprýmova 967, 968, 979, 980 – havarijní 

stav balkónů, promrzání střešní konstrukce, prolamující se 
podlaha v bytech, promrzání zdiva – zateplení. Podařila se 
pouze výměna oken na schodišti v 967 a 968. Přechází do 
SVJ. 

 
– Bytové domy Rozprýmova 996-1000 – zatékání do bytů 

v přízemí od oken a balkonových dveří. Opravy střechy už 
vyřešeny; 

 
– Bytový dům 9. května 876, 961 –- rekonstrukce balkónů, 

rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce rozvodů (odpady, 
voda), fasáda, zateplení; 

 
– Bytové domy 1012–1017 – odlupující se dlažba na balkó-

nech, špatná izolace, zatéká do přízemních bytů – v současné 
době probíhá oprava; Stav spojovacích krčků v DPS

Stav teras nad spojovacími krčky
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– Knihovna – špatně řešen odvod vody ze střechy a terasy, 
zatékání do chodby a do bytu; 

 
– Pošta – částečné, jednostranné odizolování zdiva nevyřešilo 

vlhkost ve zdech, nutnost udělat úplné podřezání a zaizolo-
vání zdiva; 

– Radnice – bylo nutné provést přesun „serverovny“, neboť 
stávající umístění nesplňuje požárně bezpečnostní předpisy. 
Nutno zpracovat PBŘ; 

 
– Mateřská škola – nutná kompletní rekonstrukce objektu 

(výměna elektroinstalace, rozvodů vody a rekonstrukce ka-
nalizace, není lapač tuků v kuchyni, není odvětrávání toalet, 

sanace venkovního schodiště, oprava střechy – poškozená 
střešní krytina a nutná oprava klempířských prvků, atd.); 

 
– „Army park“ – nutná kompletní rekonstrukce celého ob-

jektu včetně podzemních staveb. 

Z dalších objektů, které jsou ve špatném stavu, lze zmínit např. 
ČOV (špatně provedená intenzifikace, dešťová zdrž, aj.), kana-
lizace, vodovod, chybí revize hromosvodů u všech objektů 
města atd. Protože nebyly bývalým vedením města předány in-
formace o stavu nemovitostí, není tento výčet kompletní, neboť 
řadu závad na objektech v majetku města se dosud nepodařilo 
zjistit.“ 
 
Pokud má někdo stále pochybnosti o pravdivosti toho, co ří-
káme či píšeme, přijďte se, prosím, sami přesvědčit o tom, 
v jakém stavu nemovitosti ve vlastnictví města jsou. Co k tomu 
dodat? Snad jen, že opravy budou stát desítky milionů korun. 

 
Petra Kocúrová, Karel Vévar, místostarostové

Vlhkost a plíseň v prostorách pošty.

Vlhkost a plíseň v prostorách pošty.

Při dešti protéká voda přes osvětlení do vnitřních prostor.



www.ujezdubrna.cz                                                        | 15 |                                                  zpravodaj Újezd u Brna

Stav objektu Na Rychtě

Nastoupená voda a zdevastované zdivo v místnosti sklepa Zatékání stropní konstrukce na WC v přízemí

Prostor kuchyně, místnost skladu potravin

Nastoupená voda a zdevastované zdivo ve sklepě Spodní vlhkost ve zdi kuchyně
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Prostor kuchyně, vstup do skladu potravin Prostor kuchyně, vstup do skladu potravin

Zatékání stropem v chodbě k WC, sousedící s kuchyní Zatékání stropem v chodbě k WC
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Celková oprava střech kostela sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna 
byla zahájena v roce 2018. Projekt na tyto stavební práce byl 
zpracován již v dřívějších letech, ale na opravu střech nedošlo. 
Až následně v roce 2018 byl projekt aktualizován, byly vyřízeny 
potřebné doklady (závazné stanovisko, stavební povolení, 

smlouva o dílo) a mohlo být uvažováno o zahájení oprav střech. 
Dřevěné konstrukce krovů (zejména kompletní konstrukce 
krovu věže kostela a části konstrukcí krovu nad lodí kostela 
u věže a v místě sanktusní věžičky) byly ve velmi špatném stavu, 
jednotlivé prvky krovu byly napadeny dřevokazným hmyzem, 
hnilobou – tato nosná konstrukce krovu 
je původní, někdy z poloviny 19 stol. 
a její stav byl špatný. Plechová krytina 
a klempířské prvky byly napadeny korozí 
a do střechy zatéká. Špatný stav krytiny 
nad částí lodě se projevil i v loňském 
roce při vichřici, kdy došlo k odtržení části 
plechové střechy nad lodí kostela, 
a práce tak byly rozšířeny o další část. 
Celkové náklady na opravu střechy věže, 
lodě kostela a nižších přístavků činí 6 227 
325,00 Kč (1 883 220,00 Kč věž kostela, 
3 944 105,00 Kč střecha nad lodí kostela, 
400 000 Kč – odhad u nižších přístavků 
kostela).  
 
V roce 2018 byla provedena celková 
obnova střechy věže kostela – kompletní 
výměna dřevěných prvků krovu, nová 
krytina z měděného plechu, repasování 

kříže a makovice se zlacením některých prvků na střeše věže, 
nový bleskosvod (v rámci těchto oprav proběhla i oprava 
věžních hodin a části omítek věže z důvodu postaveného 
lešení). Oprava věže kostela byla financována z prostředků 
farnosti a dále z dotací a příspěvků dalších subjektů – Města 

Újezd u  Brna (893  200 Kč), dále 
Ministerstva kultury, havarijní program 
(480  000 Kč) a  Jihomoravský kraj 
(280 000 Kč).    
 
V  roce 2019 byla provedena první 
a druhá etapa opravy střechy nad lodí 
kostela – práce byly započaty na 
západním okraji u věže kostela, původně 
se předpokládala oprava pouze jižní 
poloviny lodě kostela, ale vlivem 
vichřice, kdy byla poškozena další část 
střechy, byly práce rozšířeny i na část 
střechy ze severní strany lodě kostela. 
V rámci prací byla provedena demontáž 
plechové střešní krytiny a klempířských 
prvků. Jednotlivé dřevěné prvky krovu 
byly očištěny, poškozené a  dožilé 
(napadané) prvky krovu byly vyměněny 
(tesařské výměny byly ve větším rozsahu 

prováděny právě v částech krovu kolem věže kostela), krovová 
konstrukce byla chemicky ošetřena. Na opravený krov bylo 
položeno nové prkenné bednění. Osazeny byly nové 
klempířské prvky namísto zkorodovaných. Nová střešní krytina 
je z měděného plechu, který má podstatně delší životnost než 

Oprava střech kostela sv. Petra a Pavla 

Stav krovu původní konstrukce věže po jejím sejmutí 

Poškozená část střechy po vichřici v r. 2019 
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stávající pozinkovaný, kde bylo nutné obnovovat nátěry. 
Celkové náklady na první a druhou etapu prací v roce 2019 
(část střechy nad lodí kostela) byly 1 300 554,00 Kč. Tato částka 
byla pokryta z dotací (příspěvků) Města Újezd u Brna (500 000 
Kč), dále z havarijního programu Ministerstva kultury (490 000 
Kč) a ze sbírek a darů.  
 
V letošním roce práce pokračovaly třetí etapou, kdy byla 
opravena zbývající část střechy nad lodí kostela (jednotlivé etapy 
opravy prací jsou vyznačeny v  plánku). Součástí oprav je 
i montáž nového bleskosvodu, dále byly osazeny větrací 
plechové prvky ve hřebeni střechy (komínky). Náklady na třetí 
etapu prací v roce 2020 činily 1 375 567,00 Kč. Finanční 
zajištění akce je z dotace Města Újezd u Brna (450 000 Kč), dále 

z  příspěvku Ministerstva kultury (400  000 Kč), dotace 
Jihomoravského kraje (210 000 Kč) a vlastních prostředků 
farnosti.  
 
V příštím roce se počítá se čtvrtou etapou prací, kdy by práce 
pokračovaly na východním okraji nad lodí a presbytářem kostela 
– severní a jižní část k místu zúžení nad presbytářem včetně 
realizace nové sanktusní věžičky. V následujících letech by 
zbývalo dokončení opravy střechy nad lodí kostela 
a presbytářem v orientačních nákladech 1 667 984 Kč (včetně 
opravy střech nad nižšími přístavky-sakristie).  
 

Ing. Radim Novotný 
technik stavebních investic modřického děkanství  
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Práce na opravě střechy nad lodí kostela z letošního roku Zkorodovaný plech nad částí lodě kostela

Etapizace oprav střechy nad lodí kostela
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Manželé Vincenc a Dana 
Nohelovi pracovali dříve 
v Komunálních službách 
Újezdu u Brna, které měly 
z pohledu pohřební služby 
na starost i naši obec, a to 
až do roku 1990. Po same-
tové revoluci začaly vznikat 
i v našem okolí soukromé 
pohřební služby. A právě 
Pohřební služba Vincenc 
Nohel Šaratice vznikla 
v roce 1995. 

 
Co Vás přivedlo do oboru pohřebnictví? 
Spadl jsem do toho vlastně trochu po hlavě. V roce 1967 vznikla 
pohřební služba Komunálních služeb v Újezdě u Brna. Původně 
měl na toto místo nastoupit můj bratr, ale protože to nakonec 
nebylo možné a já se k tomu náhodou přichomýtnul, dostal 
jsem nabídku nastoupit za něho. Bylo mi tehdy 21 let a jedinou 
podmínkou pro mne byl řidičský průkaz. Ostatní věci jsem se 
naučil postupně třeba i u jiných pohřebních služeb, kam mne 
na začátku vysílali na zaučenou. Protože tuto práci musí vždy 
dělat dva lidé, přidal se ke mně můj otec a pomáhal mi, dokud 
fyzicky mohl, zhruba do roku 1980. Jelikož o tuto práci nikdy 
nebyl vůbec žádný zájem, postupně mi začala pomáhat i moje 
manželka. No a lidé si postupně zvykali, že se u nás doma daly 
vyřídit všechny věci okolo pohřbu i mimo provozní dobu Ko-
munálních služeb. To už byl jen kousek k tomu, abychom si za-
ložili vlastní pohřební službu. 
 
Působíte tedy v našem regionu už pěknou řádku let. Jakou 
oblast dnes vlastně obsluhujete? 
Působíme hlavně v nejbližším okolí, zhruba od Lovčiček, Mile-
šovic až po Brno, Telnici, Měnín… Zařizujeme pohřby jak v kos-
telích, obřadních místnostech, tak v Krematoriu města Brna. 
  
Rád bych, abychom tímto rozhovorem lidem přiblížili in-
formace o tom, jakým způsobem probíhá příprava i sa-
motné rozloučení se zemřelými. Začneme tedy od začátku. 
Stane se, že nám zemře blízký příbuzný. Co dělat ve chvíli, 
když zjistíme, že již nežije? 
Předpokládejme, že úmrtí nastalo v domácím prostředí. Když 
se to přihodí během ordinační doby obvodního lékaře, je 
vhodné zavolat jemu a požádat ho o ohledání zesnulého a vy-
stavení Listu o prohlídce zemřelého. Když zemře příbuzný např. 
ve večerních hodinách či mimo pracovní dobu obvodního lé-

kaře (např. o svátcích, víkendech apod.), volejte linku 155, na 
ní se s operátory poradíte, případně vám zašlou lékařskou 
službu. Teprve po vystavení Listu o prohlídce zemřelého je 
možné volat naši pohřební službu. Tady bychom chtěli upozor-
nit, že podle zákona o pohřebnictví si můžeme pro zemřelého 
přijet nejdříve po dvou hodinách od okamžiku, kdy lékař vystaví 
List o prohlídce zemřelého. Dříve to z pochopitelných důvodů 
není možné. 
 
Jste tedy přivoláni do domácnosti k zemřelému. Jaké další 
činnosti následují? 
Opět nastává několik variant. Lékař může nařídit pitvu. V tom 
případě zemřelého nijak nepřevlékáme, zůstává v tom, v čem 
zesnul. Rodina si vezme veškeré cennosti, které měl u sebe 
nebo na sobě a my zemřelého odvážíme v převozové rakvi do 
Brna na provedení pitvy. Jakmile je pitva ukončena, vyzved-
neme tělo zemřelého. Poté je nutné hned zemřelého obléci do 
pohřebních šatů a uložit jej do rakve, kterou si rodina vybrala 
a spolu s ní se vloží do chladícího zařízení, kde čeká na poslední 
rozloučení. Teplota se v chladící místnosti pohybuje mezi 0 až 
-1 stupeň Celsia.  
Když není nařízena pitva, je to o něco jednodušší. Jakmile má 
rodina vystavený list od lékaře, přijíždíme na zavolání rovnou 
už i s katalogem rakví a dohodneme se na všem dalším, co s tím 
souvisí: vystavení parte, květinové výzdobě, termínu pohřbu, 
způsobu a místu rozloučení, hudbě apod. Snažíme se maxi-
málně vycházet vstříc rodině. Zajistíme také spolehlivého hrob-
níka, který si musí poradit například i v těžkých mrazech. 
Nakonec ho všichni účastníci posledního rozloučení vidí přímo 
na místě – na hřbitově, jak pomáhá se spouštěním rakve apod. 
Pokud nastane úmrtí v nemocnici nebo v jiném zařízení, do-
mlouváme se nejdříve s rodinou buď u nás doma nebo doje-
deme za nimi domů. Všechny informace se od nás vždy dozví 
hned, jak zavolají po návštěvě lékaře.  
 
Lidé bývají v těchto okamžicích často rozrušení, někdy až 
bezradní… 
Ano, není to nic neobvyklého a je to pochopitelné. Jsme na 
tyto situace připraveni, snažíme se je uklidnit a poradit jim se 
vším, co je čeká. Někdy si nejsou schopni některé naše infor-
mace zapamatovat, proto jim je rádi napíšeme na papír, aby se 
měli čeho držet.  
 
Ještě se dovolím zeptat na jednu praktickou informaci. Jak 
dlouho po okamžiku úmrtí je vhodné uskutečnit poslední 
rozloučení se zemřelým? 
Sami lékaři uvádějí na List o prohlídce zemřelého, že rozloučení 

Rozhovor s Pohřební službou Vincenc 
Nohel Šaratice
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má proběhnout v tzv. zákonné lhůtě, ta je stanovena na 96 
hodin. To ovšem v dnešní době není příliš obvyklé, aby se po-
dařilo svolat rodinu, nebo se vůbec dohodnout na termínu 
s panem farářem či v krematoriu, to chvíli trvá. Proto povolila 
hygiena pozdější rozloučení v případě, že pohřební služba může 
umístit tělo zemřelého do té doby do chladícího zařízení. 
Z vlastní zkušenosti však můžeme doporučit, aby se pohřeb 
konal do 7 dnů. Po sedmi dnech totiž není ani možné již otevřít 
rakev se zemřelým pro veřejnost, pouze k provedení základní 
identifikace těla rodinou zesnulého.  
 
Z vlastní zkušenosti vím, jak je pro mnohé těžké provedení 
identifikace zemřelého. I když chápu, že je to jistě důležité, 
je tento úkon skutečně nezbytný? 
Ano, opět podle Zákona o pohřebnictví musí alespoň jeden člen 
nejbližší rodiny provést tuto identifikaci těsně před pohřbem. 
Pouze v případě, že je rakev úředně uzavřena, nesmíme ji už 
otevírat, a to v žádném případě. Toto nařízení vydá soudní lékař 
a my ho musíme respektovat. 
 
Jak probíhá vystavení úmrtního listu, který potřebuje ná-
sledně rodina na vyřízení spousty náležitostí souvisejících 
s pozůstalostními úkony? 
Od rodiny potřebujeme získat: občanský průkaz, rodný a oddací 
list zesnulého. Tyto doklady odevzdáme na příslušnou matriku 
podle místa úmrtí. Úřady na vystavení úmrtního listu mají ma-
ximálně 30 pracovních dní. Záleží na tom, kolik mají zrovna 
práce. Kromě občanského průkazu se pak rodině vrací všechny 
odevzdané doklady zpět. 

Na co byste v souvislosti s posledním rozloučením chtěli 
ještě upozornit? 
Lidé by měli vědět, že si musejí ukládat všechny doklady souvi-
sející s pohřbem: za naše služby, za hudbu, za hrobníka, za kvě-
tinovou výzdobu, za pohoštění po pohřbu zemřelého apod. 
Například u dokladu z restaurace je vhodné, aby na něm bylo 
uvedeno, kdy pohoštění proběhlo, a  také za jakým účelem – 
je dobré uvést i jméno zesnulého.  
 
Proč? 
Všechny tyto doklady bude chtít doložit notář, který bude vyři-
zovat pozůstalost. Čím více dokladů lidé doloží, tím lépe. 
 
Na závěr si dovolím trochu osobní otázku. Čím Vás oba 
tato práce naplňuje? Proč ji vlastně děláte? 
Děláme ji proto, že je to poslední služba lidem na jejich pozem-
ské pouti.  
 

Rozhovor vedl František Kroutil, starosta Telnice. 
 
Pan Vincenc Nohel v loňském roce odešel do důchodu. Nyní 
se věnuje v našem městě rybaření, je členem rybářského spolku 
a v rámci svých sil pomáhá při všech aktivitách tohoto spole-
čenství lidí, které sdružuje jejich společný zájem o rybaření a pří-
rodu. Při této příležitosti Vám, pane Nohele, i Vaší manželce 
děkujeme za Vaši celoživotní práci, přejeme stálé zdraví a po-
žehnané dny. 
 

Za vedení města Marie Kozáková  

Jak ochránit své bezpečí? Soubor rad a informací pro seniory. 
Zeptali jsme se za vás případové manažerky Bílého kruhu bez-
pečí, z.s. paní Bc. Dagmar Neugebauerové. 
 
1. Říká se, že senioři jsou častějšími oběťmi trestné čin-
nosti. Proč tomu tak je? 
Senioři se podle policejních statistik nestávají nejčastější obětí 
trestných činů. Jsou však více zranitelní. Zralejší věk s sebou 
nese životní zkušenosti, klid, rozvahu a již zvládnuté mate-
riální a sociální zajištění. To vše seniory chrání. Naopak rizi-
kem jsou zejména různá zdravotní a smyslová omezení 
v pohyblivosti, zraku, sluchu nebo např. menší znalost nových 
technologií. Navíc, mnoho lidí v pokročilejším věku je důvě-
řivějších. Pro svou zranitelnost se mohou stát terčem někte-
rých pachatelů. 
 
2. Jaká nebezpečí seniorům hrozí?  
Okruh nebezpečí lze zjednodušeně rozdělit do čtyř oblastí: 
ohrožení venku, ohrožení doma, finanční zneužívání a domácí 
násilí. Pachatelé trestné činnosti považují seniory za snadnou 

„kořist“. Snaží se násilím, pohrůžkou, podvodem nebo lstí získat 
finanční hotovost nebo věc. Snadným překonáním odporu 
oběti nebo jejím obelháním je senior velmi často i nepozoro-
vaně okraden. Nebezpečí hrozí v bytě, na chodbě, ve sklepě, 
na ulici, v dopravním prostředku, v domově důchodců. Riziko 
je o to vyšší, pokud senior žije sám, nemá příbuzné ani přátele, 
kteří by jej navštěvovali. 
 
Závažným problémem je finanční zneužívání seniora, ať již jeho 
přímé okrádání o naspořené prostředky, nevracení vypůjčených 
peněž nebo přímé odcizení hotovosti nebo zneužití k nevýhod-
ným finančním operacím – k úhradě dluhů, půjček, hypotéky, 
závazků z ručení. V řadě případů se však senior pro své nejbližší 
„obětuje“ a přebírá povinnost uhradit finanční závazky nebo 
řešit problémy členů své rodiny na sebe dobrovolně.  
 
Samostatnou skupinu trestné činnosti na seniorech je domácí 
násilí, ke kterému dochází v okruhu jeho nejbližších. Většinou 
začíná mírnějšími projevy – napomínáním, okřikováním, nadáv-
kami a urážením a může pokračovat omezováním, útiskem, roz-

Trestná činnost páchaná na seniorech
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bíjením předmětů, krádežemi, fyzickým násilím a psychickým 
vydíráním. 
 
3. Jak se mohou proti tomu chránit? Co by měli senioři do-
držovat? 
Je třeba si uvědomit, že špatné věci se mohou stát. Podstatou 
je osvojit si dodržování bezpečnostních pravidel. Bezpečné 
osobní chování je nejdůležitější zásadou. Určitě se vyplatí ne-
podceňovat svoji intuici a strach. Preventivními opatřeními pro 
pohyb venku je navštěvovat známá místa, vyhýbat se velmi ri-
zikovým místům, venku pobývat za světla nebo v doprovodu 
jiných osob. Pokud senior odchází z domu, měl by někdo vědět, 
kam jde, kde bude a vzít si s sebou telefon, případně mít po 
ruce píšťalku, sprej. Opatrnost je namístě i za dveřmi vašeho 
bytu nebo domu – nenechávat otevřená okna a nezamknuté 
dveře, naopak všechny vstupy do obydlí kvalitně zabezpečit, 
neotevírat nikomu, dokud si nejsme jisti, že dotyčného člověka 

známe, nevpouštět cizí lidi do bytu např. když žádají o pomoc; 
v tomto případě je na místě neotevírat a sdělit jim, že hned 
pomoc přivoláte. 
 
Velmi složitá je ochrana v případě domácího násilí. Každý senior 
by si měl uvědomit, že není povinen snášet omezování, ubli-
žování, vyhrožování a hrubosti. Je vhodné se obrátit na širší ro-
dinu a nalézt podporu u blízkých. Není výjimkou, že ani u 
příbuzných senior nenalezne zastání; poté je třeba hledat 
pomoc mimo okruh rodiny. Je možné se obrátit na některou 
seniorskou organizaci, bezplatnou telefonní linku, neziskovou 
organizaci zaměřenou na poradenství nebo na nejbližší obecní 
úřad, například na sociální odbor. 
 

Bílý kruh bezpečí, z.s.  
regionální pobočka v Brně, Slovinská 41, 612 00 Brno 

Tel.: 541 218 122 | www.bkb.cz  | BKB facebook 

Po četných stížnostech občanů na údržbu zeleně a marné snaze 
Komise životního prostředí o nápravu si dovolím malou pole-
miku nad plochami újezdské veřejné zeleně. A ano, zase ty tráv-
níky, je to vlastně hloupost se tomu „pořád“ věnovat, nicméně 
i takováto maličkost dotváří a odráží celkový stav města. Bohu-
žel se tato záležitost stále řeší na základě zažitých zvyklostí, drbů 
agentury jedna pani povidala a vypjatých emocí, než na základě 
reality a faktů.  

Schválně jsem použil označení zeleň (možná jsem měl použít 
hněď), protože označení trávník je v našem městě na mno-
hých místech nesprávné, protože je to ruderální (plevelný) 
porost. 
 
Na fotografii pořízené 12. 9. (fotografie č. 1) je posekaný tráv-
ník v parku na starém hřbitově. Ponechaný pokos se sice časem 

rozloží, ale než se tak stane, zastíněný trávník odumře, a vznikne 
tak holá plocha pro růst agresivních ruderálních plevelů. Každý, 
kdo někdy sušil seno ví, že pokud se tráva pravidelně neobrací, 
tak sice shora uschne, ale zespodu se zapaří a vznikne tak ideální 
místo pro vznik vysoce alergenních plísní, které se šíří do okolí. 
Stále se seká i při teplotách vyšších než 25 ºC, což má následek, 
že se povrch půdy bez vyššího krytu rychle zahřeje a odpaří vět-
šinu vody, která je pro regeneraci a udržení trávníku naprosto 

nezbytná. Na vyschlém půdním škraloupu navíc voda při deš-
tích špatně zasakuje a rychle odtéká. 
 
Na fotografii číslo 2 je vidět výsledek takovéto péče. Fakticky 
je to monokulturní porost truskavce ptačího, s příměsí pýru 
a dalších invazivních druhů trav jako je bér zelený, ježatka kuří 
noha nebo ječmen myší (jeho osiny znají především pejskaři, 

Újezdská zeleň

Foto 1 Foto 2
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protože jsou ostré se zpětnými háčky a zapichují se mezi pol-
štářky tlapek nebo přímo i do očí) a dalších plevelů. Porost za-
chraňuje pár osamocených drnů kulturních trav a několik rostlin 
pampelišky a řebříčku obecného. 
 
Fotografie č. 3 (bér zelený) a 4 (ječmen myší) představují pro 
mě nepochopitelně ponechané invazivní trávy, které již vykvetly 
(semena jsou velmi snadno šiřitelná a dokáží uzrát i po pose-
kání). Tyto invazivní trávy se tak šíří do našich předzahrádek 
a zahrad, takovýto porost by se měl zcela zlikvidovat – vytrhat 
a spálit, aby se zabránilo dalšímu šíření. 
 
Toto se nám líbí? Nechápu, proč je v tomto městě takový odpor 
změnit evidentně špatný přístup k zeleni. Mnohokrát jsme na to 
upozorňovali a navrhovali postupy doporučované. Bohužel není 
možné s tak revolučními myšlenkami v tomto městě prorazit.  

Neustále jsou některými občany předhazovány různé zažité 
mýty, jako že neposekaný trávník je „bordel“ (ano na některých 
místech je, vytvořili jsme si ho dlouholetým špatným přístupem). 
Navrhovali jsme omezení sekání některých ploch s vyšším za-
stoupením květin, aby se z nich postupně staly luční trávníky, 
to se ukázalo nemožné – „útočí“ z něj klíšťata (jejich aktivita zá-
visí spíše na podmínkách než na výšce porostu) a způsobují py-
lové alergie (luční květiny jsou opylovány především hmyzem).  
 
Co je špatného na vyšším rozkvetlém trávníku s pampeliškami, 
jetelem, sedmikráskami a mnoha dalšími druhy lučních květin? 
Není to snad hezké na pohled? Nepodporuje to biodiverzitu? 
(na 60 % denních druhů motýlů je u nás ohroženo vyhynutím). 
Nezlepšuje to vláhové poměry a zasakování vody? 
 
V některých městech namísto obnovy zelených ploch klasickými 
travními směsmi už bylo úspěšně odzkoušeno použití směsí s je-
telem plazivým, štírovníkem apod. I v největším suchu takovýto 
porost zůstal zelený na rozdíl od klasických trávníků. Vzhledem 
k zeměpisné poloze a mikroklimatu města zde na veřejných plo-
chách není možné anglický trávník pěstovat a udržet. 
 
Měli bychom si udělat obrázek i o stránce ekonomické: roční 
náklady na udržování zeleně, vyčísleno na 1 m2: 
– záhony letniček každoročně obnovované: min. 480,00 Kč 
– extenzivní trvalkový záhon: 112,00 Kč 
– trávník: 247,00 Kč 
– luční trávník: 9,50 Kč 
– květnatá louka: 6,70 Kč 
Zdroj: Smíšené trvalkové výsadby, Baroš a Martínek, 2018. 
 

V posledních dvou 
letech se sice po-
vedlo několik změn 
jako je založení tr-
valkových záhonů, 
výsadba stromů, 
keřů apod. Ovšem 
obávám se o jejich 
udržitelnost.  
 
Nemůžeme se 
divit, není to důle-
žité, a není čas … 
musí se kosit!  
 
Je tak těžké vzít sel-
ský rozum do hrsti, 
nebát se a pokusit 
se začít to dělat 
správně? 
 

René Mitrenga

Foto 3

Foto 4
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Milí rodiče! Tímto oslovením možná překvapivě začíná text, 
který je opravdu určen primárně rodičům, kteří mne a další zá-
stupce nominovali do školské rady. Náš tříletý mandát totiž 
v těchto dnech končí a do školních lavic na pravidelná setkání 
usednou nově zvolení členové. Myslím, že je dobré uplynulé 
období zhodnotit a popsat, co všechno jsme ve školské radě 
probírali. 
 
Již na začátku tříletého období jsme se hodně bavili o možnos-
tech angličtiny v nižších ročnících. Samozřejmě se názory různily, 
nicméně musím poděkovat vedení školy, které se snaží po-
stupně vycházet rodičům vstříc. 
 
Dalším velmi diskutovaným bodem byla změna školního řádu, 
která se týkala mobilních telefonů a jejich užívání ve škole. 
V této věci jsme se s vedením školy vzácně shodli. Času, který 
žáci tráví ve virtuálním světě je opravdu hodně, a když si v době 
přestávek opravdu odpočinou, je to myslím, skvělý počin. 
 
V posledním roce újezdskou základní školu čekalo několik ná-
ročných okamžiků. Po mnohaletém působení totiž ve své funkci 
skončila paní ředitelka Olšanská, které musím za její práci velmi 
poděkovat. Cením si především toho, jak pečlivě prosazovala, 
aby škola byla funkční a dobře vybavená po materiální stránce. 
Myslím, že mnohé školy v okolí by množství projektorů a inte-
raktivních tabulí mohli újezdským žákům a učitelům závidět. 

Samozřejmě došlo následně k volbě nového pana ředitele, byla 
ustavena výběrová komise, kam jsem byl školskou radou no-
minován. Věřím, že jsme vybrali dle našeho nejlepšího vědomí 
a hlavně doufám, že se panu řediteli Kupsovi bude v naší škole 
líbit a podaří se mu prosadit vize, se kterými do ředitelování šel. 
Druhým z výše zmíněných náročných okamžiků je samozřejmě 
online výuka v době covidové karantény. V tomto bodě jsme 
se s vedením školy poněkud rozcházeli, nicméně bych chtěl 
moc poděkovat paní zástupkyni Žáčkové za věcnou diskuzi, kdy 
jsme si předali velké množství informací, které se týkají práce 
s Google učebnou, na niž v současné době i díky iniciativě no-
vého pana ředitele naše základní škola přechází.  
 
Podnětů, které jsme ve školské radě řešili bylo samozřejmě 
mnohem více, od schvalování výročních zpráv, přes možnosti 
kroužků ve škole, až po nevyhovující prostory školního hřiště 
s problematickým kluzištěm. Myslím, že jsme se snažili být pro 
vedení školy spíše podporou, protože věřím, že máme společný 
cíl – aby se žákům v újezdské škole líbilo a vycházeli z ní vzdě-
lané osobnosti. Za sebe tedy přidávám přání, aby se vedení 
školy i učitelům dařilo tento předpoklad naplňovat a přeji 
hodně sil do nadcházejícího nelehkého školního roku. 

 
Mgr. Tomáš Kaválek, předseda školské rady 

Školská rada, sečteno a podtrženo

Od června jsme na Masarykově ulici v Újezdě u Brna otevřeli 
novou veterinární ordinaci AlbaVet, která se zaměřuje na oše-
třování psů, koček a drobných savců. Jedná se o pracoviště 
s komplexním vybavením pro diagnostiku, chirurgické zákroky 
a hospitalizaci pacientů.  
 
Ordinaci jsme založili spolu s kolegyní MVDr. Barborou Miks-
che. Obě jsme veterinární lékařky s několikaletou praxí v oboru 
malých zvířat. Zaměřujeme se zejména na interní medicínu, chi-
rurgii měkkých tkání, stomatologii a kardiologii. Mimo klinické 
praxe se rovněž pravidelně zúčastňujeme jak českých, tak i za-
hraničních vzdělávacích seminářů a kongresů.  
 
Ordinace je vybavena moderními přístroji. Disponuje například 
novým ultrazvukem, který je používaný na podrobné vyšetření 
břišní dutiny a díky kardiologické sondě a doppleru (zobrazuje 
průtok krve orgány a jeho směr) i na komplexní vyšetření srdce. 
Využíváme taktéž moderní RTG přístroj. Je to výborný pomoc-
ník v diagnostice problémů nejen pohybového aparátu. Použí-
váme ho na diagnostiku v oblasti hrudníku a břicha, taktéž 

v případě odhalování patologických procesů v oblasti kořenů 
zubů i jinde v oblasti hlavy. Pro co nejšetrnější anestézii využí-
váme přístroj na inhalační anestézii společně s monitorem ži-
votních funkcí, kterým jsme během zákroku schopní 

Nová veterinární ordinace v Újezdě u Brna
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monitorovat EKG, saturaci, nasycení oxidem uhličitým, tlak 
a teplotu. K stomatologickému ošetření používáme zubní ultra-
zvuk a mikromotor. Mikromotor je nedílnou součástí vybavení 
například pro rozřezání vícekořenových zubů při extrakci, kde 
by mohlo dojít k ulomení kořene zubu nebo na leštění zubní 
skloviny po odstranění zubního kamene.  
 
Naše oficiální ordinační hodiny jsou v odpoledních hodinách, 
a to od 14 do 18. Dopolední hodiny máme vyhrazené na zá-
kroky v anestézii a časově náročnější diagnostiku. Po předchozí 
telefonické domluvě lze v čase od 9:00 do 14:00 provádět i zá-
kladní úkony jako jsou například vakcinace. Zdravotní péče je 
o víkendech zajišťována formou pohotovosti, a to v čase od 
6. do 23. hodiny, vždy po předešlé telefonické domluvě.  
 
Základem námi poskytovaných služeb je prevence. Zahrnuje ne-
jenom vakcinace, odčervení, ale taktéž kontrolu celkového 
zdravotního stavu. Při každém očkovaní a před každou anestézií 
je pacient pečlivě klinicky vyšetřen. Při náhodném nálezu ja-
kýchkoliv patologií je doporučen další vhodný postup řešení 
daného stavu. Dále poskytujeme podrobnou diagnostiku one-
mocnění. Specializované vyšetření zasíláme do našich smluvních 
laboratoří (např. krev, bioptické vzorky na histologické vyše-
tření, močové kameny na rozbor apod.). Jak jsem již zmiňovala, 
máme široký záběr, co se týká chirurgie měkkých tkání a sto-
matologie. V neposlední řadě jsme vybaveni pro hospitalizaci 
pacientů, a to v případě potřeby i na několik dní, přičemž je sa-
mozřejmé, že s pacientem zůstává nonstop vždy jedna z dok-
torek. 
 

Toto je pouze základní představení našeho pracoviště. Případné 
dotazy kdykoliv rádi zodpovíme na telefonním čísle 
770 626 049, nebo na mailu albavetsro@gmail.com. Také mů-
žete navštívit naše webové stránky www.albavet.cz nebo face-
book https://www.facebook.com/AlbaVetveterinarniordinace/.  

MVDr. Alexandra Čápová 

Jdu naším městem a myslím na hokejisty. Pokud vyhrajeme 
mistrovství, národ jásá a používá větu: „My jsme vyhráli, my 
jsme mistři!“ V případě, že prohrajeme, okamžitě slyším: „Oni 
to projeli, oni hráli strašně! Ten měl udělat to a ten zase tohle!“  
  
Tato podobnost se dá aplikovat na projevy některých (naštěstí 
jen některých) občanů našeho města. Jestliže se např. kulturní 
akce či rozsvěcení stromečku nezdaří, ihned se ozvou hlasy: 
„Oni (rozuměj Kulturně školská komise či radnice) to nezvládli, 
měli tam mít to a to, nemělo tam být tamto…“ Když se akce 
zdaří, například farmářské trhy, je spokojenost a dotazy: „Kdy 
to bude zase? Mohlo by to být znovu za tři měsíce? Proč to ne-
uděláte? A ještě byste mohli udělat…“ 
 
Přátelé, za každou akcí je mnoho práce. Nezdary uznat umíme. 
Máte-li podněty, připomínky, chuť ke změnám k lepšímu, ne-
zůstávejte u slov a zapojte se! Čekáme na vaši aktivitu. V opač-
ném případě važte slova a šetřete energií vydanou naprázdno, 
navíc laciným neférovým způsobem. 

Týká se to nejen 
akcí, ale i zpravo-
daje. Napište člá-
nek a pošlete ho 
do redakce, rádi 
vaše podněty 
a  připomínky 
(i kritické) zveřej-
níme. Ano, bude 
to stát váš čas, 
ovšem rozhodně 
to nebude čas 
ztracený prázd-
ným klábosením. 
 
Takže s chutí do 
toho, těšíme se na 
vás!  

Mgr. Markéta Jetelová 

Ne slova, ale činy aneb zapojte se!
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Minulý školní rok byl pro všechna školská zařízení výjimečný. 
I naše školka byla po rozhodnutí vedení ve spolupráci se zřizo-
vatelem uzavřena, aby se předešlo šíření koronavirové infekce. 
Zdraví dětí a také rodičů je nejpřednější. Provoz školky byl pře-
rušen od 13. března 2020 do 11. května 2020. Od tohoto data 
byl provoz školky omezený, provozní doba byla zkrácená od 
7 do 16 hodin. Děti mohly za těchto podmínek docházet do 
mateřské školky do konce července 2020. V provozu byly 
pouze tři třídy, ve kterých byly omezeny i počty dětí.  

Od 1. září 2020 je v provozu všech 5 tříd (Pampelišky, Sedmi-
krásky, Pomněnky, Fialky, Zvonečky). Chod školky se vrátil do 
normálních kolejí. Došlo k některým změnám v lokalizaci tříd. 
Třídy předškoláků byly přestěhovány do prvního patra, třídy 

v přízemí byly ponechány mladším dětem. Tyto změny připra-
voval tým kvalifikovaných učitelek, ale i provozních zaměst-
nanců, kteří se celý přípravný čas snažili přispět svým dílem. 
Upravovala se i zahrada, na kterou byl vypracován projekt. 
Chtěli bychom poděkovat městu za pomoc při údržbě trávníku.  
 
Pro lepší komunikaci mezi rodiči a učitelkami jsou zřízeny třídní 
emaily a plánujeme nabídku konzultačních hodin. V tomto roce 
připravujeme akce pro děti, ale i  akce s rodiči a veřejností. Ro-
diče mohli přihlásit děti do kroužků. Pokud to situace dovolí, 
bude v provozu kroužek Angličtina v pohybu, Taneční a pohy-

bový kroužek, Jóga pro děti a Povídálek, kde budou děti pro-
cvičovat správnou výslovnost. Snad budeme mít možnost 
zhlédnout i divadelní představení, navštívit vzdělávací programy 
v centru Lipka, jet na výlet a v neposlední řadě plánovat pla-
vecký výcvik. 
 
Společně Vám přejeme příjemný start do nového školního roku, 
a především spoustu zdraví. 
 

Bc. Jindra Tauchmanová 

Září v mateřské škole
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Za krásného počasí a příjemné prázdninové atmosféry se dne 
30. 8. 2020 uskutečnil 14. ročník Memoriálu Věry Zapletalové 
a Hany Daňkové. 
 
Pozvaná družstva Újezda u Brna A + B, Velké Bíteše, Orla Kře-
novice a Sokola Šlapanice předvedla dobré volejbalové výkony 
za podpory a povzbuzování rodičů a přátel volejbalu. Areál za 
sokolovnou se pro dané dopoledne stal krásným zázemím pro 
sportovní volejbalovou mládež. Největší odměnou pro vítěze, 
družstvo Újezda u Brna A, byl krásný a výborný dort, který jako 
každoročně upekla paní Hana Šafaříková, které tímto ještě jed-
nou moc děkujeme. 

Jana Vášová, trenérka družstva A  

14. ročník Memoriálu Věry Zapletalové 
a Hany Daňkové 

Družstvo juniorek 
Letošní volejbalové soustředění dívek, družstva juniorek, se 
uskutečnilo trošku netradičně na VOŠ a SŠ v Boskovicích ve 
dnech 11.–15. 8. V úterý odpoledne jsme se sešly před soko-
lovnou a společně odjely dvěma auty do Boskovic. Po tom, co 
nás navigace pochválila, že jsme dojely do cíle, jsme se ubyto-
valy. A abychom neztrácely čas, šly jsme rovnou trénovat. Celé 
soustředění se táhlo v duchu posílení naší ztracené kondičky. 
Každý den ráno nebo večer jsme běhaly „vějíř“. Naše časy se 
zapisovaly a ke konci už i zlepšovaly. Celý týden bylo opravdu 
teplo, a tak jsme horká a slunečná odpoledne strávily u bazénu 
nebo u řeky. Na koupališti jsme plavaly délky, ale i dováděly 

na skluzavkách, tobogánu nebo se válely v písku, když jsme se 
snažily zahrát si plážový volejbal. Řeka byla opravdu studená, 
ale některé z nás to neodradilo, ve vodě dováděly a otužovaly 
se. Páteční odpoledne jsme se domluvily s družstvem Boskovic 
a odehrály společně přátelák, za což moc děkujeme. Ověřily 
jsme si, na co můžeme vsadit a v čem máme nějaké rezervy, 
které musíme do sezóny dopilovat. Celé soustředění jsme za-
končily turnajem badmintonu.  
 
Nejdříve jsme z celého soustředění měly strach, protože to bylo 
poprvé, co jsme byly někde pryč. Ale ukázalo se, že naše obavy 
byly zbytečné. Soustředění jsme si náležitě užily a získaly zpět 

ztracenou kondičku, posílily 
svaly celého těla a natréno-
valy nové herní situace. 
Velký dík patří trenérkám 
Janě Vášové a Sylvě No-
votné, které nám pomohly 
posunout se zase o kousek 
dál a udělaly nám velmi 
pestré soustředění.  
 
Do nové sezóny 20/21 
jsme dne 13. 9. 2020 vstou-
pily dvěma výhrami nad 
týmem TJ Junior Brno B. 

 
Za tým kadetek 

i juniorek Aneta Novotná, 
kapitánka týmu 

Letní volejbalové soustředění 2020 
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Družstvo starších žákyň 
Volejbalová sezóna starších žákyň B začala poslední týden 
v srpnu soustředěním na sokolovně pod vedením nového, mla-
dého a zkušeného trenéra Roberta Pšenáka, kterému byla pra-
vou rukou Martina Popeláková a  další velkou pomocí 
v dopoledním tréninku Míša Zichová. Po dlouhých měsících ko-
ronavirového odloučení od spoluhráček to byl krásný týden, 
který dokázal skvěle nastartovat naši kondici, zlepšit fyzičku 
a v technice nás zase posunout o krok dál. Fyzicky a psychicky 
připravené jsme začátkem září nastoupily k našemu prvnímu 
kvalifikačnímu kolu pro nás nové a těžké soutěže Kadetek, kde 
jsme narazily na silné soupeřky z Vyškova a naše starší spolu-
bojovnice z Áčka. Porazit jsme dokázaly jen tým z Křenovic. 
O něco lépe se nám dařilo o týden později v pro nás již dobře 
známém turnaji Starších žákyň, ze kterého jsme si odvezly dvě 
výhry a jednu prohru.  
Moc děkujeme našim trenérům za skvělou přípravu na novou 
sezónu. 
 

Za tým žákyň B Zuzana Špačková 

Družstvo mladších žákyň 
Ve dnech 17.–21. 8. 2020 se pořádalo volejbalové soustředění 
pro mladší žákyně Sokolu Újezd u Brna. Počasí bylo na jedničku, 
a tak děvčata mohla pilovat svoji volejbalovou techniku nejen 
vevnitř, ale i na hřišti za sokolovnou. Celý týden mladé hráčky 
zvládly na výbornou. 

 Michaela Zichová, trenérka ml. žákyň 
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V sobotu 5. 9. 2020 jsme uspořádali už V. ročník Memoriálu 
Jaroslava Bagra Konečného v kategorii mladších žáků. Když 
jsme před pěti lety, tehdy ještě za osobní přítomnosti Bagra, 
uspořádali první ročník, tak nikoho asi nenapadlo, že se podařilo 
založit úžasnou tradici, která se s každým dalším ročníkem ne-
ustále posouvá kupředu, získává na prestiži a stává se význam-
nou sportovně-společenskou událostí. 
 
Zorganizovat takovou jednodenní mega akci tak, aby byli 
všichni a po všech stránkách spokojeni, není vůbec lehká věc, 
ale pro organizační tým je to vždy obrovská výzva, ke které se 
však staví s pokorou a elánem a vždy s cílem posunout vše na 
ještě vyšší úroveň. A vezmeme-li v úvahu každoroční nad celou 
akcí visící „Damoklův meč“ v podobě otázek, jaké bude počasí, 
a že máme jen jedno venkovní hřiště a jeden hrací den, jde 
vždy o sázku do loterie. Letos nám počasí maximálně přálo, 
takže to nakonec dopadlo téměř na výbornou. Opět se poda-
řilo vytvořit „lehce magickou“ atmosféru, která dopadla nejen 

na kluky na hřišti, ale i na diváky v ochozech a těch letos přišlo 
asi nejvíc za všechny ročníky! 
 
Psát slohovou práci na téma Bagr cup by vydalo na několik strá-
nek, takže letos se na to pojďme podívat „řečí čísel“, která snad 
bude o všem vypovídající :-). Co tedy letošní Bagr cup 2020 
znamenal? Užší organizační tým asi 10-15 lidí, širší pak několika 
desítek organizátorů, podporovatelů (rodiče a zejména ma-
minky, které napekly 10 plechů buchet!) a sponzorů (a ty se 
sluší vyjmenovat: Město Újezd u Brna, Kangaroo group, a.s, 
SMERO, spol. s r.o, NORDIC Pharma, s.r.o, GRADIOR, spol. 
s r.o, ELEKTRO Spáčil, Václav Kyselka, Knihárna - Hác s.r.o, Stu-
dio a tiskárna LUK, rodina Novoměstských atd.). Celkem 8 druž-
stev (tedy více než 100 hráčů), 3 rozhodčí (pánové, v tom 
vedru, klobouk dolů), stovky fanoušků v ochozech, 20 zápasů, 
skoro 500 gólů (přesně 489) a žádné vážnější zranění, což pra-
menilo zejména z fair-play hry všech družstev. 
 
A teď řeč čísel v neméně důležité podobě: 150 párků v rohlíku, 
10 kg cigáry, 5 beček limonády, 2 bečky piva, 10 plechů buchet, 

120 mini palačinek, 80 nanuků, kávičky, tyčinky, brambůrky, 
pendreky ale i něco ostřejšího občas padlo. 
 
A co bylo letos navíc oproti minulým ročníkům? Tak třeba mož-
nost sledovat online průběh turnaje prostřednictvím internetové 
aplikace v mobilech nebo přímo na televizní obrazovce v areálu 
hřiště! Nechybělo vyhlášení All-stars sestavy turnaje, ve které 
se objevili i újezdští borci Marek Velíšek a Štěpán Jurina, také 
vyhlášení nejlepšího střelce turnaje, kterým se stal Denis Pře-
rovský z Telnice. Celým turnajem nás pak v roli spíkra provázela 
paní Boženka Flajšingerová, jejíž vytříbený moderátorský projev 
patří již neodmyslitelně k této akci :-). Závěrečný vyhlašovací 
ceremoniál se pak nesl v slavnostním duchu, kdy ceny pro druž-
stva byly předány prostřednictvím dcer pana Konečného a za 
přítomnosti starostky města Újezda a újezdského pana faráře. 
 
Nezmínit herní kvalitu tohoto turnaje by bylo hříchem, neboť 
je tradičně v této žákovské kategorii nezvykle vysoká, což do-

kladují družstva Nového Veselí a Žďáru nad Sázavou, která se 
neváhají do turnaje vždy přihlásit a přijet k nám až z Vysočiny. 
A přihlášek by bylo ještě více, ale kapacita je bohužel omezená. 
Směle můžeme říci, že v sobotu bělalo na našem hřišti určitě 
několik budoucích hráčů extraligy, možná i nějaký ten budoucí 
reprezentant naší země. A pokud se na nás díval z hůry i Jaro-
slav Bagr Konečný, tak z těchto svých následovníků musel mít 
obrovskou házenkářskou radost!    
 
Celkové pořadí 
1. TJ Sokol Nové Veselí  
2. TJ Sokol Telnice  
3. TJ Sokol Újezd u Brna  
4. SK Kuřim 
5. TJ Sokol Žďár nad Sázavou 
6. Legata Hustopeče 
7. TJ Sokol Sokolnice 
8. SHC Maloměřice 
 

Pavel Víška, trenér

Bagr Cup 2020 – mladší žáci
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V sobotu 29. 8. 2020 odehráli naši muži první soutěžní zápas. 
Nešlo ještě o II. ligu, ale o tradiční první kolo Českého poháru 
v házené. Stejně jako vloni nám los přiřknul Velké Meziříčí, tedy 
tým z naší soutěže. Zatímco minulý rok jsme Meziříčí porazili 
v infarktovém zápasu těsně o jednu branku, tak letos jsme cel-
kem přesvědčivě stejnému soupeři podlehli výsledkem 24:29. 
 
O zápasu rozhodl velice špatný začátek, kdy nám soupeř od-
skočil na asi pětibrankový rozdíl, a i když jsme ještě do poločasu 
obraz hry výrazně zlepšili a poločas zakončili srovnáním vý-
sledku, tak nástup do druhé půle nám opět trestuhodně utekl. 
Je pravdou, že jsme nebyli v úplné a optimální sestavě, ale kdy-
bychom se dokázali vyvarovat hluchých pasáží v zápasu, mohlo 
z toho být opět drama, jako loni.   
 
I když nás tedy další pohárová jízda letos nečeká, do nové se-
zóny, kterou jsme začali 19. 9. zápasem v Ivančicích, hledíme 

s mírným optimismem. Vždyť muži k celé tréninkové přípravě 
přistoupili velice svědomitě, loňský úspěšný kádr zůstává téměř 
beze změn, navíc do týmu nově přicházejí 2 loni ještě mladší 
dorostenci, kteří třeba právě v pohárovém utkání proti Meziříčí 
velice příjemně překvapili. Takže se můžeme těšit, že v našem 
dresu uvidíme jednoho z nejmladších „mužíčků“ v lize a zároveň 
i suverénně nejstaršího a nesmrtelného „veterána“, jenž si svou 
vysokou tréninkovou morálkou stále zaslouží místo v sestavě! 
Cílem našich mužů v II. lize určitě není pouze „záchrana“, ale 
chtějí se pohybovat v první půlce tabulky, do zápasů proti fa-
voritům nebudou nikdy nastupovat v roli outsiderů! A teď už 
nezbývá nic jiného, než si přát a doufat, aby letošní sezóna ne-
dopadla jako ta loňská, tedy nedohráním z všeobecně známých 
důvodů. 
 

Pavel Víška

Již pošesté proběhlo házenkářské soustředění našeho oddílu 
v Novém Veselí, kde máme vždy připravené perfektní zázemí. 
Tentokrát celý turnus absolvovalo 43 dětí a 6 trenérů a vedou-
cích týmů. Naše mladé naděje kromě zvládnutí vlastních tré-

ninků mohly být přítomny i na tréninkových jednotkách 
místního extraligového celku. Ačkoli to nebylo povinné, má-
lokdo si tuto podívanou nechal ujít.  
 
Protože nejen tréninky živ je házenkář a házenkářka, našli jsme 
si zhruba v polovině soustředění čas a navštívili rekreační areál 
Pilák u Žďáru nad Sázavou. U vody jsme celé odpoledne rela-
xovali. Aby čas lépe utíkal, děti si měly nachystat otázky na ve-
černí debatu s A – týmem Nového Veselí. Bývalo zvykem, že 

za námi došlo pár hráčů s trenérem a chvilku jsme si popovídali. 
Tentokrát nás domácí překvapili. Ve 20:10 do sokolovny, kde 
jsme byli ubytovaní, dorazil kompletní tým. Děti se chvilku roz-
koukávaly, ale zvědavost zvítězila a na hráče se hrnuly otázky 

na životosprávu, zkušenosti s drogami, na jejich házenkářské 
začátky a mnoho dalších. Kdyby to trenér Veselí neutnul, naše 
hráčky a hráči by místní borce asi nepustili. Na závěr jsme si 

společně vystřihli náš ví-
tězný pokřik a konečně na-
stala večerka 😊.  
Zbylé dny jsme standardně 
protrénovali a než jsme se 
nadáli, soustředění bylo mi-
nulostí. 
 

Luděk Kubát, trenér 

Český pohár mužů v házené

Dozvuky léta 2020 – soustředění 
v Novém Veselí
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Tak tento slogan nás provázel celým odpolednem na závodech 
Poslední prázdninová jízda, které se uskutečnily v neděli 30. 8. 
2020 v parku u penzionu. Všude kolem bylo slyšet smích, nad-
šení a byla vidět obrovská radost v dětských očích. Sportovní 
odpoledne začalo ve 13 hodin u stánku s registrací, kde se na-
konec zaregistrovalo 139 malých závodnic a závodníků. Na ně-
kterých dětech byla vidět jistá nervozita z celého závodění, která 
z většiny spadla hned po prvním stanovišti. 

Ale abych vše uvedla na pravou míru. Ten den totiž nešlo jen 
o závodění. Mým cílem bylo připravit zábavné rodinné odpo-
ledne plné sportu, her a legrace pro všechny zúčastněné. Dle 
mého názoru se to za pomoci všech dobrovolníků a skvělých 
lidí podařilo. Pojďme se tedy společně ještě na chvíli vrátit zpět 
a připomeňme si, co vše jsme zažili. 

Ještě před hlavními závody bylo pro děti připraveno několik 
doprovodných programů. 
 
Jedním z hlavních lákadel byla stejně jako v loňském roce jízda 
na koních. Manželé Velečtí s celým svým týmem lidí se úžasně 
postarali o všechny naše malé závodníky. A ten, kdo zrovna 
neměl chuť projet se na koni, mohl pohladit ovečku a další zví-
řata, která byla k dispozici. 
 
Dalším velkým lákadlem bylo malování tašek. Všechny tašky, 
které jsem ten den viděla, byly úžasné a já mám velkou radost, 
že si děti odnesly krásný suvenýr na památku. 

Největší radost ale podle mě byla ze skákacího hradu, u kterého 
byla po celé odpoledne velká fronta. Spousta dětí také využila 
možnost stát se alespoň na chvíli pravým hasičem a uhasit požár 
rodinného domu. 

Mažoretky z Měnína měly též obrovský úspěch. Holky byly 
úžasné a zacvičily nám hned dvě sestavy. První byla klasická 
s hůlkou a druhou sestavou se nám představily jako roztleská-
vačky s pompony. 
 
Kdo si potřeboval odpočinout a načerpat síly do dalšího závo-
dění, mohl využít občerstvení, které bylo po celé odpoledne 
k dispozici. 

Závodíme s úsměvem
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V 15 hodin se děti konečně dočkaly velkého závodu. Pro ně-
které to byly vůbec první závody. Bylo úžasné sledovat, jak jsou 
děti nadšené, když všichni kolem pokřikují „do toho, do toho” 
a „přidej, přidej”. Obzvláště u těch nejmenších dětí to byl 
opravdu zážitek. Starší děti už to samozřejmě prožívaly jinak, 
přesto na všech byla vidět jistá soutěživost a touha vyhrát 
a všechny porazit. 

 
Po hlavních závodech se dostali na řadu i rodiče a mohli tak 
ukázat svým dětem, že i dospělí se umějí bavit a soutěžit. Za 
svou snahu dostal každý lístek do tomboly a mohl se těšit na 
hezkou výhru. 
 
A konečně přišel ten okamžik, na který všichni čekali, a to vy-
hlášení výsledků hlavních závodů. Vyhlašovala se první tři místa 

v pěti kategoriích. Samozřejmě nemohou vyhrát všichni, nic-
méně každé dítě, jež se ten den závodů zúčastnilo od nás do-
stalo diplom, památeční medaili a tašku plnou krásných odměn. 
Žádné z dětí tedy snad neodcházelo zklamané. 
 
Závěrem bych ještě jednou chtěla poděkovat všem, kteří se jak-
koliv podíleli na přípravě této akce, bylo vás opravdu hodně.  
Velké díky také patří všem našim sponzorům, smekám před 
vámi a jsem ráda, že vám děti nejsou lhostejné. 
 
Děkuji, že jste mě touto cestou nechali zavzpomínat. Věřím, že 
to není naposledy a do budoucna se ještě potkáme na této 
nebo podobné akci. 
 

Za Kulturně školskou komisi Ing. Lucie Švandová 
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Hudebníci ze Šternovjanu mívají po hodech v Újezdě obvykle 
volnější červenec. Letos tomu však bylo jinak. Po hraní na ho-
dové mši svaté v kostele svatého Petra a Pavla jsme se totiž za-
čali naplno věnovat repertoáru, který se měl natáčet v pondělí 
a v úterý 3.–4. srpna ve studiu Českého rozhlasu Brno. 
 
Nejedná se o nějaký rychlý podnik a volba repertoáru, úpravy, 
následné zkoušení a konečné natáčení prvních sedmi písní za-

čalo vlastně již na konci minulého léta. Plány na rychlejší práci 
totiž zkomplikoval koronavirus, a tak se chlapci a děvčata museli 
k rozdělané práci vrátit právě v průběhu července, kdy se krom 
běžných zkoušek uskutečnily dvě soustředění, jedno v Újezdě 
v Komunitním centru Dona Boska a druhé v příjemném pro-
středí jaroslavických sklípků. 
 
Vybrané písně z Brněnska pro cimbálovou muziku upravil cim-
balista Jakub Vaculík. Jedná se především o písně s vojenskou 
tematikou, které k našemu regionu neodmyslitelně patří, ale 
najdeme mezi nimi i písně milostné a žertovné.  
 
Samotné natáčení ve studiu Českého rozhlasu Brno pod vede-
ním zkušeného režiséra Jiřího Plocka, který má za sebou napří-

klad nahrávku velmi známé horňácké muziky Petra Mičky, má 
již újezdské hudební těleso za sebou, neboť již na začátku srpna 
se začaly plnit disky s nahraným materiálem, ten v současné 
době putuje do střižny. Výsledný produkt si však již brzy budete 
moci poslechnout na vlnách Českého rozhlasu Brno. A dle re-
akcí redaktorů folklorní redakce nemusí zůstat jen u těchto 
sedmi nahrávek. Ale to bychom předbíhali. 
 
Mimochodem na výše zmíněné stanici v pořadu Na pěknú no-
tečku jste mohli Šternovjan slyšet již ve středu 30. července od 
19 hod. Ostatně tento pořad lze dohledat v archivu ČRo Brno. 
  
Dalším z větších letních počinů byla účast tanečního souboru 
FS Šternovjan a cimbálové muziky na Mezinárodním folklorním 
festivalu v Liptále, kde tanečníci vystoupili s pásmem tanců z Br-
něnska. Cimbálová muzika přidala své nově nacvičené písně 
a obstarala i festivalovou besedu u cimbálu. 

Závěrem si dovolím jen jedno malé přání. Snad nám situace do-
volí stále si zpívat a hrát, ale to bychom zabíhali do jiného pu-
blicistického žánru. 

 
Tomáš Kaválek 

Perné rozhlasové léto CM a FS Šternovjan
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Atmosféra promenádních koncertů má pečeť výjimečné události 
a společenského lesku. Snad za to mohou melodie, které dokáží 
proměnit obyčejné letní odpoledne v čas, který nám nabídne 
mnohem víc.  
 
I letos v parku u Penzionu vystoupil trumpetista Vlastimil Bialas 
a jeho hosté. Na piano hrál František Šmíd, na hoboj Jiří Bělík 

a  ozdobou hudebního 
uskupení byla operní pěv-
kyně Olga Procházková.  
 
 O déšť jsme se tentokrát 
nebáli, obloha byla od 
rána modrá, jako by ji na-
maloval sám Claude 
Monet, ovšem to horko! 
Ani stromy v parku u Pen-
zionu nedokázaly úplně 
ztlumit letní žár, který byl 
extrémní i na sklonku od-
poledního času. Návštěv-

níků ovšem přišlo dost, naštěstí bylo v parku možné občerstvit 
se chlazenými nápoji. 
 
Program koncertu tvořily melodie světových mistrů, zazněla díla 
Rudolfa Frimla, Franze Lehára, Petra Iljiče Čajkovského a dalších 
vynikajících skladatelů. Návštěvníci ocenili potleskem i skladby 
Ennia Morriconeho, Karla Svobody či Scotta Joplina. 
 
Operní pěvkyně Olga Procházková roztleskala publikum muzi-
kálovými písněmi a operetními áriemi, a když se parkem nesl 
její hlas v písni Memory od Andrewa Lloyda Webbera, na tvá-
řích návštěvníků koncertu bylo vidět taková ta lehká pousmání, 
jako když rozpoznáme dobře známou melodii. Melodii, kterou 

jsme možná hodně dlouho neslyšeli, a přesto je někde v nás 
ukrytá. 
 
A tak se ptám, budou někdy takto hudebně vzpomínat a ža-
snout naše děti, děti našich dětí a další generace? Pokud jim 
koupíme místo naší pozornosti, péče, výchovy, vedení ke kul-
tuře, tablet či drahý telefon, na kterém mohou hrát bez časo-
vého omezení ohlupující hry či diskutovat na pochybných 
sociálních sítích s ještě pochybnějšími lidmi, asi se toho nedoč-
káme! Ano, moderní technologie nám v mnohém usnadní ko-
munikaci a následně i práci, stanou-li se však náhradou za 
vedení ke kultivovanému způsobu života, nabízíme dětem 
a mládeži zcela vědomě žalostně málo. Příjemně mě proto pře-

kvapilo složení návštěvníků koncertu, ve kterém byly zastou-
peny všechny generace. Prostor parku umožňuje volnost, což 
je výhoda zejména pro rodiče malých dětí, kteří si s sebou často 
vzali i deku k rozložení na trávníku. Přesně to je náš cíl, zpřís-
tupnit a přiblížit kulturu všem obyvatelům našeho města, i těm 
dříve narozeným, pro které byl koncert pravděpodobně plný 
hudebních vzpomínek a možná i lehké nostalgie. 
 

Na závěr zazněla známá píseň z muzikálu My 
fair lady „Chtěla bych tančit jen“, která roz-
tleskala celé publikum. Srpnové odpoledne 
se pomalu proměňovalo v podvečer, lidé si 
po cestě z parku povídali, možná právě 
o hudbě, kterou slyšeli, možná o neustávají-
cím horku, možná o něčem úplně jiném. 
Věřím, že mnozí z nás si kus své oblíbené 
melodie odnesli v myšlenkách domů, a to je 
dobře. Hudbu bychom neměli pouze pos-
louchat, měli bychom jí, stejně jako lidem, 
umět naslouchat. 

Mgr. Markéta Jetelová 

Promenádní koncert Vlastimila Bialase  
a jeho hostů aneb melodie v nás ukryté
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Letos jsme pro vás, naše spoluobčany, připravili už podruhé 
Letní filmový festival, který se konal předposlední srpnový týden 
tradičně na hřišti za sokolovnou. Oproti loňsku jsme festival 

trošku vylepšili, a to především jeho prodloužením ze čtyř na 
pět večerů, a také zapůjčením většího plátna. Také jste měli 
možnost užít si posezení na nových židličkách, které obec za-
koupila právě pro využití na kulturních akcích.  
 
Vybrali jsme pro vás filmy 3Bobule, Psí poslání 2, Vlastníci, Roc-
ketman a Poslední aristokratka. Celkem festival letos navštívilo 
768 diváků – 578 dospělých a 190 dětí, které měly vstup na 
všechny filmy zdarma.  
 

Musím přiznat, že jsme čekali trošku větší návštěvnost i proto, 
že počasí nám přálo stejně jako vloni. Když ale vezmeme 
v úvahu letošní nepovedenou filmovou sezónu, kdy kvůli ome-

zením spojeným s koronavirovou epidemií se premiéry mnoha 
filmů odložily, a ty, které premiéru přece jen měly, většina fil-
mových fanoušků shlédla už během karantény doma, tak to byl 
vlastně úspěch. Děkujeme všem návštěvníkům festivalu za pří-
zeň a doufám, že příští rok bude nejen po filmové stránce pří-
znivější a že se s vámi za sokolovnou zase sejdeme. 
 

Za KŠK Leona Tálská

Ohlédnutí za Letním filmovým festivalem

Na neděli 26. července, zvláště 
na odpoledne a podvečer, se tě-
šilo mnoho milovníků dobré mu-
ziky a  písniček Ivana Hlase. 
Fenomenální skladatel a hudeb-
ník již od roku 2005 hraje spo-
lečně s  dvěma vynikajícími 
muzikanty – kytaristou Norbi Ko-
vácsem a violoncellistou Jarosla-
vem Olinem Nejezchlebem 
a jejich koncerty jsou vždy vel-
kým zážitkem. 
 

V rámci Újezdského kulturního léta se podařilo se značným 
předstihem objednat jejich vystoupení a onu neděli šlo už jen 
o to zařídit, aby nepršelo. Sice by se koncert odehrál i tak, ale 
prostředí sálu Rychty není tak příjemné jako park u penzionu. 
Od rána jsme sledovali s obavami meteoradary na svých chyt-
rých telefonech a situace byla napínavá. Hodinu před koncer-
tem se setmělo a zvedl se silný vítr. Nicméně pořadatelé se 
nenechali zastrašit a nenařídili stěhování na Rychtu. Odvaha se 
vyplatila, na samém začátku koncertu sice spadlo pár kapek, ale 
pak už bylo hezky. 

Ivan Hlas se svými parťáky hráli jak o život, sóla byla strhující 
a sama muzika nepostrádala vtip. Ivan, ač po náročné operaci 
hlasivek, hrál a zpíval se sobě vlastní vervou a nasazením. Re-
pertoár se skládal jak ze známých hitů, tak z neznámých písniček 
a ukázek z nových alb Norbiho a Olina. „Malagelo“ a „Táhněte 

do háje“ si s chutí zazpíval i početný sbor diváků.  Koncert trval 
2 hodiny čistého času s přestávkou na občerstvení. Po skončení 
byl prostor pro autogramiádu a zakoupení nejnovějších alb 
a Ivanových knížek. Obecenstvo se skládalo z dříve i nedávno 
narozených a všichni si přišli na své. Litovat mohli jen pesimisté, 
které odradila hrozící bouřka a na koncert nedorazili. 
 

Rostislava Paarová 

Koncert Ivan Hlas Tria
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Nazývám je chlapci, i když to byli dospělí muži. Ale každý muž 
přece kdysi chlapcem byl, a právě tam to vše začíná. Moravské 
Slovácko, kde leží Vlčnov, je krajem bohatým na lidové obyčeje, 
hudbu, písně a zvyky, předávané z generace na generaci. Je to 

kraj se silnou vinařskou a ovocnářskou tradicí, od dětství jsou 
lidé vedeni k práci, která na vinohradě ani v sadě tzv. nepočká. 
A tam, kde jsou pracovití lidé, dobré víno a úcta k tradici, vzniká 
i láska k hudbě a zpěvu. 
 
Posledním koncertem letošního léta bylo vystoupení Vlčnov-
janky. Soubor byl založen panem Antonínem Koníčkem, od 
roku 1989 vede Vlčnovjanku Pavel Nevařil, trombonista Filhar-

monie Bohuslava Martinů. Repertoár krojované dechové ka-
pely tvoří skladby známých autorů tohoto žánru, Vlčnovjanka 
ale nabízí svým posluchačům také skladby moderních aranží, 
kdy kapelník častěji prosazuje hudbu filmovou či muzikálovou, 
se sólovými projevy zpěváků i hudebníků. Kapela se tak řadí 
mezi přední dechové orchestry 21. století. Vlčnovjanka je čas-
tým hostem rozhlasových a televizních pořadů a za více než 
40 let své existence odehrála tisíce vystoupení. Své umění před-
vedla také v Rakousku, Německu, Francii, Belgii, Holandsku, 
Polsku a na Slovensku.  
 
Občané našeho města si koncert Vlčnovjanky nenechali ujít, 
dechová hudba má u nás přece mnoho příznivců. Koncertem 
provázel pan Jožka Malina, který si okamžitě získal srdce náv-

štěvníků koncertu svým laskavým a bezprostředním projevem. 
Muzikanti hráli pod vedením šarmantního Pavla Nevařila jeden 
kousek za druhým a publikum je za to odměňovalo vřelým pot-
leskem. Ten neutichl ani při originálních aranžích písní „Halle-

lujah“ Leonarda Cohena a „Forever and Ever“ Demise 
Roussose.  
 
Vlčnovjance tedy právem patří naše poděkování, jsou to vysoce 
profesionální muzikanti, kteří do hudby a zpěvu otiskli své srdce.  
 
A protože mi bylo ctí vás letošními koncerty provázet, přidávám 
báseň od největšího moravského básníka Jana Skácela (narozen 

r. 1922 na Moravském Slovácku, ve Vnorovech). Právě jeho 
slovy jsem v parku u Penzionu zakončila Újezdské kulturní léto. 
 
Modlitba 
A dej mi sílu unésti, 
co změnit nemám sil. 
Odvahu, abych to, nač stačím, 
na tomto světě pozměnil. 
A také moudrost abych znal 
a od sebe to rozeznal. 
  
Přeji vám krásný barevný podzim! 

 
Mgr. Markéta Jetelová

Jak nám hráli chlapci z Vlčnovjanky
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Na rozdíl od loňských farmářských trhů, kdy jsme si dělali sta-
rosti hlavně s domluvením trhovců, počasím, instalací stánků 
a vytvořením podmínek pro hladký průběh akce, přibyla letos 
ještě jedna starost: zhoršující se epidemiologická situace. Tíha 
rozhodnutí ležela na členech radnice, a především na paní sta-
rostce Marii Kozákové. Jak já jsem jí to nezáviděla! Nakonec 

se přece jen situace roz-
sekla a trhy byly povoleny. 
Počasí bylo ideální, už od 
rána bylo jasné, že den 
bude ve znamení příjem-
ného babího léta, kdy se 
lidem vůbec nechce sedět 
doma. 
 
Na trzích byli prodejci 
medu, koření, domácích 
marmelád, kávy, sýrů, cu-
krovinek, pečiva, pralinek, 
piva, vína, uzenin, vegan-
ských a bezlepkových vý-

robků…ve výčtu bych mohla směle pokračovat. Výběr byl 
opravdu pestrý, a protože naším záměrem bylo, aby na této 
akci nechyběla možnost oběda, začala už v 11 hodin. Pro 

děti byly připraveny dílničky, mohly si pohladit živá zvířata 
od rodiny Veleckých anebo se projet koňským povozem 
s panem Františkem Dobrovolným.  
 
Od 13. hodiny k poslechu hrála Cimbálová muzika Šternovjan 
a atmosféra byla výborná!  

Na návštěvnících farmářských trhů bylo vidět, že si čas až do 
16. hodiny užívají, ani stopa po spěchu všedních dnů, ani náz-
nak stresu, dokonalá pohoda zaplavila celý park Jana Haluzy 
a bylo to cítit doslova i ve vzduchu. 
 
Potěšila nás velká účast občanů, protože příprava trhů stála 
mnoho práce. Chci proto velmi poděkovat Mgr. Michaele Bed-
nářové, která se na realizaci celé akce podílela nejvíce. Přičtu – 
li k její aktivitě týkající se farmářských trhů nelehké povolání 
učitelky a dvě poměrně malé děti, musím říct: Mistrovská práce! 
Děkuji mnohokrát! 

 
Odpoledne se chýlilo 
ke konci, i to slunce už 
pomalu sláblo a náv-
štěvníci se s příjemnou 
náladou rozcházeli 
domů, mnohdy s ko-
šíky či taškami plnými 
dobrot a možná i se 
vzpomínkou na docela 
obyčejně hezky prožitý 
čas. Nakonec tedy vše 
dobře dopadlo. 
 
Nezbývá než si přát, 
aby těch vydařených 
setkání občanů našeho 
města bylo co nejvíc. 
Vývoj epidemiologické 
situace předpovědět 

nelze, ovšem kde, jak a s kým prožijeme volný čas ovlivnit mů-
žeme. Snad letošní farmářské trhy splnily vaše očekávání, a když 
ne zcela, tak aspoň uznejte, že jsme se opravdu snažili! 
 

Mgr. Markéta Jetelová 

Farmářské trhy – nakonec vše dobře dopadlo!
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Mnozí z vás již jistě zaregistrovali, že jsme pro vás chystali první 
říjnovou sobotu Dobročinný bazárek. Chtěli jsme tak navázat 
na loňskou akci, ale tentokrát jsme chtěli výtěžek věnovat na 
podporu obnovy zahrady Mateřské školy v Újezdě u Brna. Pro-
tože bazárek neměl být pouze o prodeji darů, tedy vybraných 
věcí od spoluobčanů (od oblečení pro děti i dospělé, po věci 
do domácnosti až po handmade výrobky), ale také o vystoupení 
dětí, kavárničce s bližším představením projektu obnovy za-
hrady, ale hlavně o setkání příznivců MŠ a dalších spoluobčanů, 
tyto doprovodné aktivity by se za současné epidemiologické si-

tuace nemohly uskutečnit a to by, myslím, byla obrovská škoda. 
Tudíž jsme se rozhodli bazárek přesunout na dobu, která bude 
příhodnější. Za dary, jež jsme již vybrali a které se sešly v Me-
zigeneračním centru, moc děkujeme, uložíme je a použijeme 
při náhradním termínu bazárku. Děkujeme za pochopení a tě-
šíme se, že se brzy sejdeme zdraví při této dobročinné akci. Na-
štěstí další dobročinnosti v každodenním životě se meze 
nekladou a děkujeme vám za ni. 

Za organizátory Marie Lišková

Dobročinný bazárek se odkládá,  
dobročinnost ale odkládat nemusíme!
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Pro říjnové číslo zpravodaje jsme zvolili vzpomínku na tragickou 
událost – havárii letadla, která se udála před 58 lety v katastru 
našeho města a rozhodli jsme se citovat z kroniky zprávu, kterou 
o této události zapsala tehdejší kronikářka, paní Adéla Staňková. 
Originální zápis obsahuje také adresy a data narození újezd-
ských občanů, kteří se podíleli na záchranných pracích. Tyto in-
formace jsme vynechali a uvádíme pouze jména. Textem 
splácíme dluh občanům našeho města, kteří se zásadní měrou 
zasloužili o záchranu mnoha lidských životů a ve vzpomínkách 
posledních let nebyli zmiňováni, ani při odhalování památníku, 
který je umístěn na Staré hoře. 
 
„Dne 10. října 1962 v 8 hod. 57 minut na katastru naší obce na 
vrchu zvaném „Špidlák“ byla havárie dopravního letadla Iljušin 
na lince Košice, Bratislava, Brno, Praha. Příčiny nejsou známy, 
ale dle zpráv očitých svědků pracujících na svých vinohradech, 
prý dopravní letadlo mělo poruchu na motoru a vybuchlo ještě 
za letu. Jiní svědkové zase říkají, že letadlo za silné mlhy letělo 
nízko a narazilo na jižní svah Špidláku. 
 
V délce asi 50 m si proklestilo letadlo cestu na svahu a zůstalo 
na pozemku Frant. Ocáska. Silným nárazem se letadlo roztrhlo, 
takže část cestujících vypadla na zem. Cestujících bylo 38 a 4 
členové posádky. Těmto zraněným byla okamžitě poskytnuta 
pomoc, takže výbuch benzinové nádrže ohrozil jen ty, kteří byli 
v letadle. Raněným pomáhali tito naši občané: 
Vasil Chmelák, Suchomelová Zdena, Ocásek František, Popelák 
Petr, Paar Rostislav, Paarová Jiřina, Nový Antonín, Němeček 
Miloslav, Rozkydal Miroslav, Máša Vlastimil, Fila Zdeněk, Ko-
nečný Jaroslav, Rozprým Bohumil, Trbola Ludvík, Zajíc Josef, 
Vozdecký František, Vágner Josef, Husák Josef, Kulichová Pavla, 
Bednář Bohumil, Otřísal Vlastimil, Matoušek Vladimír, Školař 
František, Rujbr Josef. 
 
Všichni tito občané obětavě odnášeli raněné z trosek letadla. 
Největší pomoc poskytla Zdeňka Suchomelová, která sama vy-
prostila 4 cestující z trosek letadla. Dále Fasil Chmelák a Jos. 
Husák spolu s občany Rostisl. Paarem a jeho manželkou Jiřinou 
zachraňovali cestující; pak Ant. Nový, Petr Popelák a nahoře 
jmenovaní. 
 
Funkcionáři MNV dostali telefonickou zprávu o tomto neštěstí 
z nejbližšího místa od pí Spáčilové a okamžitě se na motocyklu 
dostavili na místo činu. Byli to s. předseda Miroslav Rozkydal 
a tajemník s. Vlastimil Máša, kteří okamžitě mobilizovali pomoc 
postiženým. 
 
S. tajemník mobilizoval záchranné stanice z brněnských nemoc-
nic, požární ochranu, veřejnou bezpečnost a vojenský útvar 
Stará hora. 

S. předseda Rozkydal organizoval pomoc postiženým a zajišťoval 
svršky a zavazadla do té doby, než přišla pomoc OVVB. Mezitím 
přišli další obětaví občané, kteří účinně pomáhali. Důstojníci 
a vojáci voj. útvaru Mohyla míru pomohli hasit hořící letadlo 
a poskytovali první pomoc raněným. 
 
Poměrně ve velmi krátkém čase přijelo 15 sanitek přímo na 
místo neštěstí. Dále nutno upozornit na rychlou a obětavou 
pomoc našeho lékaře s. Dr Jos. Bednaříka a zdr. sestry OÚNZ 
s. Ondrové ze zdravot. střediska Újezd. Hodně našich občanů 
pomáhalo při obvazování a nakládání raněných. Využili všech 
možností: tyček z vinic, kapesníků a zaměstnanci cihelny – děv-
čata zástěr a prádla na rychlé obvazování ran: s. Okurková, Křeč-
ková z Lovčiček, s. Gajdová z Otnic, s. Majer a Danhofer z Brna. 
Kladně hodnotíme lékařskou pomoc zajištěnou OÚNZ Brno-
venkov, pomoc řidičů sanitek, voj. útvaru Mohyla míru v čele 
s obětavým pracovníkem npor. Zdeňkem Horákem, kpt. Zony-
gou, kpt. Bartou, kteří účinně se svým kolektivem pomáhali ra-
něným bezprostředně po havárii. 
 
Ze 42 cestujících v letadle byla jedna žena. Při havarii zahynulo 
8 cestujících a 3 členové posádky, 1 zemřel v nemocnici, jejich 
jména jsou uvedena na matričním úřadě MNV v Újezdě. Byli 
to vesměs mladí lidé různých povolání. S lehkým zraněním vy-
vázli: 1 muž, 1 žena, 1 důstojník ČSA; byli také odvezeni do ne-
mocnice. 
 
Ranění cestující byli odvezeni: 21 do Úrazové nemocnice, 3 do 
Zemské nemocnice na Pekařské ulici, 3 do nemocnice na Žlutém 
kopci v Brně, ošetření trvalo 20 až 25 minut. 
 
Po odvozu raněných přikročilo se k vyšetřování; bylo prováděno 
orgány VB a a komise Dopravních aerolinií z Prahy. Po celý den 
bylo prováděno šetření případu a zjišťování personálií cestují-
cích; byly nalezeny 4 ohořelé mrtvoly cestujících. Byly na místě 
identifikovány a odvezeny pohřebními službami do Brna Ještě 
dva dny trvalo vyšetřování na místě samém orgány VB. 
 
Na místo neštěstí proudily zástupy lidí z okolí i z Brna po celé 
dny až do neděle 14. 10. 1962. Někteří ozbrojeni kladívky 
a kleštěmi, odnášeli si součástky letadla, jiní dopouštěli se škody 
na kulturách a kradli na vinicích hrozny. 
 
Prezident republiky propůjčil třem našim občanům vysoké vy-
znamenání za statečnost. 17. prosince 1963 je převzali od mi-
nistra dopravy: Zdeňka Suchomelová, Josef Husák a Vasil 
Chmelák. Bylo to za pomoc při havárii letadla.“ 

 
Z újezdské kroniky roku 1962 a 1963 

vypsala Rostislava Paarová

Havárie dopravního letadla
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Z újezdské kroniky roku 1957 – kronikářka Adéla Staňková 
 
„Roku 1889 pracovali na polích „Kopaniny“ lidé ze Šaratic. Trá-
pila je žízeň a nabrali si vody, jež byla nahromaděná v příkopu. 
Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že voda je hořká. Myslili 

si, že voda je zdravotně závadná, zašli k lékaři a ten zjistil, že jde 
o vodu léčivou. 
 
Prvním, kdo dal zřídlo do provozu, byl ředitel lázní Luhačovice, 
MUDr. František Veselý. Dal vodu chemicky zkoumat a v roce 
1893 bylo c.k. hejtmanstvím ve Vyškově povoleno vodu plnit 
a vyvážet. 
V prvním roce – 1894 – bylo vyrobeno asi 48 tisíc lahví a pak 
rok od roku výroba se zvyšovala. 
 
V roce 1911 vznikla akciová společnost s ručením obmezeným, 
akcionáři byli většinou lékaři, právníci, továrníci. Mistr Joža 
Úprka namaloval „Šaratici“ reklamní plakát: slovácký chlapec 
v širokých gatích napil se vody a projímavé účinky vody už se 
projevily na cípu jeho košile; u bosých nohou leží láhev od ša-
ratice. 
 
Krátce před první světovou válkou dal statkář Isidor Volf ve Šter-
nově č. 1 zkoumati hořkou vodu na polích „Zadní hony“ mezi 
Újezdem a Otnicemi. Chemickými zkouškami bylo zjištěno, že 
voda má totéž složení a účinky jako „Šaratica“. Volf dal zříditi 
na Zadních honech studny, z nichž se čerpala, doma byla čištěna, 
plněna a vyvážena pode jménem „Šternovka“. 
 
V době okupace bylo zřídlo zanedbané a věnovala se mu velmi 
malá pozornost. Po osvobození tehdejší majitelé počali vyvíjet 
značnou činnost na rozšíření zřídla. 

V roce 1948 bylo zřídlo „Šaratica“ znárodněno a k němu při-
pojena konkurenční voda „Šternovka“. Ačkoliv za fronty bylo 
zničeno mnoho národního majetku, podařilo se (díky) pracov-
nímu elánu kolektivu závodu vybudovat zdejší zřídlo velmi 
dobře, jak po stránce provozu, tak i po stránce hygienické. 

Zvláště dobře je vybavena plnírna u nádraží v So-
kolnicích. Ačkoliv celé zřídlo, t.j. plnírna a těžebné 
území patří většinou do katastru obce Újezd 
u Brna, užívá se nesprávné pojmenování Sokolnice 
u Brna pro tento závod. 
 
Prvním ředitelem po osvobození byl Josef Jíra, 
který se zasloužil o postavení plnírny, kam byly na-
montovány nejmodernější stroje ze Švédska. Byla 
také dána do provozu závodní kuchyně. Závod měl 
v této době patronát nad střední školou v Újezdě. 
Vybudoval škole v suterénu budovy školní kuchyni, 
spíži a jídelnu; vybavil ji také účelným nábytkem 
a částečně velkým nádobím. Ředitel Jíra zemřel 
1951. 
Druhý ředitel byl Dezider Matyjasko; za tři roky 
jeho vedoucí funkce se udělalo velmi málo. Od 
roku 1954 spravuje zřídlo Josef Gecík ze Slovenska. 

Od té doby se počíná zvyšovat výroba; za 4 roky se zvýšila o pl-
ných 115%; také výstavba těžebních území pokračuje velmi 
dobře. Je však chyba, že o zřídlo je malý zájem, zejména o osa-
zenstvo. Není vlastně pochopení toho, že toto zřídlo není zříd-
lem, ale těžbou vody, a to velmi těžce dobývanou ze země. Je 
však předpoklad, že i v dalších létech se bude postupovat s další 

výstavbou hlavně těžebných území. Pracovníci závodu Šaratica 
jsou většinou mladá děvčata z okolí. Kulturně je zřídlo vybaveno 
dobře. Má vlastní filmovou promítací aparaturu, zvuková a jiná 
zařízení.“ 
 

Vypsala Rostislava Paarová 

Historie Šaratice a Šternovky
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Poklad v Újezdě 
– pozůstalost Anežky Haluzové

Agnes, Anežka, Anéša! Dáma, o níž jsem mnohé slyšel, ale 
dlouho mi nebylo dopřáno, abych mohl nahlédnout do osudů 
této újezdské rodačky, která žila na ulici Komenského v domě 
104, kam shoda náhod zavedla mé životní kroky. V době ka-
rantény, kdy byl čas na to  procházet se starými tisky nalezenými 
ve starém domě, se to však změnilo. Našel jsem totiž literární 
poklad! Anežčin veršovaný deník. 
 
Anežka Haluzová se narodila Alfonosovi a Apoleně Haluzovým 
v roce 1896 a v době první světové války jí bylo kolem dvaceti 
let. Pocházela z početné rodiny, její bratr Leopold se později 

stal slavným stavitelem. Navrhl většinu újezdských domů po-
stavených mezi lety 1922–1956, mezi jeho díla patří například 
újezdská sokolovna. Leopold se nikdy neoženil a dožil v domě, 
spolu se svými dvěma sestrami – výše zmíněnou Anežkou 
a lehce postiženou Aloisií. Ostatně brožura z roku 1921 k slav-
nostnímu otevření újezdské sokolovny je jedním z pokladů, 
který jsem našel. Po prostudování jsem jej předal městské kro-
nikářce Rostislavě Paarové, která čtenářům zpravodaje bude 
jednotlivé články postupně předkládat. Texty, jež se zde objevují 
jsou velmi zajímavým svědectvím, jak naši předkové žili před 
sto lety. 

Druhou knihou, 
která se mi dostala 
do rukou, byl již výše 
zmíněný deník 
Anežky Haluzové. Ta 
si jej začala psát 
v době první světové 
války. První zašedlé 
stránky jsou plné 
nádherným krasopi-
sem opsaných básní 
známých básníků, 
například Antonína 
Sovy, Jaroslava 
Vrchlického, Bohu-
mila Čermáka…  

V jistém momentě jako by jí přestala slova básníků stačit. Nikdo 
z nich totiž neprožíval to, co ona. Bolestné rozloučení s příte-
lem, ten totiž odjel na frontu. A pro Anežku bylo jen jedno ře-
šení. Začala psát verše sama. Sešit intimní lyriky je plný 
rytmizovaných básní se střídavým rýmem, kdyby vyšel ve své 
době, možná bychom měli v čítankách újezdského zástupce, 
tedy spíše zástupkyni. 
 
To se ovšem v té době neslušelo. Po Anežce mi tedy v rukou 
zbyly nádherné básně, které vystihují prožívané trápení dámy, 
které odešel blízký člověk, trápení, jež v té době prožívali mnozí. 
Anežka však o tom dokázala psát verše s velmi bohatou jazy-
kovou a výrazovou formou.  
Pro ilustraci přikládám přepis jedné z básní: 
 
Když dlouho bdím 
Stín za stínem se v pokojík můj vkrádá 
a tisíc hvězd se z mraků usmívá – 
já vzpomínám, jak měla jsem tě ráda – 
teď bolest srdce moje rozrývá 
 
V mé oko zahleděl se měsíc bledý 
A usmál se tak jasně nevinně, 
Jak tenkrát, víš-li, drahý naposledy- 
 
A stíny houstnou, noc tichá se blíží, 
Plá luna z mraků ve středu jasných hvězd, 
Já vzpomínám a bolest v hruď se hříží 
Na rozloučení naše, na odjezd … 
 
9. března 1916 
Deník končí záhadným psaním v ruštině, které poodhaluje ta-
jemství Anežčina deníku. O tom však někdy příště. Nakonec 
přidávám jednu prosbu. Pokud někdo máte fotku Anežky Ha-
luzové, členů její rodiny, případně informace, které byste mi 
mohli o Anežce sdělit, budu rád, když mi dáte vědět. Myslím, 
že si její tvorba zaslouží víc než zaprášené místo ve starém 
stole… 

Tomáš Kaválek
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Nedělní podvečery v dřívějších dobách zpestřovaly filmy 
pro pamětníky. Herci se stávali součástí našich domovů, 
a když člověk procházel naším městem, tehdy ještě vesnicí, 
za okny domků blikala světla televizorů a bylo jasné, na 
co se lidé dívají. Neexistovala přemíra televizních kanálů, 
počítače ani tablety. Jednou z největších hvězd filmů pro 
pamětníky byl bezesporu brněnský rodák Hugo Haas 
(1901–1968). A jak to bylo s jeho poslední návštěvou mo-
ravské metropole, která je od našeho města velmi blízko?  

Rodina Haasova pocházela z Holic, kde Hugův dědeček 
Samuel vychoval svých 5 dětí, mezi kterými byl i Zikmund, táta 
Pavla a Huga. Zikmund Lipmann Haas (1871–1944) byl pů-
vodně obchodním cestujícím. Do Brna se přistěhoval koncem 
19. století a usadil se tu. Byl zdatný obchodník s obuví a švec. 
Nad svými obchody měl logo „Obuv českého průmyslu U za-
jíce“. První a zároveň hlavní obchod měl v Zámečnické 2, poz-
ději založil pobočky ve Ferdinandově (dnes Masarykova) 32 
a v Nádražní 1. Měl se co ohánět. Když obešel své 3 krámky, 
dlouho si poté poseděl u verpánku. Své dva syny posílal jak do 
německých, tak do českých škol. Haasovi byli hrdí na to, že jsou 
česká rodina a dávali to pořád a všude najevo. Podle jejich dlou-
holeté hospodyně Františky Staňkové se u nich doma mluvilo 
vždy jen česky! Také proto zůstal Hugo duší Brňákem, i když 
na různých místech světa. Vždy říkával: „Já jsem takovej českej 
žid.“ Rodina držela těsně při sobě, duší byla maminka Olga 
(1876–1933), rozená Epsteinová, narozena v Rusku. Byla dce-
rou úředníka Paroplavební společnosti z  Oděsy, krásná 
a múzická bytost a vynikající kuchařka. Hugo od malička rád 
jedl, prakticky celý život bojoval s nadváhou. Všude se chlubil, 
že jeho maminka vaří nejlepší boršč na světě, mazala nejlepší 
chleba se sádlem a co teprve nudle s mákem! Byl velký gurmán, 
maminku velmi miloval. Na její ukolébavky vzpomínal celý 
život. Vztah k poezii a k hudbě zdědil po ní. Hugův starší bratr 
Pavel (1899–1944) chtěl být hudebním skladatelem. Stále 

doma muzicíroval. Tehdy ještě bydlela rodina Haasova v Gom-
perzově (dnes Bezručova) 5, kde se oba bratři Haasové narodili.  
 
V r. 1908 se celá rodina přestěhovala do Biskupské 8, do zcela 
nového bytu ve čtvrtém poschodí. Čtyři a čtvrt pokojový byt 
s pokojíčkem pro hospodyni Františku Staňkovou měl výhled 
směrem na Zelný trh a z ložnice rodičů byly vidět věže katedrály 
sv. Petra a Pavla. Oba kluci si hrávali před domem, pojilo je 
velmi silné pouto. Hugo, i když byl o 2 roky mladší, Pavla chrá-
nil. Pavel měl od mládí silné astma a byl celkově slabší. Hugovo 
astma se začalo projevovat přibližně rok před Pavlovou smrtí 
v Osvětimi.  Podle školních výsledků měli oba bratři předpo-
klady pro uměleckou kariéru. Na profesorské poradě (18. 5. 
1917) byl Hugo pokárán pro nedostatečný prospěch a vyhozen 
z reálky v Antonínské. Po pravdě to bylo tak, že koncem 1. sv. 
války byly povolávány do války i mladší ročníky. Hugo měl 
jasno, do povolávácího rozkazu napsal: „Jděte s válkou do prd..“ 
Škola se s ním rozloučila. Pavel byl v prospěchu o trochu lepší, 
ale ne o mnoho. „Co se syny?“, říkal tatínek Zikmund. „Na stu-
dia ne, do krámu ne, co z vás bude?“ Ve skutečnosti se ale nikdy 
vážně nerozčiloval. Hugo chtěl studovat na konzervatoři zpěv. 
Výsledek přijímací zkoušky hodnotil ředitel konzervatoře, sám 
Leoš Janáček vlídně, ale jednoznačně: „Haasi, třeba by to 
s Vámi šlo u činohry.“ Snad tehdy ani netušil, jak pravdivý měl 
odhad. Hugo se přitom o herectví nezajímal. Tehdejší ředitel 

Poslední návštěva Huga Haase

Hugo Haas v době své největší slávy

Rok 1903 – zleva maminka Olga, Hugo (2 roky), bratr Pavel (4 roky) 
a tatínek Zikmund
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z  něj ohromen. 
„Přítelíčku,“ říkal 
Štech, „co kdy-
byste podepsal 
smlouvu v  či-
nohře?“ To byla 
rána! Hugo ale 
smlouvu podepsat 
nepřišel. Nevěřil si 
a měl strach. Za 2 
týdny přišel k otci 
do krámu diva-
delní sluha, že prý 
se ředitel na Huga 
velmi zlobí. Otec 
zakročil a řekl: „To 
jsou naši zákazníci. 
Ti lidé od divadla. 
Nesmíme si je roz-
hněvat! Hned zítra 
zajdeš za ředitelem 
a  omluvíš se.“ 
Hugo poslechl 

a šel. Třásla se mu kolena, ale ředitel ho uvítal s úsměvem a vy-
táhl smlouvu. „Ani to nečtěte a podepište.“ Hugo podepsal a šel 
domů, doma řekl: „Tak jsem členem brněnského ND.“ Otec 
tehdy pronesl nezapomenutelnou větu. „Tak vidíš. A teď si 
všichni od divadla budou u nás kupovat boty.“ Sedl za stůl a na-
psal své ženě Olze, která byla právě na léčení v Dauvillu tele-
gram. „Hugo je u divadla.“ Odpověděla obratem: „Ty vole, 
Tobě člověk nemůže svěřit ani ty děti.“ Ve svém rodném a mi-
lovaném Brně strávil Hugo své první nejen umělecké začátky. 
 
Naposledy Hugo Brno navštívil v roce 1968 díky své neteři 
Olze, která ho ve Vídni, kde Hugo až do své předčasné smrti 
bydlel, pravidelně navštěvovala.  
 
Olga vzpomíná: Hugo šel na vídeňském nádraží do pokladny 
koupit lístek. Přinesl mi do kupé kufr a k mému překvapení se 
posadil. „Ty jedeš se mnou?“ „Jo! Na tři dny.“ „A proč tak krátce, 
když ses konečně rozhodl?“ „Ten chlap v trafice na rohu by ne-
věděl, co se mnou je. Na delší dobu nemohu.“ Ty tři dny byly 
ovšem nabité. Lidé ho na ulici poznávali, zastavovali, chtěli s ním 
prohodit aspoň pár slov. Tehdy nebylo maso. Pod Redutou jsem 
měla známého řezníka. Hugo čekal před krámem se svým Do-
douškem. Řeznice se ptá: „Není to pan Haas?“ „No, je.“ 
Honem šla dozadu pro krásné maso. „Tady něco pro pejska. 
Můžou to být telecí nožičky?“ 
Doma jsem to vařila a pes pořád loudil. „Můžu mu to dát?“ „Jo, 
když to chce.“ Furt žral a žral. Ráno Hugo seděl zelený na po-
steli. „Co se stalo?“ „Dodoušek celou noc nespal. A já taky ne! 
Bylo mu špatně z těch telecích nožiček.“ Poblil se a ještě jednou 
a potřetí na odpolední návštěvě u doktora Vondráčka. Brali to 

tehdy s humorem. Byl to Hugo, kterého měli rádi. „Nic si z toho 
nedělejte, mistře! My to utřeme.“ Po čase přijel doktor Vondrá-
ček do Vídně k Hugovi na návštěvu. Hugo otevřel, chvíli koukal 
a povídá: „Jejda, pane doktore, pojďte dál, to jsem rád, že Vás 
vidím a račte se tady vyblít, kde je Vám libo.“ Byly to tehdy 
krásné tři dny. Hugo byl velmi dojatý. Šli jsme cestou na vlak 
do Biskupské ulice, kde prožil své mládí. Nechala jsem ho před 
domem chvíli samotného. Stál a plakal. Naléhala jsem, aby 
v Brně ještě zůstal. Za nic na světě nechtěl.  

D o p r o v o d i l a 
jsem ho na ná-
draží a odjel.  
 
Navždy se Hugo 
do Brna vrátil 
jen o  několik 
měsíců později. 
Je pochován 
s celou svojí ro-
dinou včetně 
syna Ivana na Ži-
dovském hřbi-
tově, s výjimkou 
manželky Bi-
binky. Ta je po-
chována na 
hřbitově vídeň-
ského předměstí 
Maria Enzers-
dorf. Dnes už si 
filmy pro pamět-

níky můžeme kdykoliv přehrát díky moderním technologiím. 
Nebo je sledovat klasickým způsobem v televizi. Je docela 
dobře možné, že až bude vysílán film s Hugo Haasem, přiměje 
vás to zastavit se, usednout k obrazovce a přenést se do dob 
dávno minulých. Vždyť filmy pro pamětníky do mozaiky, která 
tvoří poklidný domov, prostě patří.  

Martin Cibulka 

Mistr grimas Hugo Haas 

Unikátní fotografie – Hugo Haas se svým Dodou-
škem na zahrádce vídeňské kavárny pár měsíců před 
odchodem do nebeské kavárny.

Hugo (vlevo) a Pavel (vpravo) se svými rodiči
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Mezigenera ní centrum Újezd u Brna

Sbíráš, sbírám, sbíráme
Pojďte nám, prosím,  pomoci nasbírat dostatek 

potravy na zimu pro zvířátka v lesích.  

Víte o popadaných kaštanech nebo žaludech? 
Nedělá Vám problém je posbírat? Skvěle, zapojte 

se do podzimního sběru kaštanů a žaludů. 
Nasbírané přírodniny můžete donést do 

Mezigeneračního centra v Újezdu u Brna, kde na 
sběrače čekají i zajímavé odměny. 

Nasbírané kaštany a žaludy budou převezeny do 
Hostýnských vrchů, kde budou předány lesníkům, 

aby mohli tyto využít k zimnímu krmení zvěře.
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Akce platí do 31.10. 2020.

  DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia    www.doctoroptic.cz

SLEVA

MĚŘENÍ 
ZRAKU 

ZDARMA 
A BEZ ČEKÁNÍ

POUZE U NÁS 

VČETNĚ SAMOZABARVOVACÍCH

40%

NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÁ SKLA 

Masarykovo náměstí 1665/8, Šlapanice, tel.: 773 260 803, email: slapanice@droptik.cz
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Vážení občané, akce se budou konat v případě příznivého vývoje epidemiologické situace. O jejich konání, 
případném zrušení či přesunutí vás budeme informovat v hlášení místního rozhlasu, na FB našeho města i na 
webových stránkách. 
 
17. 10.             Výsadba stromů na ulicích Komenského, U Hřiště, Na Zahrádkách a Wolkerova. 
 
28. 11.             Rozsvícení vánočního stromu spojené s vánočními trhy, park JUDr. Haluzy, 13–18 hodin.  

Součástí programu bude tradičně i vystoupení dětí z MŠ a ZŠ. 
 
1. 12.               Mše za vojáky padlé v Bitvě tří císařů, kaple sv. Antonína Paduánského v 16:30 hodin. 
 
4. 12.               Rozsvícení vánočního stromu před sokolovnou, v 17 hodin. 
 
5. 12.               Mikulášská besídka pro děti, sál na Rychtě. Od 14 hodin vánoční dílničky,  

v 16 hodin divadelní představení a nakonec přijde i Mikuláš s nadílkou. 
 
6. 12.               Adventní koncert klavírního kvintetu, smuteční síň, v 17 hodin. 
                         
12. 12.             Újezdské vánoční zpívání, sál Na Rychtě, v 15 hodin. 
  
19. 12.             Adventní koncert hudebního souboru F. Fialy, kostel svatých Petra a Pavla, v 17 hodin. 
 
Odložené akce: 
Akt s houslemi – premiéra divadelního představení Tylova divadla Újezd u Brna, sál Na Rychtě.   
 
Dobročinný bazárek v sále Na Rychtě. 
 
Vystoupení VUS Ondráš – pásmo Zatoulané pohádky, sál Na Rychtě. 
 
Beseda s Mgr. Robertem Šlachtou, bývalým ředitelem Ústavu pro odhalování organizovaného zločinu,  
spojená s autogramiádou jeho knihy „Třicet let pod přísahou“. 

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

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

Plán akcí


