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Vážení spoluobčané, 

koronavirus nám neumožnil společenskou zábavu 
vánoční ani plesovou. Navzdory tomuto omezení 
věřím, že většina z vás měla možnost prožívat dny 
Vánoc ve svých rodinách, se svými blízkými a vám 
milými osobami. Bohužel tato doba je spojena 
s  velkou opuštěností a osamoceností lidí 
umístěných v domovech pro seniory a obdobných 
zařízeních. A tak jsou nejvíce postiženou skupinou 
naše babičky a dědečci, kteří jsou izolováni od 
svých blízkých a strádají tak tou nejcitlivější 
formou strádání – steskem. Většina z nás se upíná 
k  probíhajícímu očkování proti nemoci COVID-19 
a  věří, že budeme moci opět prožívat život bez 
omezení. Toto je nepochybně vroucí přání nás 
všech. Nicméně je třeba počítat i s variantou, že 
obdobné situace budeme v opakovaných vlnách 
znovu prožívat. Proto také připravujeme spuštění 
místního informačního kanálu kabelové televize, 
aby bylo možné zprostředkovávat přenosy 
kulturních aktivit, jednání zastupitelstev i dalších 
akcí až do vašich domovů. Tímto prostřednictvím 
by vám například mohly vaše děti, vnoučata či 
pravnoučata zpestřit život hrou na hudební nástroj, 
zpěvem, přednesem básně nebo divadelním 
představením. Místní kanál kabelové televize by 
také zajistil lepší informovanost především našich 
seniorů, kteří nepracují s počítačem.  

Na radnici máme za sebou polovinu volebního 
období. Bohužel také nás v naší činnosti neblaze 
postihla koronavirová krize a vše, co s ní souvisí. 
V  loňském roce byly přerušeny naplánované 
kulturní a společenské akce a tato situace trvá až 
do dnešních dní. Proto také věřím, že spuštění 
místního kanálu kabelové televize alespoň částečně 
nahradí poměrně bohatý kulturní a  společenský 
život v našem městě. 

Vážení spoluobčané, buďte trpěliví a v této 
trpělivosti vytrvalí. Nepřestávejme doufat, že vše 
zlé se v dobré obrátí a že nám dny letošního roku 
přinesou radostné prožitky z osobních setkání 
v našich rodinách i s našimi přáteli. To vám i nám 
také z celého srdce přeji. 

Vaše starostka Marie Kozáková
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Rozhovor se zastupitelem Radomírem Lakomým
O našem městě a hledání společné řeči 

Kdy jste se zapojil do veřejného života našeho 
města, co Vás k tomuto kroku vedlo?  
Vždy jsem měl o veřejné dění v našem městě zájem. 
Ovšem když jsem se v roce 1988 do Újezda přiženil, 
hned jsme začali stavět svépomocí domek a toho 
času na veřejné aktivity moc nebylo.  

Postupem času 
jsem se ale začal 
s e z n a m o v a t 
s  m í s t n í m i 
lidmi, k  čemuž 
m i n e j v í c e 
dopomohlo to, 
že jsem asi 4 
roky vykonával 
funkci strážníka 
obecní policie. 
V  tu dobu jsem 
n e m ě l ž á d n é 
ambice zapojit 
se do komunální 
politiky, jenže 
není správné jen 

kritizovat a nadávat na poměry, ale také pro jejich 
změnu něco udělat, proto jsem e rozhodl před 
6  l e t y p o p r v é k a n d i d o v a t d o m í s t n í h o 
zastupitelstva. A mysl ím, že nebýt naš í 
roztříštěnosti na kandidátkách, došlo k  tolik 
potřebné změně už tenkrát. Ale chybami se člověk 
učí a na druhý pokus to vyšlo až nad očekávání. 

Působíte na pozici zastupitele, k čemu Vás 
osobně tento post zavazuje?  
Nikdy by mě nenapadlo, že se i já z pozice č. 3 na 
kandidátce OMMO nakonec stanu zastupitelem. Je 
to pro mě velká pocta a zároveň závazek a doufám, 
že i moje práce bude pro město přínosem.  

Jsou oblasti, ve kterých v našem městě vidíte 
skrytý potenciál? O které projekty se jedná?  
Rozhodně bych řekl, že jde hlavně o nové bydlení. 
Už si ani nepamatuji, kdy naposled, kromě pár bytů 
na ulici Krátká, vznikly v Újezdě nové příležitosti 
k bydlení. Byla by velká škoda, kdyby se mladí lidé 
museli kvůli tomu stěhovat někam jinam. Jsem rád, 
že už se rýsují konkrétní projekty celých obytných 
čtvrtí. Dále mám velkou radost jako sportovec, že se 
konečně chystá výstavba sportovní haly, která bude 
splňovat kritéria pro provozování mnoha sportů. 
Těším se také, až se všichni budeme moci projet po 

nové cyklostezce, která nás propojí s  trasami 
v našem okolí,jež jsou již zbudované. 

Jak vnímáte současné členy vedení radnice 
a následné dopady na život v našem městě?  
Myslím si, že ve vedení města jsou velice 
inteligentní, vzdělaní a pracovití lidé. Ovšem každý 
začátek je těžký, obzvlášť když vám nikdo zkušený 
nepomůže, neporadí a naopak ještě neustále hází 
klacky pod nohy. Zpočátku nové vedení města 
neumělo dostatečně „prodat“ výsledky své tvrdé 
p r á c e , c o ž s e v  p o s l e d n í d o bě h l a v ně 
prostřednictvím Městského zpravodaje daří. 
S  ostatními členy zastupitelstva, až na jednoho, 
nemám vesměs žádný problém. S  některými se 
dobře znám ze společných volnočasových aktivit. 
Jenom mě hodně mrzí, že jsem nestihl lépe poznat 
báječnou ženskou, jakou byla Maruška Jadrná. O to 
víc jsem ale z  toho v  šoku, že nikdo z  nás není 
schopen usměrnit chování nejmenovaného 
zastupitele, který dělá z našich zasedání nechutné 
a nedůstojné divadlo a jeho výstupy a urážky jsou 
díky přenosům a sociálním sítím známé v  širokém 
okolí. Dokonce někteří kolegové tvrdí, že za nízkou 
úroveň jednání může vedení města, které ho 
nezvládá vést. S  tím tedy rozhodně nesouhlasím 
a doufám, že do budoucna budou mít naše jednání 
vyšší úroveň. 

Pojďme k Vám jako k člověku. Jaká je Vaše 
profese, jak dlouho se jí věnujete? Proč jste si ji 
vybral?  
Před dvěma lety došlo v  mém profesním životě 
k velké změně. Po 20 letech podnikání jsem vsadil 
na „jistotu“ a stal se řidičem šaliny u DPMB. 
Předtím jsem vůbec netušil, o jak psychicky 
a časově náročnou práci se jedná. Nevěřili byste, co 
dokážou řidiči aut a chodci na silnici vymyslet. Ale 
řízení mě baví, tak to beru jako velkou výzvu a také 
službu lidem. Ono totiž začínat v  mém věku 
s něčím tak úplně novým je docela náročné.  

Jakým způsobem dobíjíte svoji energii? Z čeho 
máte v osobním životě největší radost?   
Energii dobíjím v  prvé řadě ve své úžasné rodině 
a  celý život také sportem, při kterém si vždy 
dokonale vyčistím hlavu a odreaguji se se svými 
kamarády. Bohužel současná situace sportovním 
aktivitám moc nepřeje, takže naší největší radostí 
s manželkou jsou návštěvy našich dětí s  partnery 
a hlavně náš už skoro dvouletý vnuk Matýsek.  
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Máte pro občany našeho města nějaký vzkaz či 
poselství? Může to být třeba i dobrá rada, 
kterou jste někdy v životě dostal. 
Chtěl bych občany poprosit, ať se zajímají o veřejný 
život v našem městě, a nejenom o věci, které se jich 
bezprostředně týkají. Ať neodsuzují práci i konání 
jiných, když neznají skutečný stav věcí, jen na 
základě nějakých informací typu JPP. Naše město je 
bohužel už dlouhá léta rozděleno na dva tábory a já 
bych si moc přál, abychom postupem času čím dál 

víc nacházeli společnou řeč, lépe spolu vycházeli, 
nemračili se na sebe a pokusili se zlepšit celkovou 
atmosféru v  našem městě. A my zastupitelé 
abychom dokázali společně začít pracovat ve 
prospěch našeho města, k čemuž bych chtěl i já 
přispět. 

Všem přeji hlavně dobré zdraví, ať se co nejdříve 
můžeme vrátit k normálnímu životu. 

Rozhovor vedla Mgr. Markéta Jetelová  

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Újezd 
u Brna číslo 14 konaného dne 7. 12. 2020 v sále Na 
Rychtě od 18.00 hod.  

1/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje 
ověřovateli zápisu p. Radomíra Lakomého a p. 
ThDr. PhDr. ThLic. Radka Mezuláníka, Ph.D.  

2/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje 
program 14. zasedání Zastupitelstva města 
Újezd u Brna s vloženými změnami tak, jak byly 
navrhované.  

3/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna volí do 
funkce člena Rady města pana Ing. Mgr. Jana 
Konvicu.  

4/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna volí za 
předsedu kontrolního výboru pana ThDr. PhDr. 
ThLic. Radka Mezuláníka Ph.D.  

 5/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na 
vědomí informace o stavu soudního řízení 
vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. 
zn. 51 C 47/2020.  

 6/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít a schvaluje Smlouvu  č. SPP/004/2020 
o z a j i š t ě n í p r o v o z u a p a c h t u 
vodohospodářského zařízení mezi společností 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 
410/13, 682 01 Vyškov, IČO: 494 54 587 a 
městem Újezd u Brna. Předmětem smlouvy je i 
stanovení výše stočného a pachtovného za 
provoz vodovodního řadu od 1. 1. 2021. Výše 
ceny vodného pro konečné odběratele se 
sjednává ve výši 46,19 Kč/m3 plus DPH 
v  platné sazbě a pachtovné za provoz 
vodovodního řadu ve výši 905 526 Kč plus 
DPH v platné sazbě. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.  

7/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít a schvaluje Smlouvu o pachtu 
a  provozování kanalizace s Vodárenskou 

akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 
638 00 Brno, IČO: 494 55 842, zastoupenou 
Ing. Ivanem Vavrem, jejímž předmětem je 
propachtování vodohospodářského majetku, 
který slouží k odvádění odpadních vod, dle čl. 
II této smlouvy, a stanovení výše stočného 
a pachtovného  za provoz kanalizačního řadu 
od 1. 1. 2021. Výše ceny stočného pro konečné 
odběratele se sjednává ve výši 36,09 Kč/m3 
plus DPH v platné sazbě a pachtovné za 
provoz kanalizačního řadu ve výši 1 000 000 
Kč plus DPH v platné sazbě.  

 Zastupitelstvo města pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.  

8/14ZM/2020: a) Zastupitelstvo města bylo seznámeno 
a  vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové 
opatření č. 8 ve výši 94 000 Kč. Rozpočtové 
opatření je vyrovnané.  

9/14ZM/2020: b) Zastupitelstvo města bylo seznámeno 
a  vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové 
opatření č. 9 ve výši 0 Kč. Rozpočtové opatření 
je vyrovnané.  

10/14ZM/2020: c) Zastupitelstvo města bylo seznámeno 
a  vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové 
opatření č. 10 ve výši 0 Kč. Rozpočtové 
opatření je vyrovnané.  

 11/14ZM/2020: d) Z a s t u p i t e l s t v o mě s t a s c h v a l u j e 
předběžné rozpočtové opatření k rozpočtu na 
rok 2020 pro operace, které vzniknou v období 
od 7. 12. 2020 do 31. 12. 2020 bez určení 
konkrétní výše částky pro všechny nutné 
rozpočtové změny, tedy i v případě, že se bude 
měnit objem rozpočtu či dojde k přesunu 
finančních prostředků mezi paragrafy. 
Zastupitelstvo města pověřuje příkazce 
operace, správce rozpočtu a hlavní účetní 
provedením výše uvedeného rozpočtového 
opatření. Zastupitelstvo města bude s 
provedenými rozpočtovými opatřeními 
seznámeno na nejbližším zasedání.  

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
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 12/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na 
vědomí Zápis ze sejití finančního výboru 
konaného dne 2. 12. 2020.  

13/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje 
Střednědobý výhled rozpočtu města Újezd u 
Brna na období 2022 – 2025.   

14/14ZM/2020: Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet na 
rok 2021 ve výši 104.103,30 tis. Kč. Závazným 
u k a z a t e l e m r o z p oč t u j e o d vě t v o v é 
(paragrafové) třídění. Schválený rozpočet na 
rok 2021 je připojen jako příloha č. 1 zápisu.  
Z a s t u p i t e l s t vo měs t a s c hva l u j e výš i 
neinvestičních př íspěvků zř izovaných 
příspěvkových organizací dle předložených 
návrhů rozpočtů, a to:   

15/14ZM/2020: a) Zastupitelstvo města bylo seznámeno 
a  vzalo se souhlasem na vědomí protokol 
o  výs l e d k u v e ře j n o s p r á v n í ko n t r o l y 

v příspěvkové organizaci Základní škola Újezd  
u Brna. Tato kontrola byla provedena dne 26. 
11. 2020.  

 16/14ZM/2020: b) Zastupitelstvo města bylo seznámeno a 
vzalo se souhlasem na vědomí protokol  
o  výs l e d k u v e ře j n o s p r á v n í ko n t r o l y 
v příspěvkové organizaci Mateřská škola Újezd  
u Brna. Tato kontrola byla provedena dne 26. 
11. 2020.  

17/14ZM/2020: Zastupitelstvo města bylo seznámeno 
a  vzalo se souhlasem na vědomí Protokol 
o  dílčím přezkoumání hospodaření Města 
Újezd u Brna za období 1. 1. 2020 –  30. 
9. 2 0 2 0. Z á vě r a u d i t u z ko n s t a t o v a l : 
Hospodaření podle rozpočtu a vedení 
účetnictví ÚSC proběhlo ve sledovaném 
období v souladu s obecně závaznými 
předpisy.  

18a/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020,  
o  místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  

18b/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, 
o místním poplatku ze psů a o evidenci psů.   

20/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna stanovuje 
Směrnici č. 2/2020, která obsahuje Sazebník 
úhrad nákladů za poskytování informací, a to 

Neinvestiční příspěvek zřízeným PO

Základní škola 2 500 000,00 Kč

Mateřská škola 1 703 000,00 Kč

ve smyslu § 17 zákona o svobodném přístupu 
k  informacím a ve smyslu Nařízení vlády č. 
173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad 
a  licenčních odměn za poskytování informací 
podle zákona o svobodném př ístupu 
k  informacím, a to s účinností od 1. 1. 2021. 
Ceny v Sazebníku úhrad ve vztahu k roku 2020 
zůstávají beze změny.  

21/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu – 
vodovodní přípojka (k pozemku parc. č. 
1455/15, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve 
vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 
1455/20, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníky , 
Žatčany č. p. , 664 53 Žatčany a , Branka , 624 
00 Brno - Komín, zastoupenými Petrem 
Zelinkou, Úvoz 29, 602 00 Brno, IČO: 
75689006 na straně jedné a Městem Újezd 
u  Brna na straně druhé a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.    

22/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu – 
vodovodní přípojka (k pozemku parc. č. 2196, 
k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví 
Města Újezd u Brna, část parc. č. 2187/1, k. ú. 
Újezd u Brna, mezi stavebníkem , Rybářská , 
664 53 Újezd u Brna a , 679 13 Vysočany, na 
straně jedné a Městem Újezd u Brna na straně 
druhé a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy.    

 23/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu – 
kanalizační přípojka (k pozemku parc. č. 686/1 
a 686/2, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve 
vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 
665, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem,  
664 53 Újezd u Brna, na straně jedné a 
Městem Újezd u Brna na straně druhé a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy.    

24/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu – 
vodovodní přípojka (k pozemku parc. č. 1752, 
k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví 
Města Újezd u Brna, část parc. č. 1780/4, k. ú. 
Újezd u Brna, mezi stavebníkem , 664 53 Újezd 
u Brna, na straně jedné a Městem Újezd u Brna 
na straně druhé a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.    

 25/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu – 
vodovodní a kanalizační přípojky (k pozemku 
parc. č. 1926 a 1927, k. ú. Újezd u Brna), na 
pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, 
část parc. č. 1908/1, k. ú. Újezd u Brna, mezi 
stavebníky , 664 53 Újezd u Brna a , 683 54 
Otnice, na straně jedné a Městem Újezd u Brna 
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na straně druhé a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.   

 26/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu – 
umístění skříně hlavního uzávěru plynu pro 
novostavbu RD (k pozemku parc. č. 1973, k. ú. 
Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví Města 
Újezd u Brna, část parc. č. 1908/1, k. ú. Újezd u 
Brna, mezi stavebníkem , 664 53 Újezd u Brna, 
na straně jedné a  Městem Újezd u Brna na 
straně druhé a  pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.    

27/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
směnit část pozemku ve vlastnictví Města 
Újezd u Brna, parc. č. 245/4, k. ú. Újezd u Brna, 
o výměře 9 m2 za část pozemku ve vlastnictví 
žadatele, parc. č. 242/1, k. ú. Újezd u Brna o 
výměře 6 m2 s doplatkem od žadatele ve výši 1 
200 Kč za rozdíl ve výměře 3 m2 ve prospěch 
města Újezd u Brna. Zastupitelstvo města 
Újezd u  Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje 
směnnou smlouvu s doplatkem na směnu části 
pozemku parc. č. 245/4, k. ú. Újezd u Brna, 
o  výměře 9 m2 ve vlastnictví Města Újezd u 
Brna za část pozemku parc. č. 242/1, k. ú. 
Újezd u Brna o výměře 6 m2 ve vlastnictví  , 
664 53 Újezd u Brna a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.  

 28/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
směnit část pozemku ve vlastnictví Města 
Újezd u Brna, parc. č. 245/4, k. ú. Újezd u Brna, 
o výměře 9 m2 za část pozemku ve vlastnictví 
žadatele, parc. č. 242/1, k. ú. Újezd u Brna o 
výměře 6 m2 s doplatkem od žadatele ve výši 1 
350 Kč za rozdíl ve výměře 3 m2 ve prospěch 
města Újezd u Brna. Zastupitelstvo města 
Újezd u  Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje 
směnnou smlouvu s doplatkem na směnu části 
pozemku parc. č. 245/4, k. ú. Újezd u Brna, 
o  výměře 9 m2 ve vlastnictví Města Újezd u 
Brna za část pozemku parc. č. 242/1, k. ú. 
Újezd u Brna o výměře 6 m2 ve vlastnictví  ,  
664 53 Újezd u Brna a pověřuje starostku 
m ě s t a p o d p i s e m s m l o u v y . T í m t o 
Zastupitelstvo města ruší své dřívější 
schválené rozhodnutí v této věci.  

29/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
odprodat pozemek ve vlastnictví Města Újezd 
u Brna, parc. č. 29/7, k.ú. Újezd u Brna, o 
výměře 1 8 m 2 , z a c e n u 8 1 0 0 Kč . 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít a schvaluje kupní smlouvu na prodej 
pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna 
mezi kupujícími, , 664 53 Újezd u Brna, na 
straně jedné a prodávajícím, Městem Újezd u 
Brna na straně druhé a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.  

30/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
nevyhovět žádosti o odkoupení pozemků ve 
vlastnictví Města Újezd u Brna, p. č. 2404 a 
2405, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 181 m2 a 188 
m2 a neuzavřít s panem  kupní smlouvu.   

31/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
nevyhovět žádosti o odkoupení části pozemku 
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 29/1, 
k. ú. Újezd u Brna, o výměře 46 m2.  

32/14ZM/2020:  nebylo schváleno.  
33/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 

nevyhovět žádosti o odkoupení pozemků ve 
vlastnictví Města Újezd u Brna, p. č. 1843/1, 
1841, 1837/1, 1835, k. ú. Újezd u Brna, o celkové 
výměře 145 m2.  

34/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
nevyhovět žádosti o odkoupení pozemku ve 
vlastnictví Města Újezd u Brna, p. č. 3313, k. ú. 
Újezd u Brna, o  výměře 1609 m2.   

35a/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí 
se směnou pozemků, řešenou v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Těšany, kdy do LV č. 10001 k.ú. Újezd u Brna  
bude zapsán nově vzniklý pozemek parc. č. 
3330, jehož výměra bude 2 980 m2 a pověřuje 
starostku města podpisem návrhu.  

 35b/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna 
souhlasí s návrhem nového uspořádání 
pozemků v rámci KoPÚ v k. ú. Těšany, jež jsou 
ve vlastnictví města Újezd u Brna, a to tak, že 
nově vzniknou pozemky parc. č. 6627, 6628, 
6635, 6642 v  k. ú. Těšany,  o celkové ploše 27 
668 m2, které budou zapsány na LV 1574 v k. ú. 
Těšany. V  rámci pozemkových úprav v k. ú. 
Těšany bude plocha pozemků, jež jsou ve 
vlastnictví města Újezd u Brna, zmenšena o 
plochu 608 m2, a to díky tomu, že bude 
směněn pozemek pod vodním tělesem za 
ornou půdu. Hodnota majetku města zůstane 
nezměněna. Zastupitelstvo města Újezd u 
Brna pověřuje starostku města podpisem 
návrhu.  

 36/14ZM/2020: Zastupitelstvo města Újezd u Brna ruší své 
dřívější vyhrazení si pravomoci ve vztahu k 
schvalování zřízení služebnosti inženýrských 
sítí, resp. věcných břemen, a to jak břemen 
zřizovaných k tíži nemovitých věcí ve 
vlastnictví města, tak i ve prospěch města 
nebo jím vlastněných nemovitých věcí. 
Zastupitelstvo ukládá radě města, aby nadále 
řeš i la veškeré zálež i tost i týkaj íc í se 
schvalování zřízení věcných břemen. 
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Zprávy z radnice, aneb co se (ne)povedlo v roce 2020
Leden - únor: 
• Společností PROSTAVBY, a.s. se realizovala 
regenerace podlahy v tělocvičně základní školy 
s využitím podpory Ministerstva pro místní rozvoj. 
Konkrétně šlo o podprogram 117D822 Podpora obcí 
s 3001–10 000 obyvateli a dotační titul 117D8220B. 
Celkové uznatelné náklady na rekonstrukci 
tělocvičny činily 2 862 521,20 Kč. Výše dotace od 
Ministerstva pro místní rozvoj činí 1 350 000,00 Kč. 
Kromě nové podlahy je hala i  chodba nově 
vymalovaná. 

• Byla podaná žádost o poskytnutí finanční 
podpory na pořízení domácích kompostérů pro 
občany Újezdu u Brna ve spolupráci s DSO Region 
Cezava. Žádost je podávána v rámci Operačního 
p r o g r a m u Ž i v o t n í p r o s t ře d í 2 0 1 4 - 2 0 2 0 
podporovaného z Fondu soudržnosti na základě 
vyhlášené 122. výzvy Ministerstva životního 
prostředí prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR. 

• Dokončila se rekonstrukce objektu bývalé 
cukrárny pro účely Mezigeneračního centra 
a  Family pointu za podpory Jihomoravského kraje 

ve výši 150 000 Kč. Město se zapojilo do projektu 
Audit Family Friendly Community. 

Březen – duben: 

• Epidemie nemoci COVID-19 iniciovala činnost 
k  zajištění a koordinaci pomoci pro lidi, kteří si 
v  této kritické situaci nedokázali zajistit roušku, 
nakoupit potraviny či vyzvednout léky, potřebovali 
pohlídat děti nebo nějakou jinou formu pomoci. 
Radnice iniciovala založení skupiny POMÁHÁME 
SI v Újezdě u Brna, do které se zapojilo více než 240 
občanů a několik soukromých společností.  

• Společnost JM Demicarr s.r.o. provedla 
rekonstrukci tenisového kurtu v areálu základní 
školy. Stavba o celkových nákladech 586 518 Kč 
byla zahájena 6. 4. 2020. I přes mimořádná opatření 
se podařilo stavbu dokončit do 30. 4. 2020. 

• Pro jednodušš í , rychlejš í a pohodlně jš í 
informování občanů byla zprovozněna aplikace pro 
chytré telefony - Česká Obec. Tuto aplikaci využívá 
město pro zveřejnění důležitých informací 
a  denního hlášení. Občané mohou pomocí této 
aplikace také nahlásit závady ve městě.  

• Radnice pomohla při přechodu na nové vysílání 
televizního signálu v síti DVB-T2 při zprovoznění 
více než 50 set-top boxů pro obyvatele Domova 
s pečovatelskou službou a Penzionu pro seniory.  

• AV Atelier, Ing. Vít Přibyl, zahájil práce na 
projektové dokumentaci projektu „Multifunkční 
hala se zázemím“, která se bude stavět v místě 
bývalého koupaliště. 

Květen – červen: 
• Zahájily se práce na přípravě projektové 
dokumentace rekonstrukce elektroinstalace 
v základní škole. 

• Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace 
na výstavbu chodníku k mateřské škole z ulice 
Palackého tak, aby se podařilo zajistit bezpečnost 
chodců, především rodičů a jejich dětí na cestě do 
školky. 
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• Z a p oča l o s e s p ř í p r a v o u r e k o n s t r u k c e 
strukturované počítačové sítě včetně rozšíření 
technologických částí sítě na městském úřadě. 
Rekonstrukce je potřebná kvůli nedostatečné 
kapacitě sítě. Dále byl řešen přesun serverovny 
v  budově radnice, protože dosavadní umístění 
neodpovídalo požárně bezpečnostním podmínkám 
provozu. 

• Zahájila se příprava hlubinného vrtu na 
fotbalovém hřišti, který bude sloužit nejen pro 
závlahu hřiště, ale i pro potřeby závlahy další 
zeleně ve městě.  

• Byl vysoutěžen projektant Ing. Vojtěch Holub, 
který připraví projekt na cyklostezku Újezd u Brna – 
Otnice. 

• Byla schválena ZM studie na intenzifikaci čistírny 
odpadních vod, která je nutná pro umožnění 
dalšího rozvoje města a zejména další výstavby 
rodinných i bytových domů. 

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

Červenec – srpen: 
• Proběhla oprava střechy nad kuchyní kulturního 
domu Na Rychtě, aby nezatékalo do budovy 
a neznehodnocovala se tak do doby, než dojde k její 
generální rekonstrukci. 

• Bylo zrekonstruováno dětské hřiště na ulici Na 
Zahrádkách firmou S.O.S. – DEKORACE, s.r.o. 
Celková cena rekonstrukce činila 975 086 Kč. Je 
smutné, že již druhý den po otevření hřiště došlo 
k  záměrnému poškození jednoho z herních prvků, 
které vyšetřuje i Policie ČR.  

• Pro zkrášlení našeho města byl realizován záměr 
výsadby květinových záhonů v části města 
Rychmanov za cenu 243 887,01 Kč. Věříme, že až se 
rostlinky rozrostou, budou všem obyvatelům, 
kolemjdoucím i kolemjedoucím přinášet radost. 

• Na sociální ubytovně na ul. Štefánikova č.p. 1050 
byla provedena výměna střešní krytiny a  ople-
chování střechy. Cena opravy činila 165 302,20 Kč. 

• Proběhla oprava střechy na zdravotním středisku 
a na bytových domech na ul. Rozprýmova. 

• Proběhla výměna měřičů tepla a vodoměrů 
v  Domě s pečovatelskou službou a v bytech nad 
knihovnou. V penzionu proběhla výměna 
vodoměrů. To vše za cenu 415 405 Kč. Zákon nám 
ukládá povinnost měřiče tepla ověřit 1x za 4 roky. 
Bytové vodoměry SV, TUV mají platnost ověření 
5 let. 

• U tělocvičny základní školy byl instalován nový 
stojan na kola. 

Září – říjen:  
• Uskutečnily se opravy balkonů v bytových 
domech 1011–1017. Po téměř 15 letech byla zcela 
strávená izolace na balkónech a uvolněná dlažba. 
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Ve spolupráci s bytovým družstvem byla provedena 
oprava  hydroizolace včetně pochůzné vrstvy 
v ceně 215 688 Kč.  

• Dokončila se rekonstrukce strukturované 
počítačové sítě včetně rozšíření technologických 
částí sítě na městském úřadě. 

Listopad – prosinec: 
• Společností S.O.S. – DEKORACE, s.r.o. bylo 
zrekonstruováno dětské hřiště na ulici Rozprýmova 
v ceně 1 159 256 Kč. Krátce po slavnostním otevření 
bylo ale nutné z důvodu mimořádných opatření 
hřiště uzavřít, takže si jej děti nemohly ani pořádně 
vyzkoušet. Přesto jej neznámý vandal stihl hned 
poškodit.   

• Proběhlo stavební zaměření budovy ZŠ, které 
bude sloužit jako podklad pro zpracování požárně 
bezpečnostního řešení stavby (PBŘS). Už v prvotní 
verzi návrhu řešení vzniklo několik požadavků 
PBŘS, které si vynutí velké množství stavebních 
úprav.  

• V mateřské škole proběhlo stavební zaměření 
objektu, které bude sloužit pro zpracování 
projektové dokumentace pro rekonstrukci 
vodoinstalace a kanalizace. Následně  proběhla 
veřejná zakázka pro výběr projektanta na 
zpracování výše uvedené projektové dokumentace. 

• Byl zpracován posudek soudního znalce, který 
bude použit při soudním sporu se zhotovitelem 
kluziště – multifunkčního hřiště s ledovou plochou 
v základní škole.  

• Dokončuje se poslední část projektové 
dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace 
v základní škole. 

• Byla zpracována projektová dokumentace na 
chodník k mateřské škole a nyní se vyřizují 
podklady, doklady a stanoviska pro vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

• Bylo dokončeno zpracování projektové 
dokumentace na akci „Multifunkční hala se 
zázemím“, vyřizují se dokumenty a stanoviska pro 
vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. 

• Dne 30. 11. 2020 jsme obdrželi od Ministerstva 
pro místní rozvoj Registraci akce, identifikační 
číslo 117D082002034, kterým je nám, při splnění 
dotačních podmínek, alokována částka dotace 
ve výši 30 000 000 Kč.  

• Zpracovatel změny č. 1 územního plánu odevzdal 
návrh změny, která byla následně projednána dle 
§ 50 stavebního zákona s dotčenými orgány. 

• Firma Regionální poradenská agentura s.r.o. 
zpracovala pasport veřejného osvětlení, zatřídění 
komunikací do tř íd osvětlení, kompletní 
projektovou dokumentaci včetně energetického 
posudku a byla podána žádost o dotaci ze státního 
programu EFEKT na rekonstrukci veřejného 
osvětlení. Realizací opatření z tohoto projektu 
přinese úsporu energie na osvětlení ve výši 90,08 
MWh/rok, což představuje finanční úsporu ve výši 
202 180 ročně. 

• Dne 31. 12. 2020 jsme obdrželi oznámení, 
ve kterém hodnotitelská komise doporučila žádost 
k podpoře ze státního rozpočtu ve výši 2 000 000 
Kč, současně jsme obdrželi od Ministerstva 
průmyslu a  obchodu registraci akce, identifikační 
číslo 122D221001279. Termín realizace stanovený 
poskytovatelem dotace je 31.12.2021.  

• Byla dokončena projektová dokumentace na 
cyklostezku Újezd u Brna – Otnice, je vyřizováno 
stavební povolení. 

• Rea l izova lo se prodloužení kanal izace 
a  vodovodu na ulici Wolkerova firmou BS-IMEX, 
s.r.o. Výdaje na stavbu činily  1 666 128 Kč. Stavbu 
spolufinancovali vlastnící přilehlých pozemků 
částkou ve výši 280 000 Kč.   
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• Za podpory spoluobčanů proběhla výsadba 
50 stromů ve městě, které byly nakoupeny z dotace 
ze Státního fondu životního prostředí ve výši 
240 855,62 Kč. Dotaci obdržíme v roce 2021. 

• Firmou Vermina, s.r.o. bylo provedeno zateplení 
s  novou fasádou na objektu Mezigeneračního 

centra v ceně 247 674,26 Kč. Na akci jsme obdrželi 
dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 100 000 Kč. 

• Probíhá příprava nové služebny městské policie 
v budově U Hřiště 966. 

• Dokončuje se převod bytů do osobního vlastnictví 
na bytovém domě Rozprýmova 979 a 980. 

• Firmou EST stav s.r.o. byl opraven chodník před 
domem č.p. 1 na ul. Nádražní, který byl rozebrán 
v  době demolice a výstavby nového objektu, 
a dlouhodobě nefunkční schodiště před Penzionem 
pro seniory na ul. Štefánikové. 

• Proběhla oprava střechy jedné ze spojovacích 
chodeb (tzv. krčků) v Domě s pečovatelskou 
službou na ul. Rybářská firmou Tomáš Budinský za 
cenu 73 545 Kč. Chodba byla vymalována 
zaměstnanci pracovní skupiny města a obyvatelé 
tak mohou opět procházet mezi budovami 
pohodlně vnitřním prostorem. 

• Byl vybrán architekt Ing. arch. Petr Sobotka 
ke  zpracování studie na rekonstrukci kulturního 
domu Na Rychtě. 

• Probíhá demolice rodinného domu č.p. 2 na ulici 
Nádražní, kterou provádí firma Moravostav Brno, 
a.s. stavební společnost. Cena demolice dle 
smlouvy o  dílo bude činit 860 726,15 Kč. V roce 
2020 již bylo uhrazeno 665 778,22 Kč. 

• Na fotbalovém hřišti proběhly práce na vrtané 
studni firmou VBV GEO s.r.o. Dostatečné zavodnění 
bylo zjištěno až v hloubce 96 m. Nyní se pokračuje 
na vyřízení územního rozhodnutí, stavebního 
povolení a povolení k nakládání s  podzemními 

vodami a následně se bude zprovozňovat 
vodovodní přípojka a technologie pro čerpání vody.  

• Probíhá vypořádání připomínek dotčených 
orgánů k návrhu změny č. 1 územního plánu. 

• Byla dokončena jednání s organizací Generace 
Care, z.ú. o spolupráci na zajištění terénní 
pečovatelské služby v našem městě a činnost této 
služby byla od 1. 1. 2021 v našem městě zahájena. 

• Soutěžil se dodavatel na vozidlo s alternativním 
pohonem pro pracovní skupinu města. Je přislíbena 
d o t a c e S F Ž P v e v ý š i 4 9 1 2 6 0 Kč p ř i 
předpokládaných způsobilých výdajích 1 228 150 
Kč. 

Na čem se pracuje aktuálně? 
• Dokončuje se demolice rodinného domu č.p. 2, 
zatepluje se štítová zeď od budovy knihovny 
a izolace proti zatékání vody do okolních objektů, 

• Započalo se stavbou prodloužení kanalizace 
z ulice Tyršovy k obřadní síni. 

• Připravuje se projektová dokumentace pro 
rozšíření a rekonstrukci komunikace s výstavbou 
parkovacích míst k MŠ Újezd u Brna. 

• Byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracování 
projektové dokumentace na intenzifikace ČOV. 

• Byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracování 
projektové dokumentace na cyklostezku Újezd 
u Brna – Žatčany. 

• Probíhá ořez a kácení dřevin ve městě, které bylo 
nutné ošetřit. 

• Pracovní skupina města odstraňuje náletové 
dřeviny ze suchého poldru v lokalitě Stará hora. 

• Probíhají jednání o výstavbě rodinných 
a bytových domů. 

Karel Vévar, místostarosta
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Z čeho se bude platit obnova vodovodu, kanalizace a ČOV?

Je to tak trochu začarovaný kruh, který my, občané, 
nechceme příliš vnímat a chápat. Přímo se nás totiž 
nedotýká. Voda nám teče, kanalizací odchází 
splašky i dešťová voda, jednoduše řečeno, máme 
pohodlí a to nám stačí. Co ale za 5, 10, 15 či 20 let? 
Z čeho budeme chtít, aby se zaplatila výměna 
starých trubek či pořídila technologie pro čističku? 
Nebo další stále diskutované téma – výstavba. Proč 
se v Újezdě takřka nestaví? Proč proběhla poslední 
větší výstavba před více než 15 lety? Stačí se 
podívat na kapacitu čistírny odpadních vod 
a můžete si odpovědět. Na jednu stranu voláme po 
tom, aby se v Újezdě konečně stavělo, na druhou 
stranu děláme, že se nás netýká otázka „Kdo a z 
čeho to zaplatí?“. 

Řeknete si: Máme přeci Evropskou unii! Ať požádají 
o dotaci a hotovo. A opět jsme u toho, že není vše 
černé a bílé, není vše tak jednoduché, jak to vypadá.  

1. Město již v minulosti požádalo o dotaci na 
intenzifikaci ČOV. Udržitelnost této dotace je 
10 let a tato doba stále neskončila. Není to tak, 
že bychom o další dotaci nemohli požádat, 
šance na její získání ale není tak vysoká, jako 
kdybychom už zintenzifikováno neměli. O tom, 
že kdyby byla intenzifikace provedena správně, 
nebyli bychom dnes v této situaci, jsme již psali 
v srpnovém zpravodaji 2020, a není třeba se k 
tomu znovu vracet. 

2. Pokud chceme, aby se v Újezdě stavělo, bez 
intenzifikace čističky to nepůjde. 

3. Pokud chceme, aby čistička a kanalizace byla 
provozuschopná, musí se nejenom udržovat, ale 
i obnovovat, což se doposud nedělo. Kanalizace 
v Újezdě je stará už více než 25 let. 

4. Intenzifikace ČOV bude stát cca 85 milionů 
korun. Ve Fondu na obnovu vodovodu 
a  kanalizace máme za 7 let jeho existence 
k 31. 12. 2020 „naspořeno“  5,7 milionu korun. 

5. A jak to tedy budou dělat naši následovníci, 
naše dě t i? Evropská unie nebude j iž 
pravděpodobně v budoucnu poskytovat další 
dotace, cena stočného byla nastavena tak, že se 
z ní nedalo spořit. To opravdu chceme naším 
nezodpovědným přístupem způsobit, že za 10 či 
15 let nebude mít město provozuschopnou 
čistírnu, vodovod, kanalizaci? Opravdu chceme 
mít veškerý komfort a pohodlí, ale hlavně ať mě 
to nic nestojí, protože co bude za 10 či 15 let mě 
nezajímá? Po mně potopa? 

Prosím, nezlobte se na nás, ale my rozhodně 
nechceme zatížit další generace. 

Ano, jistě si řeknete, že město má rozpočet a že 
může chybějící peníze doplatit právě z něj. To je 
jistě pravda, v takovém případě musí ale ubrat na 
investicích, projektech a opravách stávajících 
nemovitostí. Nebylo by tak např. na generální 
opravu mateřské školky, ani na vybudování 
chodníku k ní, nepostavila by se multifunkční hala 
s  venkovními sportovišti, nemohla by být 
provedena rekonstrukce Rychty, vzduchotechniky 
ve škole, nebyly by cyklostezky atd. Uvědomme si, 
že stočné je tu právě od toho, aby se z něj pokrývaly 
náklady za provoz a obnovu čističky a kanalizace.  

Dovolíme si malé srovnání. Chci-li, aby mi doma 
svítilo světlo, zaplatím za dodávku elektrické 
energie. Chci-li, aby byly splašky a dešťová voda 
odváděny kanalizací z mojí nemovitosti a abych 
nemusel nechat vyvážet jímku, zaplatím si za 
službu odvádění odpadních vod. Proč nám přijde 
normální, že, chci-li vodu v domácnosti, tak si 
zaplatím za poskytnutí služby dodávky vody vodné, 
ale v případě odvodu splaškové vody čekám, že tuto 
službu bude částečně hradit někdo jiný, v našem 
případě město? 

Jaké tedy byly hlavní důvody, proč převzala 
provozování kanalizace a ČOV společnost VAS? 

1. Stávající model provozování ČOV a kanalizace 
byl nestandardní, příliš finančně náročný 
a navíc Ministerstvem zemědělství ČR uváděný 
jako zcela chybný.  

2. Případná kontrola ze strany Ministerstva 
zemědělství ČR by shledala závažná pochybení 
zejména v případě účtování stočného a plnění 
financování plánu obnovy kanalizace. 

3. Na základě kontrol Ministerstva zemědělství je 
jako závažné pochybení v případě provozování 
ČOV uváděno „účtování stočného paušálem“.  

4. Už z minulosti má město uzavřené závazky, 
které vyžadují intenzifikaci ČOV.  

Jsme přesvědčeni, že bylo lepší udělat tento sice 
pro Vás, občany, nepopulární krok dřív, než přijde 
kontrola a město dostane pokutu. A jen pro 
informaci. Zastupitelstvo města rozhodlo již 
12. 12. 2011 o uzavření smlouvy se společností VAS. 
V  usnesení č. 1/13/2011 je výslovně uvedeno, že 
„ZM rozhodlo pověřit starostu města podpisem 
smlouvy za předpokladu, že smlouva bude mít v sobě 
zahrnutu skutečnost, že stočné bude hrazeno dle 
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Otázky od občanů na téma změny provozovatele veřejné kanalizace

spotřeby vody“. Kdyby tedy došlo k podpisu smlouvy 
již v roce 2011 či 2012 tak, jak rozhodlo 
zastupitelstvo, dávno bychom stočné platili dle 
skutečné spotřeby. V závěru bychom chtěli ještě 
uvést, že výše ceny stočného odráží fakt, že město 
nechtělo touto změnou příliš zatížit Vaše 
peněženky. Město mohlo požadovat vyšší nájemné, 
které by bylo následně použito na obnovu 
kanalizace či ČOV, bylo by to však za cenu vyššího 

stočného pro občany. Proto je cena nižší než v okolí 
(kupř. na Šlapanicku je pro letošek vodné 56,- Kč a 
stočné 56,- Kč včetně DPH, VAK Vyškov má cenu 
vodného stanovenu na 50,41 Kč a stočného na 
45,41 Kč včetně DPH. U nás je tedy pro rok 2021 
vodné 50,41 Kč a stočné 39,70 Kč včetně DPH. 

Petra Kocúrová, místostarostka

Na základě čeho byla VAS,a.s. vybrána? 
Proběhlo klasické výběrové řízení? 
Město je členem Sdružení obcí a svazků obcí, z.s., 
které je součástí vlastnické struktury VAS. Tím jsme 
spoluvlastníky VAS. Na základě zákona o  zadávání 
veřejných zakázek jsme zadali zakázku VAS bez 
výběrového ř ízení, formou tzv. vertikální 
spolupráce, která je možná jen při zadávání zakázek 
vlastním firmám. 

Jaká byla konkurenční nabídka VaK Vyškov? 
Nebylo jednodušší nechat dodávku vody 
a správu odpadních vod jedné společnosti?  
Od začátku našeho funkčního období jsme byli 
odborníky upozorňování na skutečnost, že 
provozování kanalizace a ČOV a zejména platba 
stočného neodpovídá stávajícím legislativním 
požadavkům a že se město vystavuje nebezpečí 
restrikce v případě, že se nebude snažit tento stav 
napravit. S VaK Vyškov jsme v této záležitosti 
opakovaně jednali, ale z důvodu složitosti 
v lastnické struktury jsme se obrát i l i na 
provozovatele, který zabezpečuje provozování 
vodovodů a kanalizací v převážné většině obcí 
okresu Brno-venkov a dalších pěti okresech a kde 
řešení stávající situace bylo jednodušší. 

Jakým poměrem hlasů prošlo zvolení VAS,a.s. 
zastupitelstvem? 
Pro 9, proti 3,  zdržel se 1. 

Proč vše proběhlo v takovém spěchu bez 
náležitého informování veřejnosti? 
Nejednalo se o spěch, jednání probíhala řadu 
měsíců. O potřebě řádného provozování kanalizace 
jsme občany informovali průběžně. Potřeba 
komunikace s odbornou firmou o to víc vyvstala v 
souvislosti s pokračující přípravou intenzifikace 
ČOV, bylo nezbytné konzultovat způsob a rozsah 
intenzifikace z pohledu praktických zkušeností. VAS 

provozuje více než 160 ČOV různých velikostí a její 
technologové stojí u jejich zrodu i intenzifikací. 

Proč nebylo v tak důležité věci jako je pronájem 
obecní kanalizační sítě uspořádáno veřejné 
referendum pro občany, klidně i v online verzi? 
Vypsání referenda v tak odborné věci není obvyklé 
a nejedná se o krok, který by byl zásadní v životě 
města či měl dopady na jeho vzhled či fungování. 
Krok navíc není nevratný.  

Na jaké období je smlouva mezi městem a VAS, 
a.s. uzavřena? Je smlouva někde k nahlédnutí? 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s roční 
výpovědní lhůtou a je k nahlédnutí na městském 
úřadě. 

Proč nebyl již 2 roky, kdy je na radnici nové 
vedení, tvořen zákonný rezervní fond pro ČOV 
a kanalizaci? 
Toto není pravda. Zastupitelstvo města Újezd u 
Brna na svém 10. zasedání dne 9. 12. 2019 
projednalo a schválilo Plán financování obnovy 
vodovodu a kanalizace pro období 2020–2029. Fond 
pro tvorbu finančních prostředků na obnovu 
vodohospodářského majetku je tvořen od roku 
2014. 

V Závěrečném účtu města Újezd u Brna za rok 
2019 je kapitola nazvaná Fond obnovy 
vodohospodářského majetku, který byl zřízen 
na základě schválení Zastupitelstva v r. 2014 a 
na kterém jsou cca 4 mil. Kč. Můžete nám 
vysvětlit, k čemu ten fond slouží? 
Zákon o vodovodech a kanalizacích nařizuje 
vytvářet Plán financování obnovy vodovodů a 
kanalizací. Ten je odborným dokumentem, který 
v y c h á z í z e s t á v a j í c í v o d o h o s p o d á ř s k é 
infrastruktury a nařizuje jejím vlastníkům vytvářet 
takový plán, který v budoucnu zajistí její obnovu 
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z uložených prostředků. Dožije-li kanalizace, bude 
obnovena z tohoto zdroje. Protože se ale tento fond 
začíná vytvářet mnohem později, než byla 
kanalizace vystavěna, nebude fond ještě dlouho 
dostatečně naplněn. Jak je již výše uvedeno, Plán 
financování obnovy vodovodu a kanalizace pro 
období 2020–2029 přijalo Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna na svém 10. zasedání dne 9. 12. 2019. 

Co město a potažmo občané získají navíc oproti 
stávajícímu uspořádání? 
Město a jeho občané získají odbornou péči 
o kanalizaci a ČOV od provozovatele, který na sebe 
přebírá odpovědnost za jejich faktické fungování, 
a d m i n i s t r a t i v n í z a j iš těn í a z a b e z p eče n í 
legislativních povinností, které nebyly v současném 
způsobu provozu naplněny, město stávajícím 
způsobem plateb stočného od občanů porušovalo 
zákon. 

P o k u d b u d e m e p o č í t a t s p ř i b l i ž n ě 
dvojnásobnou roční platbou stočného na osobu, 
získá VAS, a.s. (3387obyvatel x 750 kč= ) 2 540 
250 kč/rok oproti situaci, kdy kanalizaci 
provozovalo město Újezd u Brna. Z toho VAS, 
a.s. zaplatí městu 1 mil. Kč. Jak bude využito 
zbývajících 1,5 mil. Kč? Bude se VAS, a.s. nějak 
podílet na údržbě a revitalizaci kanalizace a 
ČOV? V dlouhodobých plánech města ohledně 
obnovy a investic  do ČOV a kanalizace s ničím 
takovým počítáno není! 
VAS z prostředků stočného od občanů zabezpečí 
kompletní provoz kanalizace a ČOV, kam patří také 
pravidelná údržba. Tyto náklady do loňského roku 
platilo město a výtěžek stočného na jejich pokrytí 
nepostačoval, provoz byl pro město prodělečný. 
Intenzifikaci ČOV, což bude v  důsledku znamenat 
stavba nové ČOV s využitím několika málo 
stávajících částí, musíme hradit z  vlastních 
prostředků města, k čemuž poslouží také nájemné 
od VAS. Předpokládáme, že se nám podaří získat 
dotaci, i tak bude k pokrytí zbylé části z vlastních 
zdrojů zapotřebí několik desítek milionů korun. 

Je možné, pokud je to výhodnější, uplatnit 
paušální spotřebu i přes to, že má objekt  
nainstalován vodoměr? Pokud nelze, pak může 
lehce nastat situace, že domácnosti s 
vodoměrem budou doplácet na domácnosti bez 
vodoměru. 
Způsobů stanovení množství odpadních vod 
z  nemovitostí je několik a jsou popsány níže. 
Všechny způsoby stanovují toto množství s cílem 
spravedlivě roznést náklady na provozování mezi 

producenty odpadních vod. Protože není technicky 
možné měřit odpadní vody přímo, stanovuje se 
množství vždy nepřímo, a to tak, aby nikdo na 
nikoho nedoplácel.  

Jakým způsobem budou ukončeny stávající 
smlouvy o odvodu odpadních vod s městem? 
Město Újezd u Brna na základě uzavřené pachtovní 
smlouvy svěřilo provozování kanalizace pro 
veřejnou potřebu Vodárenské akciové společnosti 
(VAS), a to s účinností od 1. 1. 2021. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje zrušil městu Újezd u Brna 
povolení k provozování kanalizace a toto povolení 
udělil VAS. Kanalizace v Újezdě u Brna je tedy od 
1. 1. 2021 právoplatně provozována VAS.  

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších 
předpisů , výslovně stanovuje povinnost 
odběratele a provozovatele uzavřít smlouvu na 
odvádění odpadních vod. V ustanovení § 10 odst. 
2 písm. a)  je uvedeno, že „neoprávněným 
vypouštěním odpadních vod do kanalizace je 
vypouštění bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění 
odpadních vod nebo v rozporu s ní“. S ohledem na 
skutečnost, že původní provozovatel pozbyl práv 
k provozování kanalizace (jednak ztrátou povolení 
k provozování a  jednak ztrátou práva vůči 
kanalizaci pro veřejnou potřebu), bylo třeba uzavřít 
smlouvy nové s novým provozovatelem. Z tohoto 
důvodu VAS obeslala vlastníky všech nemovitostí 
v Újezdu u Brna dopisem s požadavkem poskytnutí 
údajů rozhodných pro uzavření nové smlouvy 
a  k  dnešnímu dni jsou již uzavřeny smlouvy 
s většinou vlastníků nemovitostí v našem městě. 

Protože z administrativně-technických důvodů 
nebylo možné do nových smluv zapracovat 
ustanovení o tom, že se těmito novými smlouvami 
ruší platnost veškerých dosud uzavřených smluv na 
o d v á děn í o d p a d n í c h v o d s d o s a v a d n í m 
provozovatelem kanalizace (ačkoliv jsme na tuto 
možnost spoléhali), jsou k ukončení platnosti 
stávajících smluv připraveny dohody o jejich 
ukončení s jednotlivými odběrateli.  

Dovolujeme si  tímto požádat všechny 
odběratele, kteří mají s městem řádně 
uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod, 
aby se v úředních hodinách nebo po telefonické 
dohodě dostavili na městský úřad k jejich 
podpisu do 31. 3. 2021.  

Co obnáší instalace vlastního vodoměru? Jaké 
jsou ceny instalace od VAS, a.s. a kdo je jiná 
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odpovědná osoba, která instalaci bude moci 
provést? 
Cena za instalaci bude vždy individuální, a to podle 
množství práce s ní spojené, použitého materiálu 
apod. Kromě VAS může přípravu pro instalaci 
vodoměru provést kterýkoli instalatér, který dodrží 
technické podmínky pro osazení vodoměru. 

Co jsme zaplatili dříve a jaká bude platba 
stočného nyní? 
Na modelových příkladech není možné stanovit 
rozdíl ceny, záleží na množství vody dodané 
z  veřejného vodovodu. Přepočet ceny za m3 by 
neměl význam a bez stanovení způsobu fakturace 
by byl matoucí.  

Množství vody odpadní se určuje několika 
způsoby. Pro zvolení správného způsobu tohoto 
stanovení je důležité hodnocení uspořádání 
připojené nemovitosti na kanalizaci. Podle 
tohoto stavebního uspořádání se stanovuje 
fakturace následujícím způsobem: 

1. Množství odpadních vod je určeno dle 
množství vody pitné, dodané z vodovodu pro 
veřejnou potřebu. 
Tento princip je základním způsobem fakturace 
a použije se v nemovitostech, které mají vodovodní 
přípojku jako jediný zdroj vody. Do kanalizace 
odtéká stejné množství vody, které do nemovitosti 
přitéká vodovodní přípojkou. Toto množství bude 
totožné s množstvím, které bude za vodné 
fakturovat VaK Vyškov jako provozovatel vodovodu 
pro veřejnou potřebu. 

2. Množství odpadních vod je určeno směrnými 
čísly roční spotřeby. 
Tento princip se použije v nemovitostech, které jsou 
kromě vodovodní přípojky z veřejného vodovodu 
vybaveny ještě dalším zdrojem vody, který do 
nemovitosti dodává vodu pro využití v domácnosti, 
jež odtéká do kanalizace. Protože v  tomto případě 
odtéká z nemovitosti větší množství vody, než do ní 
přiteklo pouze vodovodní přípojkou, nelze údaj 
o  množství vody z vodovodu použít, stejně jako 
v  předchozím případě. Množství je stanoveno 
přílohou č. 12 Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se 
prování Zákon o vodovodech a kanalizacích a činí 
36 m3 na osobu za rok v rodinných domech nebo 35 
m3 na osobu za rok v bytech. 

Další využití tohoto způsobu fakturace je v případě, 
že nemovitost není napojena na veřejný vodovod, 

ale vypouští do veřejné kanalizace odpadní vody 
z  vlastních zdrojů (studna, nádrž na dešťovou 
vodu). 

3. Množství odpadních vod je určeno součtem 
množství vody pitné, dodané z vodovodu pro 
ve-řejnou potřebu a množství vody z vlastního 
zdroje. 
Tento princip se použije v nemovitostech, které 
jsou kromě vodovodní přípojky z veřejného 
vodovodu vybaveny ještě dalším zdrojem vody, 
který do nemovitosti dodává vodu pro využití 
v  domácnosti, a to v případě, že je toto množství 
vody měřeno vodoměrem. Podmínky jsou 
specifikovány v  samostatné dohodě mezi 
vlastníkem nemovitosti a  provozovatelem dle 
pravidel uvedených ve výše zmíněném zákoně 
a  jeho prováděcí vyhlášce. Náklady na zřízení 
měření (zejména vodoměrová sestava, případně 
vodoměrná šachta) nese žadatel (vlastník) 
připojené nemovitosti.  

4. Množství odpadních vod je určeno rozdílem 
množství vody pitné, dodané z veřejného vodo-
vodu a množství vody, využité pro zalévání. 
Tento princip se použije v nemovitostech, které 
část vody z veřejného vodovodu spotřebují 
k závlaze, a to v případě, že je toto množství vody 
měřeno vodoměrem a je vyšší než 30 m3 za rok. 
Podmínky stanovuje výše uvedený zákon a jeho 
prováděcí v yhláška a jsou specif ikovány 
v samostatné dohodě mezi vlastníkem nemovitosti 
a provozovatelem. Náklady na zřízení měření 
(ze jména vodomě rová sestava , p ř ípadně 
vodoměrná šachta) nese žadatel (vlastník) 
připojené nemovitosti. Pokud není množství této 
vody měřeno vodoměrem, může být odečteno 
z množství fakturované vody odpadní na základě 
čestného prohlášení a dle technického výpočtu, 
které vlastník nemovitosti zašle provozovateli. 

Ředitelství VAS a.s. a vedení radnice 

Pozn.: Otázky od občanů shromáždila Mgr. Marie 
Lišková. 
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INFORMACE PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ PŘIPOJENÝCH NA VEŘEJNOU KANALIZACI

Jak už jste byli informováni v závěru loňského roku, 
stala se Vodárenská akciová společnost od ledna 
2021 provozovatelem veřejné kanalizace. Na 
základě množství dotazů ohledně způsobu 
fakturace stočného jsme vypracovali podrobnější 
popis případů, které mohou nastat. Prosíme vás, 
abyste si tento popis pozorně přečetli, viz. 
předchozí článek, a zhodnotili, o jaký typ se bude 
ve vaší nemovitosti jednat. Na základě vašeho 
posouzení nám prosím sdělte, podle které ze čtyř  
variant, bude fakturace stočného pro vaši 
nemovitost probíhat. Může se stát, že si nebudete 
j i s t i nebo je vaše nemovitost v ybavena 
vodohospodářskými zařízeními ještě jiným 
způsobem. Pak nám to prosím oznamte, budeme 
nápomocni konkrétnímu řešení. 

Pokud jste nám ve svých vyplněných dokumentech 
již oznámili, že bude fakturace dle směrných čísel 
prováděna paušální sazbou a nyní na základě 
uvedených pravidel chcete použít způsob měření 
množství vody z vlastních zdrojů, sdělte nám to, 
provedeme potřebnou změnu. 

V případě, že chcete uplatnit způsob s měřením 
vody z vlastního zdroje, je nezbytné tento váš zdroj 
nejdříve osadit cejchovaným měřidlem, a to 
v místě, které ochrání vodoměr před poškozením, 
a  to především poškozením mrazem. Provedení 
nezbytných instalatérských prací a použitý materiál 
hradí vždy vlastník nemovitosti, tato zařízení se 

stávají součástí vnitřních domovních instalací 
a  zůstávají v majetku vlastníka nemovitosti. 
Provést je mohou na objednávku pracovníci VAS 
nebo jiná odborná osoba za splnění technických 
podmínek pro tato měření. S městem bylo 
dohodnuto, že vodoměr za Vás uhradí VAS 
a následně na něm bude zajišťovat cejchování. 

Při rozhodování, zda požádáte o zřízení měření 
vlastního zdroje, pečlivě zvažte svoji dosavadní 
spotřebu vody. Paušální stanovení objemu činí dle 
Vyhlášky 36 m3 pro jednu osobu ročně, tedy 
přibližně 98 litrů za den. Průměrná spotřeba na 
jednoho obyvatele v okrese Brno-venkov přitom 
činí 91 l/os/den. Naměřené množství v praxi často 
přesahuje paušální sazbu a vaše platba může být na 
základě měření tedy i vyšší. 

Pokud požádáte o vsazení měřidla, za období od 
počátku roku 2021 do doby vsazení vodoměru bez 
zbytečného odkladu pro měření spotřeby 
z vlastního zdroje bude fakturována spotřeba pouze 
dle množství vody z veřejného vodovodu, nebude 
tedy na toto období uplatněn výpočet směrnými 
čísly. 

Fakturace probíhá jednou ročně, ve smlouvě 
sjednáváme platbu měsíčních záloh, které 
nepřesahují předpokládanou fakturovanou částku. 
Za pravidelnou službu tedy budete platit 
pravidelnou poměrnou část stočného během celého 
roku, při fakturaci pak jen doplatek. 

Ing. Ivan Vavro, ředitel divize Brno-venkov

Poplatky v 2021

Vážení občané, 

od roku 2021 došlo ke změně splatnosti poplatků za 
pevný domovní odpad (PDO) a psa. Nově jsou 
všechny poplatky splatné v jednom termínu, a to k 
30. 6.   

Výše poplatků: 
- svoz PDO 600 Kč/osoba/rok 

- kabelová televize  500 Kč/rok 

- pes  400 Kč/pes/rok 

- pes, jehož majitel je starší 65 let 200 Kč/pes/rok 

Od roku 2021 je možné předpisy zasílat na e-
mailovou adresu. Kdo z občanů má o tuto službu 
zájem, zašlete žádost o zasílání přehledu plateb na 
e-mail matrika@ujezdubrna.cz nebo vhoďte do 
schránky na radnici. Žádost je ke stažení na 
webových stránkách města. 

Ing. Jana Jarošová, hlavní účetní města

mailto:matrika@ujezdubrna.cz
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Okénko Městské policie
Obezřetnost vždy na prvním místě  
Městská policie v Újezdu u Brna upozorňuje občany 
našeho města, zejména naše seniory, že byl 
v  poslední době zaznamenán opětovný výskyt 
podomních prodejců energií a to i přesto, že je 
v  našem městě podomní prodej a nabídka služeb 
nařízením Města Újezd u Brna  číslo 2/2013 ( Tržní 
řád Města Újezd u Brna ) zakázán. 

Byly zaznamenány případy, kdy senioři pod zprvu 
vypadající výhodnou nabídkou na slevu na plyn, 
elektřinu apod., podepíší dealerovi velmi 
nevýhodnou smlouvu, což zjistí až následně po 
podrobnějším prostudování smlouvy, kterou 
v  rychlosti doma podepsali. Je pak velmi těžké ji 
vypovědět. A navíc mohou zaplatit nemalé peníze 
za odstoupení od smlouvy. Proto si dávejte pozor, 
s kým smlouvu na služby uzavíráte. Doporučujeme 
smlouvy nikdy neuzavírat doma (pouze v sídle 
společnosti) a to vždy až po pečlivém prostudování 
a zvážení podmínek smlouvy. 

Žádáme proto občany, aby v případě návštěvy 
podomního prodejce u nich doma byli nanejvýš 
obezřetní, nepodlehli manipulativnímu jednání ze 
strany prodejců a aby se s nimi pokud možno 
nebavili a na místo přivolali hlídku městské policie 
na tel. čísle 602 500 584. Jenom tak lze předejít 
pozdějším nepříjemným situacím v  souvislosti 
s uzavřenou smlouvou a jejím vypovězením.  

Lokalita „Stará hora" v k.ú. Újezda u Brna – 
zimní období 
Městská policie žádá všechny občany a majitele 
rekreačních objektů a pozemků o všímavost 
k podezřelým osobám a vozidlům nacházejícím se v 
oblasti Staré hory. V případě jejich výskytu prosím 
ihned informujte zdejší městskou policii na tel. 
čísle 602 500 584, nebo volejte na bezplatnou linku 
Policie ČR 158.           

Jsme rádi, že nám tyto osoby včas oznamujete 
k  prověření, stejně jako pohyb nebo odstavení 
podezřelých vozidel. Informace o osobách 
a  vozidlech, které tímto způsobem získáváme, 
předáváme dál Policii ČR k dalšímu šetření 
a  samozřejmě mají značnou hodnotu i pro naši 
činnost. 

Vidět a být viděn ! 
Poslední dobou dochází v našem městečku 
k  velkému nárůstu jezdců na koloběžkách, a to 
především u naší nezletilé mládeže. Bohužel 
zejména v těchto zimních měsících, kdy je brzy 
tma, se pohybují po místních komunikacích či 

chodnících nedostatečně osvětleni nebo i úplně bez 
osvětlení. Co víc, kličkují přes celou šířku vozovky, 
na chodnících ohrožují svojí bezohlednou jízdou 
chodce a je jen otázkou času, kdy kombinace těchto 
neduhů skončí nějakým úrazem. Apelujeme tímto 
zejména na rodiče dětí, pokud svým potomkům 
pořídí tento bezpochyby přínosný sportovní 
doplněk, aby nezapomínali své děti řádně vybavit 
funkčním osvětlením (např. v cykloobchodě stojí 
sada osvětlení přední-zadní miniLed cca 160 Kč) 
nebo reflexními prvky, kupříkladu umístěnými na 
oblečení. A rovněž je řádně poučili, jak se 
v silničním provozu chovat.  

Zákon o silničním provozu posuzuje koloběžku 
jako jízdní kolo. Koloběžky tedy spadají pod 
paragrafy 57 a 58 zákona č. 361/2000 Sb. 
o  silničním provozu, týkající se jízdních kol. Pro 
koloběžkáře z nich vyplývá, že v silničním provozu 
musí dodržovat stejná pravidla jako cyklisté (byť 
reálně v různých městech s různou mírou 
benevolence). 

P o j ď m e s i p ř i p o m e n o u t n ě k o l i k 
nejdůležitějších  zásad: 
Jezdí se po pravé straně vozovky s dostatečným 
bezpečnostním odstupem. 

Jezdci na koloběžce (tak jako cyklisté) mohou jet 
jenom jednotlivě za sebou, nikoli vedle sebe. 

Cyklista/koloběžec mladší 18 let je povinen mít za 
jízdy nasazenou ochrannou přílbu. Ale my 
doporučujeme přilbu i dospělým. Chodník nebo 
silnice budou vždycky tvrdší než hlava. 

Děti mladší 10 let mohou jet po silnici jen pod 
dohledem osoby starší 15 let. Na chodníku, 
cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně mohou 
děti jezdit bez dozoru. 

Jezdec na koloběžce musí mít za snížené 
viditelnosti vpředu rozsvícený světlomet s bílým 
světlem a vzadu svítilnu s červeným světlem. (ta lze 
dobře upnout třeba na bundu nebo batoh). 

Jezdec na koloběžce je řidič a musí tedy respektovat 
vše, co platí pro řidiče motorových vozidel. 
Například by neměl jet pod vlivem alkoholu a měl 
by pouštět chodce na přechodu. 
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Město Újezd u Brna

Počet obyvatel 3371

Počet zaměstnanců  MP celkem 4

Z toho počet strážníků s osvědčením 4

Z toho počet čekatelů (bez osvědčení) 0

Z toho odhad kolik strážníků se podílí na výslednosti MP 4

Počet přestupků vyřešených v dopravě 494

Z toho řešeno příkazem na místě pokutou 104

Z toho postoupeno správnímu orgánu 2

Z toho řešeno domluvou 388

Celková výše pokut uložených příkazem na místě  (v Kč) 19300, -Kč

Počet přestupků - ostatní 170

Z toho řešeno příkazem na místě pokutou 11

Z toho postoupeno správnímu orgánu 9

Z toho řešeno domluvou 150

Celková výše pokut uložených příkazem na místě  (v Kč) 3400, -Kč

Počet přestupků  zařazených do bodového systému (bez měření rychlosti) 0

Počet přestupků v dopravě - překročení max. povolené rychlosti 0

Počet zadržených řidičů vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 0

Celkem řešeno přestupků 664

Celkem uloženo blokových pokut (v Kč) 22700, -Kč

Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených PČR 12

Počet případů použití služební zbraně strážníky 0

Počet útoků na strážníky 0

Zadrženo hledaných osob 0

Nalezeno vozidel v pátrání 0

Předvedeno osob dle § 11 odst. 9) zákona o OP 0

Předvedeno osob dle § 13 zákona o OP 0

Odchyceno zvířat 23

Provedené odtahy/kontrola vozidel 0

Petr Macák, velitel MP

Statistika výslednosti MP Újezd u Brna za rok 2020:
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Újezd u Brna díky projektu DSO Region Cezava získá 220 kompostérů 

Naše městská policie je tu pro vás, proto se na ni 
s  důvěrou kdykoliv obracejte. Níže uvádíme 
pracovní dobu a kontakty. 

Pracovní doba :  
Pondělí až pátek: 07.00 – 16.00 hod., 22.00 – 07.00 
hod., víkendy a svátky : 22.00 – 07.00 hod.. 

V případě mimořádných událostí je strážník 
konající službu mimo uvedenou dobu k dispozici na 
služebním telefonu MP 602 500 584.

Kontakt :  
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. města: iu3b65f 

       
Za MP Újezd u Brna – Petr Macák, velitel

Dobrovolný svazek obcí Region Cezava byl úspěšný 
se svou žádostí o dotaci na pořízení kompostérů 
pro domácnosti z Operačního programu životní 
prostředí. Ministerstvo životního prostředí jako 
poskytovatel uvolní téměř sto milionů korun 
a  obcím tím proplatí až 85 procent nákladů. Do 
projektu se zapojilo devět obcí DSO Region Cezava 
z celkových jedenácti, mezi nimi i Újezd u Brna. 
Žádat se mohlo o dotaci především na domácí 
kompostéry, ale také štěpkovače nebo jiné 
kontejnery na odpad (např. textil). Celkové náklady 
projektu jsou vyčísleny na 4 608 890 korun, dotace 
činí necelé 4 miliony. 

Domácí kompostování obnáší umístění kompostéru 
na zahradě nebo dvorku rodinného domu. Má svá 
pravidla a postupy, ale je pohodlné svou 
dostupností a přináší i výhodu v podobě vlastního 

kompostu pro další užití. Pořízením kompostérů na 
zahrady obyvatel se ušetří místo na sběrném dvoře, 
tím tak projde o několik tun biologicky 
rozložitelného odpadu méně a město ušetří za jeho 
odvoz nebo další zpracovávání.  

Újezd u Brna v rámci projektu získá 220 kusů 
kompostérů, ty se zdarma předají místním 
domácnostem, které pro jev i ly o domácí 
kompostování zájem. Obec se na realizaci projektu 
bude podílet 15 procenty z celkově vynaložené 
částky. Vzhledem k tomu, že výdaje na odpady 
a jejich ukládání rok co rok vzrůstají a tendence do 
budoucna nebude jiná, se každý krok ke zlepšení 
počítá.  

Radka Raflová, manažerka DSO Region Cezava

Pohřební služby
Vážení spoluobčané,  

jak jste jistě ve velké většině zaznamenali, 
k 31.12.2020 ukončila svoji činnost pohřební služba 
Nohel. Pro zajištění služeb v  této oblasti jsme 
jednali s  pohřební službou CONCORDIA a CAJZL. 
Zástupci obou pohřebních služeb ochotně nabídli, 
že se na ně mohou naši občané v případě potřeby 
obracet. Proto vám přinášíme kontakty na ně. 
Samozřejmě v případě potřeby můžete kontaktovat 
zcela jiné pohřební služby, nicméně naší snahou 
bylo, aby tato oblast nezůstala zcela nezajištěná. 

Za vedení města Marie Kozáková

http://www.ujezdubrna.cz
mailto:policie@ujezdubrna.cz
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Upřímné díky dárcům a všem, kteří se jakkoliv do 
letošní sbírky zapojili.  

Díky Vám všem.  

Jiří Jeniš, koordinátor

Statistika obyvatel v Újezdě u Brna za rok 2020 
Počet obyvatel k 31. 12. 2020 je 3 371. 

NAROZENO:   41 dětí, z toho 23 chlapců  

a 18 děvčat. 

ZEMŘELO:  51 občanů 

PŘIHLÁŠENO: 42 občanů 

ODHLÁŠENO: 49 občanů 

SVATBY v Újezdě u Brna 
V roce 2020 bylo v našem městě uzavřeno  
13 svateb, z toho 5 sňatků církevních. 

Statistika jubilantů v roce 2020 
50. narozeniny oslavilo 42 občanů. 

60. narozeniny oslavilo 37 občanů. 

70. narozeniny oslavilo 38 občanů. 

80. narozeniny oslavilo 18 občanů. 

90. narozeniny oslavilo 41 občanů. 

Přejeme všem oslavencům, i těm mladším, kteří se 
v roce 2021 dožívají významného životního jubilea, 
aby se těšili pevnému zdraví, měli radost ze svých 
dětí, vnuků a pravnuků a život v Újezdu u Brna jim 
přinášel jen radost a spokojenost. 

Petra Zemanová, matrikářka města

Tříkrálová sbírka 2020
Díky Covidu-19 probíhala letošní Tříkrálová sbírka 
úplně jinak, než jsme si představovali a  jak ji 
známe. Děti, které se na ni těšily, nemohly vyrazit, 
a my přemýšleli, jak ji provést. Vytipovali jsme tři 
místa - lékárnu, kostel a městský úřad. Oslovili jsme 
paní magistru Michaelu Kyselkovou, místního pana 
faráře otce Petra a vedení města. Všude jsme se 
setkali s ochotou pomoci.  

Zapečetěné pokladničky jsme rozdali na určená 
místa 10. ledna. S nadšeným očekáváním a nadějí 
jsme sledovali, jak se plní. Někdy bylo potřeba je 
také vyměnit za nové. 24. 1. Tříkrálová sbírka 
skončila, odneslo se šest zapečetěných pokladniček 
na městský úřad, zkontrolovalo zapečetění panem 
místostarostou na jednotlivých kasičkách a mohlo 
nastat počítání.  

Celkový výtěžek  činil 66 345 Kč a byl hned 
v  pondělí 25. 1. odeslán  na účet Oblastní charity 
Rajhrad.  

Výsledek sbírky nás velmi překvapil a potěšil, 
přestože to byla jen polovina částky sbírky  z roku 
2020.  
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Rozhovor s MUDr. Janou Godavovou 
Podzim/zima je náročnější v  tom, že pandemie 
udeřila již opravdu naplno, řešíme desítky 
nemocných na telefonu denně, odesíláme na PCR- 
stěry, vystavujeme PN, a přitom se snažíme o plný 
chod ordinace také pro nemocné „necovidové“ 
pacienty včetně administrativy.  

Největším úskalím je současný laxní postoj nemalé 
části společnosti k  situaci, která je opravdu vážná. 
Chtěla bych tímto poprosit pacienty, byť chápu, že je 
někdy situace náročná, aby nechodili nemocní do 
práce, dodržovali karanténu, pokud mají nemocného 
doma nebo se s  někým nemocným potkali, jinak 
bude ještě dlouho zle. Velikou naději vkládám do 
vakcinace, která jako jediná může navodit ochranu 
jednotlivce a následně i celé společnosti a vrátit nás 
k normálnímu životu.  

Zkuste popsat naše město svým vlastním 
pohledem. Co Vám v Újezdě chybí a co naopak 
považujete za jeho přednosti? 
Plus města je dobrá spolupráce s lékaři odborných 
ambulancí, rehabilitací, domácí péčí, městskou 
policií i zastupitelstvem a samozřejmě většinou 
milých pacientů. Taky návaznost péče na odborné 
ambulance v  Brně a na Fakultní nemocnici 
u  sv.Anny. Osobně mi zatím v Újezdě nechybí nic, 
a  jako velikou výhodu beru i spolupráci s kolegyní, 
paní doktorkou Kudrnovou, se  kterou se známe již 
delší dobu. 

Máte náročné povolání, jakým způsobem 
doplňujete životní energii? Které činnosti jsou 
pro Vás relaxací? 
V  této náročné době je skutečně v  ordinaci hodně 
práce a moc volného času nezbývá, pokud nějaký je, 
ten věnuji své rodině a aktivitám s  ní, což mi 
doplňuje zmíněnou energii. Mám dvě malé dcery, 
manžel je také lékař, prarodiče daleko, tak musíme 
být i celkem dobří manažeři našeho času. Máme rádi 
výlety na kolech, do přírody, já si odpočinu i při 
práci na zahradě. 

Zdraví je v současné náročné době postaveno na 
žebříčku hodnot velmi vysoko. Jaký je Váš recept 
na to, aby člověk pro své zdraví udělal co možná 
nejvíc?  
Pro zdraví jako rodina se snažíme zdravě jíst, hýbat 
se, nejlépe někde v přírodě, i když nyní přes zimu je 
příležitostí méně, a být dle možností co nejvíc 
v pohodě, v dnešní době je to taky náročné, ale jistě 
bude brzy líp. 

Rozhovor vedla Mgr. Markéta Jetelová

Proč jste zvolila povolání lékařky? Pocházíte 
z  lékařské rodiny, ovlivnili Vás přátelé a nebo 
to bylo čistě Vaše 
rozhodnutí? 
Povolání lékaře jsem 
s i z v o l i l a s a m a , 
pocházím z učitelské 
r o d i n y, l é k a ř e m 
v  naší rodině přede 
mnou nikdo nebyl. 
C e l k e m b r z o n a 
gymnáziu jsem měla 
jasno, že medicína je 
to, co chci jednou 
d ě l a t , b u d e m ě 
naplňovat a těšit. 
Vystudovala jsem 
tedy Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity 
(promoce 2007) a zůstala spolu s  manželem 
pracovat v Brně. Mé začátky jsou spojené s interní 
klinikou ve FN Brno, následnou předatestační 
přípravou na praktického lékaře pro dospělé. 
Vzhledem k  tomu, že mě i práce na interní klinice 
velmi bavila, zůstala jsem pracovat na službách 
jako externí lékař na interní příjmové ambulanci FN 
Brno ještě mnoho dalších let, respektive do nástupu 
na MD v roce 2014.  

Jak dlouho působíte v našem městě, kde jste 
pracovala před příchodem do Újezda u Brna? 
Po atestaci r. 2010 jsem pracovala již jako praktický 
lékař v Centru ambulantní gynekologie a primární 
péče v  Brně do nástupu na zmíněnou MD 2014. 
Během rodičovské dovolené jsem chvíli docházela 
na malý částečný úvazek na bývalé pracoviště, 
chvíli pak do ambulance praktického lékaře 
do  Těšan nebo jako závodní lékař do výrobního 
podniku v Mikulově. 

V Újezdu u Brna působím od roku 2018, zprvu to byl 
jeden den v týdnu, v únoru 2020 jsme se již s panem 
doktorem Šultesem vystřídali. Pandemie Covid 
udeřila v podstatě hned po mém nástupu, ač na jaře 
to nebylo zdaleka tak náročné jako nyní. Jako jedno 
z prvních opatření se zavedlo objednávání pacientů 
na čas (i když ne vždy jde přesně čas dodržet, 
snažíme se), aby se eliminovala možnost nákazy 
v  čekárně, nošení roušek, respirátorů na středisku, 
častá dezinfekce prostor.  

Pandemie COVID 19 ještě neskončila. Jak se 
dotkla Vaší práce, jaká opatření musela být 
zavedena, co bylo a možná stále je největším 
úskalím? 
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Domácí péče
Pojem domácí péče je u nás již nějakou dobu 
zakotvený a ustálený. Ti, kteří se s  touto službou 
ještě nesetkali, neboť ji nejspíš nepotřebovali, si pod 
tímto pojmem mohou vybavit i úspěšný celovečerní 
film režiséra Slávka Horáka. Film pojednává 
o  zdravotní sestřičce Vlastě, která se k  nelibosti 
svého manžela začala zajímat o  alternativní 
medicínu. Za výborné ztvárnění v hlavní roli 
s  Alenou Mihulovou a jejím hereckým manželem 
Bolkem Polívkou získal tento film řadu ocenění.  

Domácí ošetřovatelská péče (DOP) je odborná 
zdravotní péče poskytovaná v  domácím prostředí 
pacientům, kteří jsou z  důvodu změn zdravotního 
stavu závislí na zdravotní péči, ale jejich současný 
zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Takovou 
první průkopnicí a zakladatelkou ošetřovatelské 
péče byla Florenc Nightingelová, přezdívaná jako 
„dáma s  lampou“. Tato dáma žila v  19. století 
v  Anglii a navzdory tehdejším zvykům se vydala 
zcela nekonvenční cestou a stala se ošetřovatelkou. 
V  nemocnicích, kde byly velmi špatné hygienické 
podmínky, zavedla mnoho opatření, která vedla 
k  velmi významnému posunu v  léčbě nemocných. 
Své pacienty také navštěvovala v jejich domovech. 

Rozšíření domácí péče v  naší zemi postupně 
nastávalo po roce 1989, kdy tato služba nahradila 
tehdejší tzv. geriatrické sestry pracující pod 
praktickými lékaři. S  rozvojem medicíny a její 
humanizací se tak stala nedílnou součástí péče 
o  nemocné. Tato péče je hrazena ze zdravotního 
pojištění na základě předpisu (indikace) ošetřujícího 
nebo praktického lékaře. Služba může být 
poskytnuta na přání klienta i bez předpisu. V tomto 
případě je péče hrazena klientem. Tato péče je 
poskytována prostřednictvím registrované služby 
odborným zdravotnickým personálem. Podstatou 
této služby je poskytnutí zdravotní ošetřovatelské 
péče v  domácím prostředí pacienta po dobu 24 
hodin denně, sedm dní v týdnu. 

Základní výhodou domácí péče je ošetření 
nemocných, které probíhá v  jejich domácím 
prostředí. Tímto je zcela zásadně zvyšována kvalita 
života pacienta. Péče je zaměřena na udržení 
a  zvyšování soběstačnosti v  běžných denních 
činnostech. Neopomenutelným faktem je také 
možnost zapojení členů rodiny, kteří se tak mohou 
přímo podílet na péči o své blízké. Dochází také 
oproti zdravotnickým zařízením k  minimalizaci 
přenosu infekcí. Tato forma péče umožňuje zkrátit 
délku hospitalizace pacientům, kteř í trpí 
nevyléčitelnou chorobou a ocitli se v  terminálním 
stádiu nemoci. 

V  Újezdu u Brna je domácí ošetřovatelská péče 
poskytována našim občanům od roku 2001. Pokud 
dobře počítáme, tento rok to již tedy bude 20 let od 
jejího založení a působení v  našem městě. Její 
zakladatelkou je paní Martina Matějková, která sama 
je újezdskou občankou. Své pacienty velmi dobře 
zná a také již čtvrté volební období působí jako 
aktivní členka Sociálně zdravotní komise. Od roku 
2005 sídlí v  Domě s  pečovatelskou službou na 
Rychmanově. Společně s dalšími dvěma zdravotními 
sestrami zabezpečují poskytování odborné zdravotní 
péče nejen zde v našem městě, ale i zhruba v okruhu 
10  kilometrů od Újezdu. Velmi dobře ji tedy znají 
např. v  Sokolnicích, Telnici, Moutnicích i Měníně 
a  dalších obcích blízkých Újezdu. Se svým týmem 
poskytuje domácí péči ve spolupráci s  praktickými 
lékaři a také ošetřujícími lékaři v nemocnicích. 
Každý den jsou sestry na cestách a navštěvují 
nemocné, u kterých zabezpečují množství 
odborných výkonů. Například odběry biologického 
materiálu, aplikace injekcí, podávání infuzí, 
ošetřování chronických ran, péči o klienty se stomií 
či permanentními katetry. Do jejich širokého spektra 
poskytované péče patří také nácvik rehabilitace 
u  nemocných s  poruchami hybnosti, pomoc 
a  edukace při aplikacích injekčních léků a spousty 
dalších výkonů. Ke svým pacientům jezdí mnohdy 
i v nočních hodinách dle aktuálního stavu a potřeby 
nemocných. Každá sestra navštíví denně v průměru 
15 – 20 pacientů. Pro všechny, kteří potřebují, jsou 
schopny také zabezpečit kompenzační pomůcky 
a tím usnadnit každodenní život těchto nemocných. 
Poskytují zapůjčení např. chodítka, vozíku, 
polohovací postele, toaletní židle a dalších jiných 
pomůcek.   

N á r o čn o s t t é t o p r o f e s e n e s p o č í v á j e n 
v  každodenním cestování od jednoho pacienta 
k  druhému za každého počasí, ale také v  nutnosti 
samostatného okamž i tého rozhodnutí př i 
zhodnocení stavu každého klienta. Sestra totiž nemá 
v  daném okamžiku možnost porady s  lékařem tak, 
jako je tomu v nemocničních či ambulantních 
zařízeních.  

Potřeba a nutnost této služby je stále více aktuální. 
A to nejen s  ohledem na skutečnost neustále se 
prodlužujícího se věku občanů ČR, což s  sebou 
logicky přináší nejrůznější potřeby těchto lidí, ale 
také fakt, že rodinu a domácí rodinné prostředí 
nenahradí ani nej lepš í péče poskytovaná 
v nemocničním prostředí. 

Božena Flajšingerová
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Újezdská vnoučata
Tato vydařená akce proběhla v našem městě 
v prosinci minulého roku. Újezdské maminky přišly 
s myšlenkou vyrobit malé dárky a obdarovat jimi 
místní seniory. A začalo se vyrábět. Vyráběly jak 

děti, tak i dospělí. Do Mezigeneračního centra 
přinášeli dárečky z různých materiálů.  
Bylo úžasné, kolik dětí a dospělých se zapojilo. Byli 
ochotni darovat kousek sebe, času a materiálu, aby 
mohli udělat v této zvláštní době radost a vykouzlit 
úsměv u našich starších občanů. Zapojila se také 
naše mateřská škola a Veselá školička Zuzanka. Děti 
z obou školek vyrobily velké množství vánočních 
přáníček, jedno hezčí než druhé. Za to patří oběma 
školkám velké poděkování. Podle toho, kolik se 
sešlo dárečků, jsme volili věkovou hranici seniorů, 
kteří mohli být obdarováni. Nakonec se podařilo 
dát dohromady kolem 300 ks dárků, a tak jsme 
mohli obdarovat seniory od 75 let. A přišla chvíle 
roznosu dárečků, kterého se ujali skauti, ti zároveň 
roznášeli Betlémské světlo. I těm patří velké 
poděkování. Vedle toho děkujeme Kateřince, 
Adrianě , Karl íkovi a  Grétce, Dominikovi 
a Matyášovi, Jindřišce a Ladušce, Natálce, Vojtovi, 
Samuelovi, Alexandře, Filípkovi, Elišce a Barborce, 
Martinkovi a všem ostatním dětem a dospělým, 
kteří pomohli potěšit naše dříve narozené 
spoluobčany. 

Pavlína Kroupová, Mezigenerační centrum

Světlo naděje
Stejně jako každý rok, tak i letos jsme se se skauty 
v ydal i roznést Betlémské svět lo starš ím 
s p o l u o b č a nům . Te n t o k r á t b y l a s i t u a c e 
komplikovanější. Jednak jsme se nemohli zúčastnit 
tradičního slavnostního ceremoniálu s předáváním 
Betlémského světla ve Vídni,  centrálním místem 
pro celou Evropu, ale taky jsme do poslední chvíle 
nevěděli, jak bude moci proběhnout samotné 
předávání u nás v  Újezdě. A  tak jsme si přivezli 
světlo z  brněnské katedrály v  týdnu a doufali, že 
v neděli vše klapne. 

Betlémské světlo jakožto symbol klidu a míru 
každoročně roznášíme co nejblíže před Štědrým 
dnem. Letos nás ještě místní Mezigenerační 
centrum překvapilo příjemnou prosbou. Maminky 
s  dětmi a další občané vyrobili pro naše seniory 
malé dárečky a poprosili nás, zda bychom je 
pomohli roznést obdarovaným spolu s Betlémským 
světlem. V  neděli 20. prosince po obědě jsme se 
sešli na oratoři, kde jsme se rozdělili do šesti 
skupin, každá skupina si vzala část seznamu osob, 
které jsme chtěli navštívit, svíčky, svícny, špejle na 
odpalování, ručně vyrobená přání od dětí, přání od 
města, ručně vyrobené dárečky od maminek a dětí 
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z  Mezigeneračního centra, a také lucerny se 
světlem. No, nebylo toho málo, uff.  

Samozřejmě s ohledem na současnou situaci jsme 
i  my museli podstoupit určitá opatření. Celé 
roznášení se tedy konalo striktně v  rouškách. 
Kontakt při odpalování a obdarování jsme se snažili 
omezit na minimum. Po roznosu jsme se 
z bezpečnostních důvodů nezdržovali ani na oratoři 
a každá skupinka, která dokončila svoji trasu 
roznosu, šla automaticky domů. 

Velmi nás těší, že i v takhle těžké době jsme mohli 
k  lidem dostat krásný symbol, jakým je Betlémské 
světlo. Už se všichni těšíme, až se budeme moci 
vídat při naší pravidelné činnosti osobně, a tak 
i Vám, čtenářům zpravodaje, přejeme dobré zdraví 
a co nejdříve návrat k běžnému životu. 

Saša Baxantová a Veronika Šinderbalová

Okénko pro děti

Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu kroupova@ujezdubrna.cz nejpozději do 15. března 2021.  

Vylosujeme 3 výherce a ti budou odměněni malým dárkem.

14. 9.

3.
11.

12. 4.

13.

5. 7.
6.

8. 2. 10. 1.

mailto:kroupova@ujezdubrna.cz
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Újezdský betlém
Asi nikdo z nás nemůže říci, že by se jej dlouhodobá 
nepříznivá epidemiologická situace a  všechna 
opatření s ní související nijak nedotkla. Všichni 
zažíváme nějaká mírná či větší omezení ve svých 
životech. To, co jsme mnohdy vnímali jako 
automatickou součást našeho bytí, se rázem 
rozplynulo do oblaku vzpomínek. O to víc člověka 
potěší vědomí, že jsou mezi námi lidé, kteří umí 
tuto situaci obrátit na něco dobrého. Zkrátka, když 
něco nemůže nějak jít, najdou jiný, nový způsob, 
jak by se daná věc mohla realizovat. Takovým 
krásným příkladem je vytvoření symbolické 
betlémské stáje na náměstíčku před újezdskou 
radnicí. 

Každý občan Újezdu jistě ví, že se každoročně 
uskutečňoval živý betlém v kapli svatého Antonína. 
Byla to vždy krásná společenská akce, na které si 
lidé mohli nejen oživit vánoční symboliku a smysl 
Vánoc, ale zároveň se společně potkat a popovídat 
si. Velkou přidanou hodnotou byla i  příjemná 
procházka pod Starou horu. Často sem přicházeli i 
lidé z okolních vesnic. Letos však stejně jako další 
akce musela být zrušena.  

Autorka betléma ze slámy, Pavlína Kroupová, ve své 
hlavě tuto myšlenku nosila už nějaký čas. Avšak 
každý máme jistě zkušenost, že od myšlenky k 
real izaci vede mnohdy předlouhá cesta . 
Uskutečnění tohoto jejího plánu pro ní byla velká 
výzva. Paní Kroupová však tento svůj počin 
načasovala na tu 
nejlepší dobu. Když 
j s m e n e m o h l i k 
ž i v é m u b e t l é m u 
k  A n t o n í č k o v i , 
přiblížila jej nám 
všem přímo do srdce 
Újezda. Na první 
adventní neděli jsme 
tak mohli obdivovat 
v ý s l e d e k j e j í h o 
s n a ž e n í . T v o r b a 
tohoto dílka jí trvala 
zhruba měsíc. Jak 
sama uvedla, velkou 
oporou a technickým 
p o r a d c e m 
i  realizátorem byl 
manžel . Obstaral 
materiál , nařezal 
i  stloukl korpusy pro 
jednotlivé postavy 
stejně jako pro stáj 

samotnou. Se sháněním látek a dalších komponentů 
pomohly také újezdské maminky.  

Všechny postavičky jsou zhruba 120 cm vysoké. 
Základ každé z nich tvoří dřevěný špalek 
a polystyrenová koule, která je obalena senem. Tak 
podobně vznikli i oslík a volek ležící vedle jeslí. 
Všechny postavy jsou pak ozdobeny látkami 
a  dalšími maličkostmi, které charakterizují jejich 
význam. A tak jsme mohli vidět Marii a Josefa 
společně s Ježíškem v jesličkách. Také tři krále, 
Kašpara, Melichara a Baltazara. U jeslí nechyběl ani 
zmiňovaný vůl a oslík. Sama autorka betlému 
slibuje, že nezůstane jen u těchto postaviček, ale 
další budou postupně v následujících letech 
přibývat.  

Tímto svým výtvorem potěšila a rozzářila nejednu 
dětskou dušičku, ale věřím, že i nás, dospěláky. Není 
samozřejmostí, že někdo udělá cokoli ve vlastním 
volnu pro radost jiných.  

Přála bych nám všem, abychom z každé nepříznivé 
situace uměli vynést na světlo něco dobrého. 
A  pokud to způsobí radost a úsměv, je to o to 
cennější. Úplně nakonec bych chtěla nejen za sebe, 
ale za všechny, kteří měli tento poněkud „jiný“ 
vánoční čas obohacený o krásný pohled na újezdský 
betlém, poděkovat Pavlíně Kroupové za odvahu 
přijmout a realizovat tuto svou výzvu. 

Božena Flajšingerová



26

Ochutnávka nových knih a časopisů v knihovně
DOBRODRUHŮM, autor Tereza Ramba 
Cestopis 
Cestování si nikdy nenaplánujete na sto procent, 
vždy vás něco překvapí. Ví to i oblíbená herečka 
a cestovatelka Tereza Ramba (Voříšková).  

Za dva roky navštívila dvacet zemí a rozepsala se 
o jejich známých i nečekaných podobách.  

Ať už máte sami 
n e k l i d n é h o 
c e s t o v a t e l s k é h o 
ducha, nebo radši 
j e n o m j e z d í t e 
prstem po mapě, 
Tereziny záž i tky 
v  k o m b i n a c i 
s  a u t e n t i c k ým i 
f o t o g r a f i e m i 
a  ilustracemi jsou 
natolik inspirující, 
že vás začnou svrbět 
pohorky.  

MLHA NAD SHADOW SANDS, autor Robert 
Bryndza 
Detektivka 

Kate Marshallová a její asistent Tristan Harper 
vyšetřují další zapeklitý případ. Jak spolu souvisí 
zmizení mladých lidí a oblast Shadow Sands? 
A jakou roli hraje hustá anglická mlha?  

Při potápění ve vodní nádrži Shadow Sands objeví 
Kate Marshallová mrtvé tělo mladíka, který býval 
vynikajícím plavcem. Přivolaní policisté případ 

označí za tragickou 
nehodu, přestože 
m á K a t e s v é 
pochybnosti. 

CHLAPEC V  PRUHOVANÉM PYŽAMU, autor 
John Boyne 
Román z koncentračního tábora 

Brunovi se nechce opouštět starý dobrý pokojíček, 
školu a kamarády v Berlíně a stěhovat se do 
nového, osamělého a 
p o n u r é h o d o m u v 
tajemném místě jménem 
Aušvic.  

Jenomže Fíra, nadřízený 
Brunova tatínka, tak 
rozhodl a devítileté děti 
do podobných záležitostí 
nemají co mluvit. S kým 
si tady ale Bruno bude 
hrát?  

Z okna vidí jen vysoký 
plot a za ním občas 
podivné lidi, kteří nosí 
pyžamo – i přes den!  

NOVĚ ODEBÍRANÉ ČASOPISY V ROCE 2021 
VENKOV & STYL, MOJE PSYCHOLOGIE,  

100 + 1, ZAHRÁDKÁŘ, NOVÉ PROMĚNY BYDLENÍ 

Daria Matoušková, Věra Lísková - knihovnice 
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Tanec vsedě
Tato netradiční  taneční metoda  je určena 
převážně pro seniory nebo ty, kteří se z jakýchkoli 
důvodů již nemohou účastnit párových nebo jiných 
tanců. Je možné tančit i přes různé sociální, 
zdravotní problémy či psychické obtíže. Tanec 
přináší radost z hudby, pohybu v rytmu a sociální 
kontakt, s ostatními vytváří dobré vztahy a může 
pomoci zlepšit psychickou i duševní pohodu. 

Je možné zapojit do tance celé tělo a to i v případě, 
že sedíme. Postupně se roztančí nohy, ruce, hlava a 
nakonec určitě i myšlenky a pocity.  

S metodami a postupy, jak využít pohyb při tanci 
vsedě, bych ráda seznámila zájemce v budoucnu při 
kurzu v našem městě. Teď to momentálně není 
možné, ale snad se brzy dočkáme, sejdeme se 
a ,,zatančíme si“. 

Můžete si však sami doma vyzkoušet, že to není nic 
těžkého. Zatančete si vsedě na židli.  

Jak na to?  
1. Posadíme se pohodlně na židli, narovnáme se 
v zádech a několikrát se zhluboka nadechneme. 

2. Pustíme si příjemnou melodii, známou písničku 
nebo si můžeme sami zazpívat. 

3. Začneme podupáváním nohou do rytmu (nejprve 
špičky, pak paty, pak celé nohy). 

4. Podupávání vystřídá tleskání rukama, v průběhu 
se může změnit na luskání prsty. 

5. K tleskání (luskání) přidáme mírné úklony těla do 
stran, případně pohupování s nadzvedáním 
střídavě pravé a levé části hýždí. 

6. V další části melodie (další sloka písničky) 
zapojíme opět nohy - střídáme levou a pravou nohu 
vřed a zpět, úkroky stranou. 

7. A přidáme ruce – zvedáme střídavě do upažení, 
předpažení nebo i vzpažení (kdo může). 

S těmito základními pohyby nohou, rukou a těla si 
můžete sami sestavit choreografii na jednu sloku 
písničky. Pro procvičování paměti pak opakujte 
vytvořenou sekvenci pohybů i v dalších slokách. 

Těším se na snad brzké setkání s Vámi při tanci 
vsedě. 

Pavlína Kroupová , Mezigenerační centrum

PYŽAMKA Z ÚJEZDA POMŮŽOU DĚTEM V KLOKÁNKU
Chtěla bych touto cestou moc 
poděkovat všem, kdo jste se 
v  lednu zapojili do sbírání 
pyžamek pro Dětskou nemocnici 
v  Brně.   Do sbírky se zapojili 
takřka všichni. Pyžamka přinesli 
nejenom kteří, co je měli doma 
po svých dětech, mnoho z vás je i 
ušilo, či koupilo v  obchodě. 
V  M e z i g e n e r ačn í m c e n t r u 
a  m a t e ř s k é š k o l e s e t a k 
nashromáždilo velké množství 
pyžamek. A protože jich Dětská 
nemocnice měla již tolik, že je 
nebylo kam dát, zavezli jsme je 
po dohodě s nimi a magistrátem 
do brněnského Klokánku, kde 
jich část zůstane a zbytek 

poputuje do Klokánků po celé 
republice, aby udělala radost 
d ě t e m m a l ý m , i t ě m 
náctiletým. 

S  paní ředitelkou Marcelou 
Bublovou jsme pak i krátce 
d i s k u t o v a l i o s i t u a c i 
v Klokáncích a bylo jasné, že 
t o t o n e b y l a r o z h o d n ě 
poslední sbírka.  

Ze srdce děkuji všem, kdo jste 
se zapojili do této sbírky, 
a  věřím, že nás dobrá věc 
znovu spojí. 

Petra Kocúrová 
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Jemine, domine, masopust pomine...
Pojem masopust můžeme chápat v širším nebo 
užším významu. Označuje totiž stejně tak období 
od Tří králů po Popeleční středu jako poslední tři 
dny nejbujařejšího veselí před Popelcem, tyto jsou 
též nazývány ostatky. Pojem vznikl z doslovného 
překladu carnevale, tedy upustit od masa 
a  předznamenává tak 
čtyřicetidenní období 
půstu. Ale masopust 
samotný s půstem nic 
s p o l e č n é h o 
samozřejmě nemá. Ba 
naopak. Je to doba 
v e s e l í , z a b i j a č e k , 
maškarád, tanců a  her. 
Nebo alespoň dříve 
tomu tak bylo.  

I když se v dnešní době 
nekonají masopustní 
tradice v celé své kráse, 
m ů ž e m e s i 
p ř i p o m e n o u t , že v 
Újezdě se jich též pár dochovalo nebo byly 
obnoveny či novodobě pojaty. A protože letos se 
budeme muset bez tohoto veselí obejít, pojďme si 
společně zavzpomínat, jaké masopustní radovánky 
zde tradičně probíhají a na kterých se snad opět 
příští rok budeme moci poveselit. 

Každoroční masopustní akcí hasičů z Újezdu u Brna 
jsou Újezdské ostatky, průvod masek po Újezdě, 

který je zakončen maškarní přehlídkou masek 
v  sokolovně. Vychází z  tradice obřadního průvodu 
masek, který obcházel obcí, tančil, zpíval a vybíral 
různé pochutiny, nejčastěji slaninu, vejce, kořalku 
a  koblihy č i Bož í milosti, které se poté 
konzumovaly na večerní zábavě.  

Nejznámější a jednou 
z  nejs tarš í ch postav 
takového průvodu byl 
medvěd jakožto symbol 
p l o d n o s t i . J e h o 
p o v i n n o s t í b y l o s i 
v  k a ž d é m s t a v e n í 
zatančit, aby se urodil len 
a konopí. Vedle medvěda 
nesměl v  průvodu chybět 
Ž i d , b á b a , n e v ě s t a , 
kominík, smrt, ras, kat 
a další. 

N a t u t o t r a d i c i t é ž 
navazuje novodobý zvyk 
určený pro děti v Újezdě, 

tradiční Dětský maškarní ples, který se konává 
v  Komunitním centru Dona Boska. Děti si zde 
mohou zatančit, zasoutěžit a užít si veselou zábavu 
v tématické masce. Každý rok je totiž ples na jiné 
téma. Vloni to bylo například "Kdo bydlí na hradě". 

A nesmíme zapomenout na obnovenou tradici 
pochovávání basy. Ta se dříve symbolicky 
pohřbívala na celé postní období, v němž se 
nesměly konat žádné zábavy. Vloni se konal v↓sále 
Na Rychtě již druhý ročník pochovávání basy 
a  pevně doufám, že příští rok na něj opět Tylovo 
divadlo Újezd u Brna ve spolupráci s CM Šternovjan 
navážou. Podrobně jsme si o něm mohli přečíst 
v loňském dubnovém vydání zpravodaje. 

A tak si alespoň skrze doprovodné fotky 
vzpomeňme na masopustní veselí let minulých 
a  doufejme, že na něj v letech následujících 
budeme moci zase navázat. A nic nám nebrání si 
k  přemítání o době minulé a budoucí na sádle 
usmažit nejtypičtější masopustní pokrm, totiž 
zlatavý a voňavý koblížek. 

Mgr. Marie Lišková

Pochovávání basy Na Rychtě v loňském roce

Dětský maškarní ples na oratoři
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Masopust roku 1926 v Újezdě u Brna
„Tuhá zima trvala v Újezdě po celý masopust, ve 
kterém musí mnohý rolník, řemeslník i dělník 
navštíviti aspoň 3 plesy, snísti tam 3 večeře 
a připraviti si „zvýšenou náladu“ požitím více půllitrů 
piva a několika sklenic čaje s rumem. 

Přirovnáme-li masopust před 30 lety k dnešnímu, 
vidíme, že se zvrhnul, že ztrácí svůj svéráz. 
S masopustem je tradicí svázaná kobliha a té hrozí 
ztráta svérázu. Dříve v masopustní úterý vykvasil 
a  přeletěl masopust dokonale nejen veselím na 
různých plesích a tanečních zábavách, nezbytným 
maškarním průvodem po dědině, ale i objevením se 

plné mísy koblihů na jídelním stole. Dnes by se dal 
masopust natáhnouti od ledna do prosince, protože 
koblihy se smaží v Újezdě po celý rok, při zabíjačkách, 
v době jarních svátků, ve žních, při sklízení cukrovky 
a zemáků, při křtinách i úvodkách, čímž je řečeno, že 
kobliha se v Újezdě již přejídá. Ztrátou tradice 
pozbývá kobliha své nejkoblihovatější chuti, vyrábí se 
sériově a přestává míti vůni masopustu.“ 

Do Pamětní knihy zapsal p. Roman Chrást, řídící 
učitel. 

Přepsala Rostislava Paarová

Z historie našeho městečka - SOKOL, část 2
Pokračuji ve výpiscích ze sokolského Památníku, 
jak zapsala paní Adéla Staňková: 

„V roce 1908 nastal všestranný rozvoj našeho odboru. 
Vstoupil do něho zdejší rodák a uvědomělý Sokol br. 
Jan Hromádka (později učitel tělocviku na Rusi) 
a  technická činnost se rozšířila. Přibylo dorostu, 
vstoupily do odboru i ženy. První členky byly tyto 
sestry: Bohatcová M., Cupáková L., Čermáková R., 
Felmanová T., Haluzová M., Kalvodová Č., Kulíšková 
T. a L., Mužíková Č., Novotná F. a R., Otřísalová D., 
Koutná R., Švandová L., Richtrová A. a Vítková A. 
Založením ženského odboru byly vybudovány všechny 
složky sokolské organizace v našem odboru. Ochranu 
nad ním převzala po jednotě zbejšovské jednota 
sokolnická. Bratři pořídili nové odborné knihy, 
zpracovali cvičební rozvrhy i pro všední dny, koupili 
nová bradla a kruhy. Veřejné cvičení toho roku bylo 
odrazem zvýšené činnosti tělocvičné. Prostná cvičilo 

34 mužů, dorost provedl pěkné cvičení s praporky. 
Kromě veřejných cvičení v okolí obeslal odbor slety 
v Prostějově a Kroměříži. Účastnili se též národních 
slavností, významných pro náš kraj. Tak hromadně 
jeli na menšinový výlet do Židlochovic a národní 
slavnost do Slavkova, pořádanou ku poctě 
šlechtického demohrata Dr. Václava Kounice, 
mecenáše českého studenstva.  

Činnost odboru zpestřil br. Hromádka tím, že 
pořádal „taneční hodiny“, které budily ve veřejnosti 
živou pozornost. Úměrně rostla i osvětová činnost 
odboru, jíž se čile věnovalo několik studentů. Konány 
proslovy, přednášky a recitační večer Svatopluka 
Čecha. Knihovna vyrostla sloučením knihovny 
Národní jednoty a Řemeslnické besedy, ale zůstala 
knihovnou sokolskou. Újezdští bratři spolupůsobili 
při založení odboru v Telnici a navštěvovali jej. Již 
v r. 1908 cítilo členstvo svou závislost na majetníku 

Masopustní průvod pořádaný hasiči v roce 2020
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tělocvičny a dalo podnět k založení stavebního fondu, 
který toho roku činil 27 K. 

V dubnu r. 1909 byly schváleny stanovy a náš odbor 
stal se samostatnou jednotou. Vnější událostí toho 
roku bylo založení spolku „katolické omladiny“ 
v Újezdě. Řady sokolské se tím činem však netříštily, 
naopak přibylo členů. Vedoucí jednoty postavili ihned 
členstvu kategorický příkaz spravedlnosti a  ráznosti 
vůči novému spolku: „Usilovnou prací a kázní můžeme 
čeliti Orlům, nikde neustupujme, ale nikdy 
nevyhledávejme sporů!“ 

Veřejné cvičení tohoto roku má novinku. Po prvé cvičí 
ženy (10) prostná za vedení horlivého bratra R. 
Daněčka. Tímto činem jistě v našem prostředí tehdy 
velkým, otvírá se u nás tělocvična všem ženám, neboť 
veřejné mínění bylo získáno. Horlivost prvních členek 
byla značná; zápis valné hromady dokonce praví, že 
„předčí činnost mužů“.  

V roce 1910 byla naše jednota již tak silná, že založila 
dva odbory: v Hostěrádkách-Rešově a  Začanech. 
Bratři Fr. Matula, O. Kroupa, L. Haluza a Janištin 
zúčastnili se župních závodů, sestry M. Bičová, R. 
Čermáková a Č. Kalvodová navštěvovaly župní 
cvičitelský kurs. S. Čermáková byla první vedoucí 
žaček, br. J. Matula žáků. Kulturní činnost toho roku 
byla bohatá. Přibylo členů z řad učitelských. Divadlo 
cvičilo se za režie jednatele br. K. Pilného. Hrál se 
Jiráskův „Otec“, Štolbovo „Vodní družstvo“ a „Přítěž“ 
od Vikové-Kunětické.  

Práce a vystupování členů Sokola v životě občanském 
působila na veřejnosti. Jednota nabyla pochopení ve 
věcech sokolských. Jistě důležité vítězství po všech 
snahách reakčních.  

V roce 1911 odešel po práci téměř šestileté budovatel 
jednoty br. Novotný zanechav dílo, na dobrých 
základech zbudované, v rukou zdatných pracovníků.  

Z jara 1912 byl rozšířen sál, postaveno nové jeviště 
a učiněna smlouva s majetníkem br. Matouškem. Na 
všeslovanský slet do Prahy jelo 18 bratří a 4 sestry. 

Rok 1913 plynul v pravidelné práci; jen dvě významné 
události vtiskly mu ráz. Jednota prostřednictvím br. 
Pecla koupila pole na „Fjeruňkách“, chtějíc tam 

jednou postaviti Sokolovnu. Na slet do Moravské 
Ostravy odjelo 23 bratří, aby poznali ohrožený kraj 
Bezručův a posílili bratry, jimž osudem uloženo státi 
na přední výspě. 

Jaro r. 1914 míjelo v ruchu a přípravné práci pro 
brněnský slet. Radostná nálada a vědomí národního 
významu jarního všesokolského sletu šířilo se 
z  blízkého Brna k nám. Na první den sletový 
28.  června jelo z naší jednoty 19 mužů v kroji, 
8  dorostenců a 7 žen. Kromě nich mnoho členů 
v  občanském kroji a  obecenstva. Účastníci sotva 
poznávali brněnské ulice rozkvetlé sokolskými 
a  národními kroji. Byli jsme svědky německých 
násilností, prožili mocné dojmy sokolského průvodu, 
nástup k prostným – pak chvíle napětí, kdy zavlál 
černý prapor na blízkých kasárnách. Vrátili jsme se 
v  těžké předtuše pod dojmem zprávy o  události 
sarajevské do svých domovů ve ztichlém Újezdě, který 
právě se chystal oslaviti své petropavelské hody. 
Měsíc dusna před světovou válkou byl přerušen 
zájezdem do Brna na „Moravský rok“, v němž se měla 
ukázati všechna krása a svéráz Moravy v lidových 
krojích a zvycích. Leč proudy vody náhlé bouře 
proměnily sletiště v louže a bláto. 

Jednota naše chystala se k vlastnímu veřejnému 
cvičení na první srpnovou neděli, vyjednávala již 
o  hudbu, dala tisknouti plakáty – ale všeobecná 
mobilisace zarazila všecko." 

Z Památníku vypsala Rostislava Paarová

Budova sokolovny
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Oprava vozu sloužícího k zimní údržbě města 
Mercedes UNIMOG je vůz sloužící 
především k  úklidu sněhu a solení na 
komunikacích. Byl ve velmi špatném 
stavu, připravený k  vyřazení z majetku 
města. Jeho oprava (bez pravidelné 
údržby) byla vyčíslena dle cenové 
nabídky od firmy HITL s.r.o., která 
provedla prohlídku tohoto vozu, na 
185.000,- Kč + DPH.  
Členové pracovní skupiny (Josef Vašák, Martin Čermák 
a  Zuzana Radová) provedli v listopadu 2020 vlastními 
silami nutné opravy i údržbu tak, aby mohl UNIMOG na 
zimu sloužit. Především Martin Čermák - nový člen 
pracovní skupiny, který byl př i jat jako ř idič 
a automechanik, se zasloužil o odborné provedení těchto 
prací. Šlo o zajištění výroby nové korby, chladiče, nových 

rámů pod chladič i nádrž, opravu kol 
a  lakování za celkovou cenu 35.226,- 
Kč. Co se týká údržby, byla provedena 
výměna všech olejů, filtrů, pneumatik, 
autobaterie a vyřízení STK za celkovou 
cenu 29.499,- Kč. Mzdové náklady 
činily celkem 10.983,- Kč. Nakonec 
t e d y z p r o v o z n ěn í v o z u s t á l o 
„pouhých“ 75.708,- Kč.  

Josef Vašák, vedoucí pracovní skupiny  

Všem výše uvedeným za město velice děkujeme, protože 
veškeré práce prováděli z vlastní iniciativy a nad rámec 
svých pracovních povinností. 

Karel Vévar, místostarosta
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