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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
blížíme se ke konci léta, které nám nadělilo dny plné horkého
letního slunce, ale také nečekaně dny prosáklé vláhou nebe,
a tak můžeme obdivovat nádheru různých druhů pelargonií, petúnií, surfinií, oleandrů a dalších přenádherných a oku lahodících
rozkvetlých rostlin. Újezdské kulturní léto jsme zahájili úžasným
koncertem mistra Martina Hammerle-Bortolottiho, který nás
přenesl do světa romantiky. Vše kolem nás vybízí k vnímání
krásy světa a radosti ze života. Věřím, že také životy každého
z nás rozkvétají v této době radostnou touhou načerpat životodárnou energii slunce, která nás může vyvést z ponurých depresivních stavů stále zrychlujícího se životního tempa. Věřím,
že doba prázdnin a dovolených Vám umožní toto životní tempo
zpomalit a odpočinout si dle své vlastní představy – někdo
v klidu a tichu samoty lesa a hor, jiný u moře za doprovodu paprsků horkého slunce a další v bujaré společnosti svých věrných
a milých přátel. Vážení spoluobčané, ze srdce Vám všem přeji
nádherné dny dovolené a odpočinku a načerpání energie
a elánu pro Vaši další práci. Dětem a mládeži přeji radostné dny
zbytku prázdnin plné sluníčka, koupání a dalších prázdninových
radovánek bez úrazů. Našim babičkám a dědečkům přeji
mnoho radostných setkání s dětmi, vnoučaty a pravnoučaty.
Vaše starostka Marie Kozáková
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Rozhovor s členkou rady Marií Jadrnou:
Pod pokličku
Dobrý den, jelikož Vás nejspíš
není třeba představovat, prozradila byste na sebe něco, co
lidé třeba až tak neví?
Lidé toho o mně skutečně vědí
dost a někteří mnohem víc, než
vím o sobě já sama. Ale bez legrace, možná o mně neví, že
mám tři děti, dva synové žijí už
16 let ve Skotsku v Edinburghu
a mám tam také dvě vnoučata. Skotsko je nádherná země
a Edinburgh jako starobylé město obzvlášť. Skotskou vysočinu
jsme s kamarády projeli dvakrát na kole s plnou polní, zažili
zimu, déšť, tvrdost tohoto kraje, ale prožili a viděli krásu, na kterou se v životě nezapomíná. Od roku 2003 pravidelně trávím
dovolenou na kole, navštívila jsem řadu zemí a krajin a pořád
mě moc takové poznávání světa baví.
Profesí jsem lékárník, miluji svoje povolání, které jsem vystudovala, viděla jsem svoji pouť životem vždy jako poslání lidem
pomáhat na cestě ke zdraví. Bohužel, původní lékárenství, které
bylo především o zajištění lékárenské péče a služby, pomalu
mizí díky trhu, který údajně všechno vyřeší. Zajímají mě samozřejmě otázky zdraví a nemoci a všechny možnosti, které by
mohly pomoci na cestě k uzdravení - zdravá výživa, alternativní
medicína, funkční medicína, bylinky. Během života a cestou profesní zkušenosti jsem dospěla k závěru, že největší aktivitu a úsilí
pro uzdravení však musí vyvinout člověk sám (samozřejmě
mimo akutní stavy). Miluji práci na zahradě, při které si, mimo
jiné, také čistím hlavu od novodobých stresů. Moje heslo
je:,,Kdybych nebyla lékárníkem, byla bych zahradníkem” – politikem jsem se stala souhrou událostí a také proto, že jsem rebel
a nenechám si všechno líbit.
Na radnici zastáváte pozici radní, co všechno tato pozice
obnáší?
Rada je výkonným orgánem obce a plní mimo jiné úkoly, kterými byla pověřena zastupitelstvem a zastupitelstvu skládá také
účty ze své činnosti. Co všechno tato pozice obnáší? Na radě
připravujeme návrhy pro jednání zastupitelstva, schvalujeme žádosti o konání různých akcí, projednávají se žádosti stavební,
schvalují se cenové nabídky na opravy, připravují se výběrová
řízení, zabýváme se zápisy z jednotlivých komisí, řeší se záležitosti
kulturní, sportovní atd. Především se snažíme zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. V současné době
se však objevuje řada velkých závad na nemovitostech města
(škola, školka, DPS, Rychta, bytovky, ČOV,…), takže stále řešíme,
jak nejlépe opravit všechno naráz a jak opravy také zaplatit.
Je to náročná práce?
Je to především služba občanům, závazek a zodpovědnost –
zvelebovat obec a současně zbytečně moc neutrácet. Pro mě
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osobně není lehké proniknout do technických záležitostí, není
to zrovna moje parketa, ale snažím se a učím se. Největší díl
práce, příprava zasedání, podkladových materiálů, návrhů usnesení atd., odvádějí spolu se starostkou oba místostarostové.
Mgr. Bc. Petra Kocúrová připravuje podklady pro zasedání zastupitelstva, takže všichni zastupitelé dopředu vědí, o čem se
bude jednat, o tom jsme si v minulých dobách mohli nechat
jenom zdát – dostávali jsme většinou jen pozvánku jako ostatní
občané.
Před jakými výzvami podle Vašeho názoru radnice a potažmo rada města v tomto volebním období bude stát?
Původními a společnými výzvami jsou plány na zvelebení obce
zveřejněné v programech všech politických stran a hnutí před
volbami - sportovní hala, oprava Rychty, cyklostezky, mezigenerační centra, přebudování cukrárny na součást úřadu atd.
Nové výzvy přicházejí téměř denně, kdy se rozkryje stav další
budovy, která je v havarijním stavu a je nutné se s tím vyrovnat.
Jste zároveň také členkou zastupitelstva. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci rady se zastupitelstvem?
Jako uspokojivou. S výstupy bývalého starosty Dr. Hradila a poradce všech starostů v Újezdě, Mgr. Řeřichy, se počítá, a jejich
reakce jsou očekávány.
Co považujete momentálně za nejpalčivější problém našeho města?
Opravy zchátralých budov a tím finanční zatížení města, dále
co nejrychlejší prodeje, resp. převody bytů v bytových domech.
Jste již zkušenou zastupitelkou i radní. Jak se podle Vás
vyvíjela obec a jaká je její budoucnost?
Samozřejmě se za 16 minulých let uskutečnila řada projektů,
které jsou dobré a velkým přínosem pro obec. O těchto projektech je popsána spousta předvolebních zpravodajů poslední
poloviny roku 2018, které vydávalo původní vedení obce
a každý občan si je může znovu najít na stránkách obce, nemusím je vyjmenovávat. Ale také se mnohdy lidem i zastupitelům
podsouvaly projekty, které však byly v zájmu jen jednoho člověka (akce gynekologie a řešení zdravotnictví, stěhování
MUDr. Flašara, skupování pozemků, prodlužování vodovodního řadu do polí k pozemkům jednoho člověka, protipovodňové hráze Dolní Loučky a změna územního plánu atd.). Pro
mě je podstatné, že mnoho stejných, podobných nebo i lepších
programů a akcí bylo uskutečněno i v okolních obcích, bez nutnosti nadřazování jedněch nad druhými, bez zveličování vlastních kvalit a snižování kvalit jiných lidí, bez nutnosti
upřednostňování jedněch a utlačování druhých. Takže představuji si, že budeme budovat a zvelebovat město dle našich programů a finančních možností a současně budeme ctít svobodu
a rovný přístup k občanům tohoto města.
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A jakou budoucnost byste si pro město přála Vy?
Budoucnost dobrého bydlení a života pro mladší i starší generaci, vyrovnání velkého dluhu pro vyžití mladé generace, sportovní halu, koupaliště – bazén, dětská hřiště, cyklostezky,
zabezpečení služeb, i těch sociálních, také rozvíjení aktivit spolupráce starší s mladou generací – místa společného setkávání.
V čem vidíte největší rezervy dosavadního působení nového vedení města?
Rezervy? Nevím, zda je otázka v současné době správně položena. Rezervy momentálně nové vedení města nemá a mravenčí práce není vidět. Spíš se snaží další a další ,,kostlivce”
nacpat zpátky do skříní, protože nestačí dořešit ty, kteří vypadli
dřív.
Řekla bych to takto: těšíme se, až konečně budeme moci začít
se smysluplnými projekty, které jsme si předsevzali uskutečnit
v tomto volebním období, těšíme se, až nikdo z radnice nebude
muset odpovídat na zbytečné a nic neřešící přípisy bývalého
starosty a také se těšíme, že za 4 roky bude za námi něco vidět
- a možná to budou hlavně opravené nemovitosti, které v současné době mají krásný jenom kabát. A tak si dovolím myšlenku,
že už teď gratuluji těm, kteří přijdou po nás a toto nebudou
muset řešit.

Je něco, co Vám na nynějším fungování města vadí?
Je, ale dokud si to nevyříkáme mezi sebou, nemám v úmyslu
svůj názor zveřejňovat.
Na konci každého rozhovoru je každému nabídnout prostor pro sdělení občanům našeho města. Je něco co byste
chtěla spoluobčanům sdělit?
Ano, chtěla bych jim popřát do budoucna, aby ve vedení radnice vždy byli lidé moudří, schopni vytvořit ,,otevřenou radnici”,
ochotni ke spolupráci s růzností, tolerantní k názorům jiných
a připouštějící, že jejich pravda nemusí být na světě jediná. Radnici bych přála, aby byla schopna přijímat zpětnou vazbu od občanů. A nejdůležitější, aby každý občan mohl svobodně vyjádřit
svůj názor, aby byl dán prostor ,,nespokojeným občanům”
i opozičním názorům, aby si občan mohl vybrat, kdo vlastně má
pravdu v ,,názorovém střetu”. A tak už se těším, že v městském
zpravodaji bude jednou nová rubrika ,,BEZ CENZURY” a dovolíme občanům (samozřejmě bez vulgarit) mluvit nahlas. Ono
to zatím vypadá, jak všechno krásně, hladce, laskavě plyne –
trošku taková ,,nuda v Brně”– ale zkusme se spolu podívat
i pod pokličku, neboť stojatá voda rychle zahnívá.
Rozhovor vedl Jakub Váša

Okénko do zastupitelstva
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Újezd
u Brna konaného dne 24. 6. 2019
1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovatelem
zápisu doc. Ing. Vlastimila Bílka, Ph.D. a Radomíra Lakomého.
2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje upravený
program 6. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna,
kde bodem č. 16 je bod „Schválení zhotovitele změny
č. 1 územního plánu Újezd u Brna“ a bodem č. 18 je bod
„Schválení změny pravomoci schvalování zřízení věcných
břemen“.
3. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 4 ve výši
58 000 Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané. Rozpočtové opatření bylo schváleno Radou města 20. 5. 2019.
4. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ve výši
1 810 400 Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané a bylo
schváleno Radou města 17. 6. 2019.
5. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru,
které se konalo dne 22. 5. 2019.
6. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s protokolem
a zprávou o přezkoumání hospodaření města Újezd
u Brna za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 provedeným firmou TOP AUDITING. Závěrem zprávy je
konstatování, že při přezkoumání hospodaření nebyly
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

zjištěny žádné chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
v budoucnosti. Zastupitelstvo města tento audit přijímá.
Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 17. 4. 2019 v příspěvkové
organizaci Základní škola Újezd u Brna.
Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 17. 4. 2019 v příspěvkové
organizaci Mateřská škola Újezd u Brna.
Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku za rok
2018 bez výhrad.
Zastupitelstvo města schvaluje na svém zasedání dne
24. 6. 2019 celoroční hospodaření města a „Závěrečný
účet města Újezd u Brna za rok 2018“ bez výhrad. Návrh
Závěrečného účtu města Újezd u Brna za rok 2018 byl
vyvěšen na úřední desce města dne 10. 5. 2019 a bude
sňat dne 25. 6. 2019.
Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných
podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku Města Újezd u Brna, IČO: 00282740 za rok 2018
schvaluje bez výhrad.
Zastupitelstvo města schvaluje hospodářský výsledek ve
výši 20 256 397,50 Kč a pověřuje Ing. Janu Jarošovou
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

jeho přeúčtováním na účet 432 – Výsledek hospodaření
minulých účetních období.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí
Zprávu kontrolního výboru ze dne 29. 5. 2019.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje dle § 46
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, že návrh na změnu na pozemcích p. č. 2341/1,
2342 a 2343 v k. ú. Újezd u Brna ve prospěch ploch bydlení, bude řešen ve Změně č. 1 územního plánu Újezd
u Brna a tímto dochází k doplnění Zadání Změny č. 1,
které bylo schváleno dne 26. 6. 2017.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Dohodu
o změně hranice obce s Obcí Telnice (IČO: 00282677),
kterou se převádí pozemek parc. č. 4337, orná půda,
o výměře 350 m2 zapsaný na LV číslo 3251 v katastrálním
území Újezd u Brna z katastrálního území Újezd u Brna
pod katastrální území Telnice u Brna. Zastupitelstvo města
pověřuje starostku podpisem dohody a Návrhu na
změnu katastrální hranice.
Zastupitelstvo města rozhodlo o nejvhodnější nabídce na
akci „Změna č. 1 územního plánu Újezd u Brna“ a rozhodlo zadat realizaci akce Ing. Eduardu Žaludovi, Železná
493/20, 110 00 Praha 1, IČO: 73580872. Zastupitelstvo
města ukládá místostarostce, aby sdělila uchazeči výsledek výběrového řízení.
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít a schvaluje
smlouvu na akci „Změna č. 1 územního plánu Újezd
u Brna“, která byla součástí veřejné zakázky, s Ing. Eduardem Žaludou, Železná 493/20, 110 00 Praha 1, IČO:
73580872 a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o právu provést stavbu – vodovodní přípojku
k rodinnému domu č. p. …, Wolkerova (na pozemku
parc. č. 1983/1, 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: Bohdana Koláčková,
nar. …………….., ul. ………….., 664 53 Újezd u Brna, na straně
jedné a Městem Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o právu provést stavbu – vodovodní přípojku
k rodinnému domu č. p. ….., Nádražní (na pozemku parc.
č. 1197, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví
Města Újezd u Brna, část parc. č.127/1, k. ú. Újezd
u Brna, mezi stavebníkem: Stanislav Staňa, nar. ……….., ,ul.
…………., 664 53 Újezd u Brna, na straně jedné a Městem
Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje paní starostku
města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1030043877/002
ze dne 9.1.2019 v rámci stavby vedené pod označením
„Újezd u B., příp. kNN(T), Boček k/208“, mezi Městem
Újezd u Brna a společnostíE.ON Distribuce, a.s., IČO
28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (jedná se o umístění distribuční soustavy - zemní
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kabelová přípojka NN a přípojková skříň) a pověřuje
paní starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 11010-084387 ze dne 29. 4. 2019 v rámci stavby
vedené pod označením 11010-084387 VPI Újezd u Brna
RD p.č. 1762, mezi Městem Újezd u Brna a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO:
04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (jedná se
o umístění distribuční soustavy – napojení nového objektu na telekomunikační síť a přesun telekomunikačního
rozvaděče) a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330053598/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., příp. kNN, Štulíková K1820/3“, mezi
Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce,
a.s., IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice (jedná se o umístění distribuční soustavy – zemní kabelová přípojka NN) a pověřuje paní
starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330053598/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., rozš. kNN, Kypr“, mezi Městem Újezd
u Brna a společností E.ON Distribuce, a.s., IČO:
28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (jedná se o umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, rozpojovací skříň, uzemnění)
a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330045701/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., rozš. kNN, ABAS K/3199“, mezi
Městem Újezd u Brna a společnostíE.ON Distribuce, a.s.,
IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice (jedná se o umístění distribuční soustavy –
kabelové vedení NN) a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330054117/002 v rámci stavby vedené pod označením „Újezd u B., rozš. kNN, Cupák K/3273“, mezi
Městem Újezd u Brna a společnostíE.ON Distribuce, a.s.,
IČO: 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (jedná se o umístění distribuční soustavy - zemní
kabelové vedení NN) a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna ruší své dřívější vyhrazení si pravomoci ve vztahu k schvalování zřízení věcných
břemen, a to jak břemen zřizovaných k tíži nemovitých
věcí ve vlastnictví Města Újezd u Brna, tak i ve prospěch
Města Újezd u Brna nebo jím vlastněných nemovitých
věcí. Zastupitelstvo Radě města ukládá, aby nadále řešila
veškeré záležitosti týkající se schvalování zřízení úplatných
věcných břemen.
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Městská policie radí a informuje ...
1) V měsíci červnu 2019 se v Mateřské škole v rámci programu
Prevence kriminality a bezpečí našich nejmenších dětí uskutečnila besídka za účasti Policie ČR a naší městské policie.
Za Policii ČR byla přítomna i preventistka Policie ČR SJmK
z Brna. Děti byly za krásného letního počasí na zahradě
školky seznámeny s prací obou složek policie, byla jim názorně předvedena výstroj a výzbroj policistů a strážníků
ve výkonu služby včetně donucovacích prostředků a služebních vozidel. Dětem byly vysvětlovány základy bezpečnosti
silničního provozu, přičemž důraz byl kladen na chování
a pohyb dětí na pozemních komunikacích, doplněné názornými ukázkami. Také byly seznámeny s nástrahami všedního
života, s krizovými situacemi a chováním v nich. Dostalo se
i na řadu zvídavých otázek. Děti byly pochváleny za bohaté
znalosti. Na závěr si policisté a strážníci nachystali ukázku za-

telů plynu, elektřiny, poskytovatelé slev energií apod. ), ihned
informovali naši městskou policii na tel. čísle 602 500 584
nebo volali na bezplatnou linku 158.
4) Dne 15. 7. 2019 bylo oznámeno naší městské policii pohřešování jedné z obyvatelek místní části Rychmanov. Tato informace byla předána neprodleně místnímu oddělení Policie
ČR v Židlochovicích a bylo započato pátrání po pohřešované
seniorce. Za využití vrtulníku s termovizí a za nasazení většího
počtu policistů i naší městské policie pak byla hledaná seniorka v pořádku nalezena v nedaleké obci. Za poskytnutou
součinnost občanů děkujeme.
UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ POLICIE:
5) Zabezpečení rodinných domů a bytů
Upozorňujeme majitele rodinných domů a bytů, aby zejména
v tomto letním období a období prázdnin a dovolených, si
řádně zabezpečili své domovy před zloději. Uvádíme desatero
rad před odjezdem na dovolenou:

držení pachatele v ujíždějícím vozidle s použitím donucovacích prostředků a následnou eskortou z místa. V rámci
programu byly dětem rozdány pro zvýšení jejich bezpečí reflexní píšťalky.

1) Zbytečně neupozorňujte na fakt, že nebudete doma.
2) Požádejte někoho (přátele, sousedy), aby vám dohlédl
na domácnost a vybíral schránku.
3) Řádně zamkněte a ujistěte se, že jsou všechna okna
zavřená a zabezpečená.
4) Zkontrolujte elektřinu, vodu, plyn.
5) Nenechávejte volně věci na balkoně.
6) Cenné předměty uschovejte.
7) Udržujte prostor před domem (pokud odjíždíte na
delší dobu).
8) Používejte kvalitní zabezpečení (kvalitní zámek, bezpečnostní dveře, okenní fólie, domovní alarm).
9) Doporučujeme pořízení elektronického časovače
(občas rozsvítí světla či zapne rádio a vyvolává dojem,
že jste doma).
10) Připravte si soupis cenností (pro případ, že se i přes
všechna opatření stanete obětí zlodějů).

2) Dne 20. 5. 2019 nepoctivý zákazník odcizil v nestřežené chvíli
v prodejně se smíšeným zbožím na ulici U Hřiště ze stojanu
dvě krabičky cigaret a následně z prodejny utekl. Za použití
kamerového záznamu a s ohledem na osobní znalost strážníků naší městské policie byl ještě téhož dne dopaden a ke
krádeži se přiznal. Za své jednání pak dostal pokutu a cigarety
musel řádně zaplatit.

Poznámka: Ne nadarmo se říká, že nejlepší bezpečnostní
zařízení je dobrý soused.

3) Ve dnech 11.–12. 6. 2019 se po našem městě pohybovaly
dvě neznámé ženy vydávající se za pracovnice finančního
úřadu, které měly provádět kontrolní návštěvy u předem určených osob a požadovat po nich různé osobní informace.
Následně byly tyto skutečnosti ohledně pracovnic FÚ ověřeny přímo na Finančním úřadu, kde bylo zjištěno, že žádné
kontroly nebyly FÚ v uvedeném čase provedeny ani nařízeny.
Obracíme se tak na naše občany, aby v případě výskytu
těchto podezřelých osob vydávajících se za pracovníky různých úřadů a firem ( např. finanční úřad, pracovníci dodava-

6) Cyklisté – krádeže jízdních kol
Opětovně apelujeme na majitele jízdních kol, aby svá kola vždy
při jejich opuštění řádně zabezpečili kvalitním zámkem, a to
pokud možno uzamčením k pevně zabudovanému předmětu
(stojan na kola, sloup, zábradlí apod.). Dále radíme zejména
u hodnotnějších kol tato připojistit a dále opatřit ochrannými
prvky (např. čipy, mikrotečkami, ochrannými nálepkami - systém
Krimistop atd..). Rovněž žádáme cyklisty, aby svá kola uzamykali
i uvnitř budov, zejména bytových domů, neboť již v minulosti
došlo k několika krádežím nezajištěných kol na chodbách těchto
domů.
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Naše městská policie je tu pro vás, proto se
s důvěrou na ni kdykoliv obracejte.
Níže uvádíme pracovní dobu a kontakty.
Pracovní doba:
Pondělí až Pátek: 7.00–16.00 hod., 22.00–7.00 hod.
Víkendy a svátky: 22.00–7.00 hod..
V případě mimořádných událostí je strážník konající službu
mimo uvedenou dobu k dispozici na služebním telefonu MP.
Kontakt:
Mobilní telefon MP (nepřetržitý provoz): 602 500 584

Tel. velitele MP: 722 070 912
Pevná linka (služebna – pouze při přítomnosti strážníka): 544
224 901
Web: www.ujezdubrna.cz, E-mail.: policie@ujezdubrna.cz.
Děkujeme Vám všem za spolupráci.
Za MP Újezd u Brna – Petr Macák, velitel

Jak to vypadá s územním plánem
O změně územního plánu jsme psali již v jednom z předchozích
čísel, kde jste si mohli přečíst o situaci týkající se pana architekta
Alexandra Durchana, který měl dle smlouvy uzavřené dne
30. května 2016 odevzdat návrh změny č. 1. územního plánu
do 28. dubna 2018.
Je to již téměř 6 let, co město začalo na změně územního plánu
pracovat a stále není pro nás z nepochopitelných důvodů hotová. Proto bychom pro Vás chtěli zrekapitulovat, proč tomu
tak je.
Původní územní plán města byl vydán zastupitelstvem dne
18. června 2012. Protože poměrně záhy vyvstala potřeba jeho
změny (důvodem byly nejen žádosti o změny, ale i chyby ve
vydaném územním plánu), rozhodlo zastupitelstvo na svém
27. zasedání dne 11. 11. 2013 usnesením č. 25, že „...má být
provedena úprava územního plánu. Úprava bude zadána nositeli projektu panu Ing. arch. Pokludovi. ZM ukládá starostovi
města podepsat s Ing. arch. Pokludou, jako nositelem původního projektu územního plánu, smlouvu.“
Následně až v listopadu 2015 (téměř po 2,5 letech) bylo zastupitelstvu předloženo ke schválení usnesení, kterým měly být
práce na změně č. 1 znovu zahájeny. Zastupitelstvo města tak
na svém 8. zasedání dne 16. 11. 2015 rozhodlo usnesením č. 14
zahájit výběrové řízení na zpracovatele projektu změny č. 1
územního plánu. Byla vyhlášena přinejmenším netransparentní
veřejná zakázka, ze které jako zhotovitel změny č. 1 vzešel
Ing. arch. Alexandr Durchan. S ním byla 31. května 2016 podepsána i smlouva o dílo, dle které měla být změna hotová do
10 měsíců od předání podkladů. Protože bylo jasné, že se hned
tak změny územního plánu město nedočká a protože v lokalitě
bývalého Peclova mlýna plánuje soukromý investor rozsáhlou
výstavbu, rozhodl se, že si raději nechá zpracovat změnu této
lokality sám na vlastní náklady. Zastupitelstvo vydalo souhlas
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s vyčleněním této změny označené jako č. 1A dne 7. 8. 2017.
Tato změna je již hotová a zastupitelstvo ji vydalo 25. února
2019.
Z důvodu opakovaného nedodržování termínů došlo nakonec
k odstoupení od smlouvy a celou věc jsme předali právníkovi.
Bylo jasné, že změna č. 1 hned tak hotová nebude, protože pan
architekt Durchan opakovaně nedodržoval termíny, které mu
byly dán. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání dne 25. února 2019 o odstoupení od smlouvy a celá věc
byla předána právníkovi.
Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na zhotovitele změny
č. 1, ve které byla hodnotícím kritériem nejen cena, ale i zkušenosti odpovědného architekta. Nový zhotovitel je vybrán,
smlouva podepsána. Smlouva je dostupná na webu města,
takže se každý z Vás může dočíst, na jaké etapy je zhotovení
změny rozděleno, jak se bude hradit, jaké jsou sankce. Jelikož
je změna územního plánu a otevření našeho města pro výstavbu jednou z našich priorit, budeme se plnění tohoto úkolu
věnovat velice intenzivně a průběžně Vás, občany, informovat.
Pevně věříme, že pokud nenastanou žádné komplikace, bude
změna územního plánu hotova v druhé polovině příštího roku.
Věříme, že jsme vybrali kvalifikovaného a schopného architekta
a že se nebude opakovat situace, kdy město nemá ani po téměř
šesti letech změnu hotovou.
Problematika územního plánu má ovšem ještě jiný rozměr a to
je souhlas/nesouhlas členů zastupitelstva. I když se nám vše
schválit na zastupitelstvu podařilo, je s podivem, že někteří zastupitelé, z bývalého vedení města, byli proti, i když se jedná
o pozitivní aktivitu, která umožní výstavbu nových staveb tak,
aby lidé měli kde bydlet a naše městečko se mohlo kontrolovaně rozrůstat, jak potřebuje.
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Ruku v ruce s tímto šla otázka financí a velkým tématem byla
i cena zpracování. Původní cena byla 200 tis.Kč a připadala nám
za práci tohoto rozsahu velice nízká. Jelikož jsme neznali
podmínky zadání původní zakázky, provedli jsme tedy průzkum
trhu, kdy jsme oslovili další dodavatele se žádostí o nezávazné
nabídky. Všechny se pohybovaly okolo 800 tis. Kč, což byla také
cena, za kterou námi vybraný architekt slíbil plán zhotovit.
Je rozdíl 600 tis. mnoho? Bezpochyby ano. Ale je potřeba si
uvědomit, že v prvním případě bychom za 200 tis. nedostali nic
a v druhém bude vše zhotoveno tak, jak má být, se zárukou.

Cena navíc odpovídá běžnému standardu odvětví při pracech
tohoto rozsahu, není tedy evidentně kompenzovaná žádnými
protislužbami a je transparentní. Vyhotovení územního plánu
bude rozhodně jednou z větších, avšak nutných investic, které
město provede, nicméně po jeho zhotovení budeme mít k dispozici funkční pravidla, podle kterých město bude moci dále
růst a rozvíjet se a která tu již tak dlouho chybí.
Petra Kocůrová

Seniorská obálka – pomoc v ohrožení zdraví a života!
Naše město se připojuje k celostátnímu projektu tzv. Seniorské
obálky, kterou nyní nabízí svým občanům. Seniorská obálka je
dokument s informacemi o zdravotním stavu, který si může vyplnit každá osaměle žijící osoba a pověsit na ledničku nebo
na vnitřní stranu bytových dveří. V případě, že se dostanete
do ohrožení života a přijede k Vám záchranná služba, která je
do projektu zapojená, velmi jí to usnadní rozhodování při záchraně života, neboť v obálce okamžitě nalezne informace
o nemocech, alergiích, podávaných lécích a současně také kontaktní údaje blízkých osob.
Pokud máte o tuto obálku zájem, můžete si tiskopis obálky stáhnout na webu města www.ujezdubrna.cz či vyzvednout na po-

datelně radnice nebo v čekárně u obvodních lékařů. V případě,
že budete potřebovat pomoci dokument vyplnit, můžete se obrátit na paní Pavlínu Kroupovou, tel.: 725 171 859.
Projekt vznikl v Jihomoravském kraji ve spolupráci odborníků
z krajského úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p. o. a tísňové
služby Girasole z. s. Hustopeče. Nyní se projekt šíří po celé republice.
Vedení města

Druhé vítání občánků – kdo stál u kolébky
V sobotu 22. 6. 2019 přivítalo město Újezd u Brna své nové
občánky. Přítomné pozdravila starostka Ing. Marie Kozáková
a slavnostně přivítala mezi nové občany našeho města tyto děti:
Marie Herzánová, Lukáš Bílek, Adéla Palíšková, Samuel Polák
Anna Kocúrová.
I tentokrát stály u kolébky děti ze ZŠ – Adriana Jarošová, Daniel
Životský, Kateřina Budíková, Amálie Životská, Markéta Florianová, aby mohly našim nejmenším zarecitovat. Všichni byli
perfektně připraveni, ostatně jako vždy.
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Pasování předškoláků……
….se tentokrát neobešlo bez meče. Sešli jsme se letos k tomuto
slavnostnímu aktu Na Rychtě ve středu 26. června. Je fakt, že
někteří předškoláčci měli z meče, který dopadal na jejich ramena, evidentně strach. Po příchodu na pódium tak úplně zkameněli, nicméně poklepání mečem na rameno všichni přežili.
Doufám, že to neovlivní jejich těšení se na školní třídu, nová
přátelství a učení se novým věcem. K tomu všemu jsme se snažili nalákat je krásnými knížkami a spoustou dalších drobných

dárků, které při pasování na prvňáčky dostali. V knížce, kterou
připravila radnice, měli vepsánu moudrost řeckého filozofa Aristotela: „ Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání“. Jistě je veledůležité pro život každého, aby se učil být
především dobrým člověkem. Věřím, že k tomu své děti povedou také jejich učitelé a rodiče.
Marie Kozáková

Zahradní slavnost a naše jedničky!
Ve dnech 27. a 28. 6. 2019 jsme se slavnostně rozloučili se školním rokem 2018/2019. Již tradičně se konala Zahradní slavnost,
která je spojena s milou povinností – vyhlásit nejlepší žáky naší
školy.
Do volby nejlepších žáků tříd mohou kromě učitelů zasáhnout
i spolužáci, a proto nebývá přihlédnuto pouze k prospěchu.
Hodnotí se mimo jiné i zapojení do práce pro kolektiv třídy,
ochota pomoci ostatním, ale také to, zda je s dotyčným legrace.
A jak to letos dopadlo?
Třída
Nejlepší žák/žákyně
V. A
Dalibor Absolon
V. B
Leona Králová
VI. A
Tereza Ďurišová
VI. B
Nicol Novotná
VII. A
Julie Zapletalová
VII. B
Barbora Halíčková
VIII. A
Milan Vítek
VIII. B
Markéta Kroutilová
IX. A
Jakub Kotačka
IX. B
Marek Karlíček
Nejlepšími žáky celé školy se letos stala dvě děvčata, a to Petra
Sekaninová a Aneta Novotná (obě žákyně 9. ročníku), nejlepšími sportovci pak Marek Popela (9. B) a Jakub Horáček
(7. B).
Gratulujeme a všem žákům i jejich rodičům přejeme
krásné prázdniny a pohodové prožití dovolených.
Vedení ZŠ

www.ujezdubrna.cz
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Zpráva o přijímacím řízení žáků ZŠ Újezd u Brna ve
školním roce 2018/2019 ke studiu na středních školách
V letošním školním roce se pro žáky 9.ročníku uspořádalo
mnoho akcí spojených s volbou povolání. Měli možnost seznámit se, jak funguje trh práce a jaká je současná poptávka po
pracovních pozicích. Zároveň také využili nabídky programů připravených paní psycholožkou.
Společně jsme navštívili Úřad práce Brno – venkov. Skupinky
vybraných žáků navštívily ISŠ v Sokolnicích, program zaměřený
na elektrotechniku, energetiku a informační technologie.
V prostorách školy byly uspořádány dvě informační schůzky pro
žáky a jejich rodiče s burzou SŠ. První schůzka přinášela základní
informace k přijímacímu řízení na SŠ, prezentace oslovených
SŠ. Na další schůzce byly poskytnuty informace k přihláškám,
jejich vyplňování, možnostem odvolání, zápisovým lístkům postupu při nepřijetí studenta.
V prostorách tříd proběhly tyto akce:
• Návštěva brněnských firem – Nová Mosilana

Školní rok 2018 / 2019

Počty přijatých žáků

• Program „Styly učení“ (Jak se správně a efektivně učit)
• Program „Jak zvládnout stresové situace“ (Přijímací řízení)
Dále měli žáci možnost (již individuálně) zúčastnit se ojedinělého projektu na brněnském výstavišti-Veletrhu středních škol,
mohli také využít dnů otevřených dveří na jednotlivých SŠ.
Přijímací řízení – shrnutí a vyhodnocení 2018/2019
Přijímacího řízení se ke studiu na středních školách zúčastnilo
41 žáků devátých tříd, dva žáci ze sedmého ročníku a čtyři žáci
pátého ročníku. Všichni deváťáci byli přijati ke studiu na středních školách, a to již během prvního kola přijímacího řízení. Ke
studiu na víceleté gymnázium byli přijati dva žáci.
Všem našim absolventům i žákům mladším, kteří úspěšně
vykonali přijímací zkoušky, gratulujeme a přejeme hodně
štěstí nejen ve studiu.
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studium

8leté
studium
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Mgr. Lucie Pohludková, výchovný a kariérový poradce na ZŠ

Šikovné EKO – děti:
Oblastní soutěž Ekoolympiáda na Základní škole Újezd u Brna
To, že se pyšníme titulem Ekoškola, ví snad už každý. S obhájením tohoto mezinárodního ocenění je však spjato mnoho úkolů
a spousta práce.
Tradičně například pořádáme oblastní soutěž Ekoolympiáda.
V úterý 21. května 2019 proběhl již její 12. ročník, kterého se
zúčastnilo celkem 105 žáků z deseti okolních škol (Boleradice,
Bošovice, Otnice, Podolí, Sokolnice, Šaratice, Telnice, Žatčany,
Želešice, Újezd u Brna).
Děti tradičně soutěžily v tříčlenných družstvech a byly rozděleny
do dvou kategorií – mladší Papíráčci (2. a 3. třída) a starší Peťáci
(4. a 5. třída). Všichni soutěžící nejprve za bedlivého dohledu
paní učitelky Ivy Nedomové absolvovali test z přírodovědných
znalostí a splnili zadané úkoly. Po krátké přestávce se přemístili
na školní dvůr, kde probíhala další část soutěže. Žáci devátého
a osmého ročníku ZŠ Újezd u Brna pod vedením paní učitelky
Hany Pešákové a Lucie Navrátilové již byli připraveni na svých
stanovištích s úkoly a netrpělivě očekávali první soutěžící.
Všechna družstva postupně prošla stanovišti a podle svých zna-
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lostí a dovedností získala určitý počet bodů. Následně se uskutečnilo vyhodnocení a předání diplomů i drobných cen těm nejlepším. Všem vítězům gratulujeme a těšíme se na příští ročník.
A jak to celé dopadlo?
Kategorie Papíráčci:

1. místo Otnice
2. místo Bošovice
3. místo Boleradice

Kategorie Peťáci:

1. místo Otnice I.
2. místo Podolí
3. místo Otnice II.
Na závěr samozřejmě patří poděkování všem, kteří pomáhali
s organizací soutěže, zejména našim deváťákům a osmákům,
kteří byli skvělí a přispěli tak k bezproblémovému průběhu celé
soutěže.
Mgr. Hana Pešáková

www.ujezdubrna.cz

AUDIT FAMILY FRIENDLY COMMUNITY
Co je to?
Žijete v Újezdě u Brna a myslíte si, že tu něco chybí? A víte, co
konkrétně?
Žijete tady a chtěli byste, aby někdo naslouchal Vašim přáním
a potřebám?
Jste informováni o všem, co se tady děje, co tu funguje – i pro
Vás?
Újezd u Brna se letos zapojil do unikátního projektu, který mapuje existující služby ve prospěch rodiny, tím vlastně všech obyvatel, a zjišťuje, co zde chybí a co by občané uvítali.
Nebojte se podělit se svými představami a přáními, dostanete
prostor. Je zde zajímavý projekt, který si klade za cíl vytvořit prostředí přátelské rodinám, všem jejím členům. Od maminek
s malými dětmi, přes děti navštěvující školku, školu, mládež,
mladé rodiny, rodiče až po seniory. Všichni jsou členové rodin
a pro všechny by naše město mělo být otevřené a nabízet vyžití
a možnost realizace. Nebo přinejmenším být příjemným místem
k bydlení a žití.
Projekt, o kterém píšeme, má anglický název. Nebojte se ho!
Název je závazný, protože se jedná o mezinárodní značku.
V roce 2006 vznikl v Rakousku s cílem rozšířit jej po zemích Evropské unie a jako jeden z prvních regionů v České republice
jej převzal Jihomoravský kraj. Anglický název - AUDIT FAMILY
FRIENDLY COMMUNITY – doslovně znamená „AUDIT

OBCE PŘÁTELSKÉ RODINĚ“. Slovo „audit“ zde neznamená
kontrolu, ale inspiruje se latinským „audire“, což znamená „naslouchat, slyšet, konzultovat“. Hlavním cílem auditu je motivace
Vás, občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících možností.
Představitelům našeho města záleží na tom, abyste se zde dobře
cítili, aby se Vám tu dobře žilo.
Na podzim a v zimě se uskuteční dvě setkání, na kterých se budeme zabývat podněty, které získáme od Vás. Všichni dostanete
příležitost se zapojit se svými náměty a nápady, které by mohly
zlepšit klima v našem městě. Dostanete prostor se vyjádřit, byla
by tedy škoda toho nevyužít.
Výhodou účasti v projektu je zejména to, že bude možnost
uplatnit zkušenosti obcí, které auditem již prošly, možnost stát
se součástí sítě obcí u nás i v zahraničí, které si, stejně jako my,
váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje.
Informace o průběhu procesu budou na webu našeho městečka.
Poskytne vám je také Rostislava Paarová, tel. 775 381 081.
A pro zvídavé jsou obecné informace o programu na stránce:
https://www.auditfamilyfriendlycommunity.cz/
Vedení města

Tříkráloví koledníci na loďkách a na lanovce
První červnovou neděli se uskutečnil slibovaný výlet pro tříkrálové koledníky, byla to odměna za jejich oddané koledování
při letošní lednové Tříkrálové sbírce. Výletu se zúčastnilo 50
dětí a 4 vedoucí, všechny náklady uhradilo město Újezd
u Brna.
Během výletu jsme navštívili nejznámější místo Moravského
krasu-Punkevní jeskyni a na loďkách jsme projeli celou trasu po
podzemní říčce Punkvě. Vodní dómy mezi dnem Macochy
a Pustým žlebem a také Pohádkový dóm společně s nezapomenutelnou plavbou je vrcholným zážitkem při obdivování
zdejších podzemních krás. Mohutné stalagmity, stalaktity a stalagnáty nás všechny uchvátily.

www.ujezdubrna.cz

Spousta dětí měla poprvé možnost jet lanovkou a to hned k největší propasti Střední Evropy s hloubkou 138 metrů, Macoše.
Výlet jsme zakončili na zámku v Blansku, kde jsme měli možnost
navštívit archeologickou hernu a interaktivní prohlídku Pazourkova cesta, při které jsme plnili různé úkoly. Výlet se všem moc
líbil, děti přijely spokojené a plné zážitků.
Velmi děkuji vedení města za možnost odměnit naše koledníky
a věřím, že i v dalších letech budeme mít tak nadstandardní
počet dobrovolných koledníků, kteří dokáží překonat nepřízeň
počasí, zimu a někdy i lenost. V Újezdě nám roste skvělá generace!
Mgr. Michaela Bednářová
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Soutěže, živá zvířata i malování
– Den dětí v klubovně v parku
Čas utíká jako voda. Od akce „Den dětí“ uběhlo již mnoho dní.
Za krásného odpoledne 18. 5. 2019 se sešlo v klubovně v parku
přes 180 dětí s rodiči, aby si společně užili bohatý program složený ze soutěží, malování na obličej a veselé zábavy. Všechny
děti byly odměněny. Tento program zpestřili policisté z Brna,
kteří nám předvedli práci se psy. Celé odpoledne také děti využívaly přítomnost zvířat z farmy Koně Újezd u Brna manželů
Veleckých. Občerstvení pro všechny bylo zajištěno za přispění
Potravin pana Romana Cahy a za finanční podpory města Újezd
u Brna. Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří mi s přípravou
a celým průběhem akce pomohli.
Karla Blažková

Jamírek v jednom kole
Soutěž „To je talent 2019“
30. května se naše cimbálová muzika zúčastnila soutěže „To je
talent 2019“, kterou pořádalo TIC Brno na Dominikánském náměstí v Brně. Tato umělecká soutěž dává možnost vítězům vystoupit na pódiích v centru Brna. Hlásit se mohli nejen
jednotlivci, ale také kapely a hudební soubory. Soutěžilo se
v pěti hudebních kategoriích a mladé talenty hodnotila odborná
porota. My jsme soutěžili v kategorii Kapely, skupiny, soubory
do 21 let. Jamírek získal vynikající třetí místo a tím i pozvání na
vystoupení na náměstí Svobody v rámci kulturního programu
Brněnských Vánoc.

3.června na Dominikánském náměstí v Brně a naše cimbálová
muzika Jamírek zde vystoupila s pásmem brněnských písniček.

Slavnosti vína
Již podruhé za sebou jsme obdrželi pozvání na Slavnosti vína –
Vínománii na náměstí Svobody v Brně. V hodinovém programu
děti z Jamírku zahrály, zazpívaly i zatancovaly. Tato akce je velice
oblíbená, takže jsme měli opravdu početné publikum.

i navázání přátelství s dalšími dvěma dětskými folklorními soubory Meteláček z Plzně a Brezinka z Bolerázu. S těmito dvěma
soubory jsme vystoupili ve společném programu, kde jsme zahráli sedm společných písniček, které jsme nacvičovali již při říjnovém pobytu na folklorních dílnách na strážnickém zámku.
Dále jsme vystoupili i s vlastním programem písniček z Brněnska. Z festivalu ve Strážnici jsme si odvezli nejenom krásné vzpomínky, ale i předběžné pozvání našeho souboru Jamírek na
Slovensko do Bolerázu.
Vilma Novotná

Brněnsko tančí a zpívá
Jako každoročně, tak i letos jsme se zúčastnili významné folklorní akce Brněnsko tančí a zpívá, kde vystupují soubory z Brněnska. Přehlídka dětských folklorních souborů se uskutečnila
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Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici
29. června vystoupila cimbálová muzika Jamírek ve Strážnici na
mezinárodním festivalu v rámci pořadu dětských folklorních
muzik nazvaném Muzičky. Byla to pro nás veliká čest a také náš
zatím největší úspěch. Strážnický festival je nejvýznamnější folklorní festival v České republice a účast na něm je pro každý soubor velice prestižní. I my jsme toto pozvání tak vnímali. Byl to
pro nás velký zážitek, a to nejenom samotné vystoupení, ale

www.ujezdubrna.cz

Závěrečný koncert houslistů
z naší újezdské houslové školy
Na závěr školního roku pořádáme tradičně koncert, kde děti
zahrají rodičům i ostatním známým a kamarádům skladby, které
nacvičily v uplynulém pololetí. Letos se tento koncert konal
v neděli 23.června v obřadní síni a vystoupili na něm všichni
žáci kromě šesti, kteří se z vážných důvodů koncertu zúčastnit
nemohli. V současné době máme 24 žáků, takže koncert měl,
jako vždy, hojnou účast. Děti zahrály jednak sólově za doprovodu klavíru, dále přítomné potěšily i společným vystoupením,
které sklidilo velký ohlas. Shodli jsme se, že všechny děti hrály
krásně, vystoupení se jim velmi povedlo a udělaly nám všem
přítomným velikou radost. Bylo to příjemně strávené nedělní
odpoledne plné hudby.
Vilma Novotná

Jaro na oratoři
Letošní jaro bylo v Komunitním centru dona Boska na zajímavé
akce velmi bohaté.
Poslední březnový víkend SHM pořádalo Kurz pro hlavní vedoucí táborů. Tento kurz je akreditován ministerstvem školství.
Zúčastnili se ho mladí z celé republiky. Z přednášek je možné
vyzdvihnout Základy práva, kterou vedla děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity
nebo Požární bezpečnost
a prevence, kterou si vzal pod
svá křídla Hasičský záchranný
sbor JmK. Mnoha přednášek
se také ujali odborníci
z Újezda.
O týden později se na oratoři
sešel celorepublikový řídící
orgán SHM, který čítá asi 50 členů včetně prezidenta SHM.
V Újezdě se tato akce konala naposledy v roce 1998. Přivítat
účastníky přišla i naše paní starostka. Újezdské SHM se řadí
mezi 5 největších klubů v ČR (z asi třiceti) a má na řízení organizace značný vliv. A to především díky tomu, že zástupcům
Újezda se daří pravidelně dostávat do nejužšího vedení organizace, a to již od roku 1996.
O další víkend později, tedy 13. dubna, naši mladí uspořádali
setkání svých vrstevníků z celého modřického děkanství. Nakonec jich do Újezda přijelo asi 80. Hlavním hostem celého setkání byl majitel kadeřnictví Střihoruký Edward – Jan Špilar,
který povídal o svém povolání. Poté se účastníci rozdělili do několika skupinek a vyrazili po Újezdě. Jedni šli do Domova
u Františka navštívit tamní klienty, jiní šli ke kapli sv. Antonína
a další si zahráli akční hru. Závěr patřil drobnému pohoštění na
oratoři a koncertu kapely OKno.
V květnu proběhl pátý ročník závodu horských kol O pohár
svatého Antonína, který se jede po cestách a cestičkách na
Staré hoře. Jeden okruh je dlouhý 2 km. Muži absolvují 5
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okruhů, ženy 3. Celkem se ho
zúčastnilo 11 mužů a žen.
První červnovou neděli se
újezdští farníci sešli v komunitním centru na tzv. Farním
dnu. Jedná se o nedělní odpoledne, které je vyplněno zajímavým programem. Ten letošní
nabídl samozřejmě mši svatou, výborné pohoštění, cimbálovou
muziku Šternovjan a zlatým hřebem celého odpoledne bylo vystoupení písničkáře Pavla Helana.
V době nejkratších nocí se v Újezdě tradičně koná cyklistický
ultramaraton s názvem K24. Letos to byl již osmnáctý ročník.
Celkem se na start postavilo 150 “závodníků”. Od dvouletých
dětí až po důchodce, Úježďáci i cyklisté ze všech koutů naší
vlasti. Letos sice žádný rekord překonán nebyl, ale i tak nejlepší
muž zdolal 680 km a nejlepší žena 511 km. Fotografie i ohlasy
účastníků je možné zhlédnout
na stránkách k24.signaly.cz.
V době, kdy vychází tento
zpravodaj již končí další sezona letních stanových táborů, které pořádáme
v katastru obce Protivanov.
Letošní léto je již dvacáté
čtvrté, kdy nabízíme dětem
z Újezda a okolí možnost strávit nějaký čas v přírodě, bez elektřiny, bez vodovodu, bez plynového vařiče. Během letošních
tří turnusů se na táboře prostřídalo asi 100 účastníků a 30 vedoucích, kuchařů a zdravotníků.
Za pár dní začne další školní rok a s ním i spousta aktivit. Nabídka kroužků SHM je k dispozici na webu ujezd.shm.cz. V Komunitním centru nabízí svoje kroužky také Junák či Hudební
škola Radka Meluzína.
Mgr. Pavel Blažek
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Radost pohledět – Petropavelské hody
Jako každý rok se i letos uskutečnily v našem městě tradiční Petropavelské hody ve dnech 29. a 30.6. K vidění byly krásné obnovené újezdské kroje, nově naučený brněnský tanec cófavá
z Líšně (který naši chasu trpělivě učila Iva Procházková), své
představení předvedl i dětský folklorní soubor Šternovjánek
a během odpoledne nás doprovázela cimbálová muzika Šternovjan. V průběhu celého dne nám neúnavně hrála dechová
hudba Ištvánci. Na naše hody se přijelo podívat i mnoho krojovaných hostů, například ze Žatčan, Moutnic, Těšan, Hrušek,
ale i vzdálenějšího Hodonína. Za celou chasu jsme velmi rádi,
že se tyto tradice v našem městě udržují a že máme od města
a TJ Sokol plnou podporu v této činnosti. Doufáme, že se Vám
hody líbily a snad Vám přinesly stejnou radost jako nám všem.
Za újezdskou chasu Andrea Kubíčková

U Brna lóka široká…
V jedné folklorní písni z Brněnska se zpívá, že nedaleko Brna je
široká louka, kterou došly pokosit dvě panny. Nejen touto
skladbou, která se řadí mezi takzvané kosecké písně, které jsou
typické tématikou sečení luk, tedy činností, jež dříve k životu
neodmyslitelně patřila, se inspiroval újezdský Šternovjan. Uspořádal totiž v sobotu 18. 5. ve spolupráci s Domovem pro seniory
v Sokolnicích první ročník Kosení zámecké louky v Sokolnicích.
Účastníci se sešli velmi brzy ráno, aby stihli pokosit za ranní rosy,
před domem Františka Dobrovolného, který je svým koňským
spřežením dovezl až k sokolnickému zámku. Zde za zpěvu ženců
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začala rozcvička v podobě sečení louky. Zhruba po hodině došlo
k závodu jednotlivců v sečení vytyčené části louky na čas, zároveň se však hodnotila i kvalita. Historicky prvním vítězem se
stal Pavel Šustr. Skutečnými vítězi ovšem byli všichni, co dorazili.
Atmosféra brzkého rána zalitého sluncem spolu se zvukem sečení trávy a mužských sborů je neopakovatelná. Ostatně to můžete posoudit i dle přiložených fotografií od Radka Sychy. Na
závěr akce zahrála cimbálová muzika Šternovjan, jejíž členové
se již nyní těší na příští ročník Kosení zámecké louky.
Mgr. Tomáš Kaválek

www.ujezdubrna.cz

Krajinou času s Vojenským uměleckým souborem Ondráš
Újezdská Rozmarýna dne 6. června 2019 v sále restaurace Na
Rychtě v Újezdě u Brna pořádala vystoupení VUS Ondráš s pořadem Krajinou času.
Během vystoupení jsme se ocitli v různých krajinách a regionech. Mohli jsme vidět, co se dříve odehrávalo během roku,
práci, kterou lidé vykonávali, a zvyky, které se někde stále dodržují.
Připomněli jsme si dobu, kdy tanec, hudba a zpěv byly přirozenou součástí života lidí ve chvílích radosti i smutku.
Sál Rychty byl zcela zaplněn a lidé odcházeli dojati a plni zážitků
z krásného představení.
Těšíme se na další podobné akce.
Michaela Kyselková

Kouzlo Itálie v nás zůstalo…
Počasí bylo 14. července jako na houpačce, ale kolem patnácté
hodiny se nebe vyjasnilo, a to bylo znamení, že první z letních
koncertů v parku u penzionu může být pod širým nebem. Melodie Itálie byl koncert mistra Martina Hammerle Bortolottiho,
vynikajícího rakousko – italského barytonisty a jeho hostů –
Heleny Fialové hrající na piáno a klarinetisty Aleše Janečka.
Už první tóny písně Buona sera vytvořily kouzelnou atmosféru

a nutno podotknout, že návštěvníků z Újezda i přespolních bylo
opravdu mnoho, až ke dvěma stům. Do našeho města přijela i
skupina Italů z městečka Abbadia Lariana z regionu Lombardie,
jejichž partnerskou městskou částí je Brno-Bosonohy. A následovaly další slavné melodie – Come prima, Io che non vivo
senza te, Quando, quando, quando v kultivovaném a dech beroucím provedení.
Zpěv pana Bortolottiho i jeho projev nezapřel italské kořeny,
temperament, cit a také charisma, které se v jeho případě nedá
nazvat jinak nežli třpyt. Tóny piana oživené prsty Heleny Fialové
a profesionální klarinetová sóla Aleše Janečka – co víc jsme si
mohli přát?
Následoval upřímný a vřelý potlesk publika a také slib mistra
Bortolottiho, že v našem městě určitě není naposled.
A přestože každý koncert má konec, rozejdeme se do svých domovů, zpět do kolotoče povinností a všedních dnů, možná i ve
vás zůstal pocit, že si kouzlo Itálie odnášíme s sebou, ukryté ve
svém srdci.
Mgr. Markéta Jetelová

Beseda pro seniory
V úterý 18. června 2019 se v jídelně Domova s pečovatelkou
službou uskutečnilo POSEZENÍ PRO SENIORY. Akci pořádala
Sociálně – zdravotní komise. Jejím členkám patří velký dík za
organizaci této akce.
Posezení při víně, kávě a různých dobrotách bylo doplněno vystoupením dětí. Na violoncello nám zahrála Anna Marie Kozáková, na housle Vojtěch Kyselka a Adam Životský. Společně
jsme si zazpívali a díky panu Sekaninovi jsme si mohli zatančit
a dokonce i rádi zatančili. Na závěr byla připravena tombola,
na kterou se mnoho přítomných těšilo.
Akce byla skvělá, všichni přítomní se dobře bavili. Věřím, že
brzy podobnou akci zopakujeme.

www.ujezdubrna.cz

Marie Kozáková
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Věk je jen číslo – výlet pro dříve narozené
V úterý 25. června jsme se vydali do Kroměříže. V pohodlném
autobusu nás čekal příjemný pan řidič a paní místostarostka
Petra Kocúrová, která měla notu naladěnou průvodcovsky
a cestou do Kroměříže nás informovala o obcích a městech,
které jsme míjeli.
V Kroměříži jsme nejdříve navštívili Květnou zahradu.
Květná zahrada je původní raně barokní park v geometrickém

stylu francouzské zahrady s typickými prvky. Zahrada byla v roce
1998 zapsána do seznamu památek UNESCO spolu s Podzámeckou zahradou a arcibiskupským zámkem.
Samotná Květná zahrada byla založena biskupem Karlem II.
z Lichtenštejna-Kastelkornu v letech 1665–1675 na neplodné
a bažinaté půdě za hradbami tehdejšího města. Původní název
zahrady byl Libosad. Jedná se o raně barokní zahradu, ve které
byly zkombinovány italské i holandské vlivy. Zahradu vyprojektovali italští architekti Filiberto Lucchese a Giovanni Pietro Tencalla.
Celou jednu stranu Květné zahrady tvoří 244 metrů dlouhá
kolonáda (arkádová lodgie), která původně sloužila jako
hlavní vstup. Galerie je vyzdobena 44 sochami antických
bohů, historických a mýtických postav v atikách a stejným počtem bust nad pilíři. Přímo v kolonádě původně byly i funkční
fontány zasvěcené římským bohům Neptunovi a Venuši. Nad
původním hlavním vchodem do zahrady ve středu kolonády je
umístěna bysta biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu s latinským nápisem, který v překladu znamená:
„Vejdi hoste a uvidíš pracnou proměnu půdy, kdysi močalovité
a pusté. Ve zdraví užívej neškodných rozkoší zahrady, kterou
navrhl a desetiletou péčí vybudoval nemalým nákladem Tobě,
sobě i potomstvu Karel hrabě z Lichtenštejnu, biskup olomoucký 1675.“
Při pohledu ze „střechy“ kolonády vynikají geometrické tvary
pěšin a živých plotů a centrální rotunda.

Základní rozložení zahrady bylo vcelku zachováno i po různých rekonstrukcích, které probíhaly už od počátku 19. století,
stejně tak i většina hlavních okrasných staveb. Kroměřížská zahrada tak dnes reprezentuje vhodně styl francouzských barokních geometrických zahrad, které se v zachovalém stavu
nacházejí v Česku jen velmi vzácně. Po opravách, které v zanedbaném parku probíhaly od devadesátých let 20. století, se
vzhled zahrad zásadně změnil.
Památkáři získali z evropských fondů více než 300 milionů korun
na to, aby zahrady co nejvíce přiblížili k původní
podobě. Květná zahrada byla po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřena 6. a 7. 9. 2014. Od roku 2015 při zahradě funguje Národní centrum zahradní kultury, jehož posláním je
poskytovat informace a metodickou pomoc v oblasti obnovy
a následné péče o historické zahrady a parky v České republice.
Po návštěvě Květné zahrady jsme měli možnost prohlédnout si
historické centrum města a občerstvit se ve vybrané restauraci.
Odpoledne jsme navštívili Arcibiskupský zámek.
Reprezentační sály Arcibiskupského zámku nabízejí knížecí interiéry prvního patra, součástí prohlídky je Trůnní sál, Carský
pokoj, velkolepý Sněmovní sál a instalované pokoje takzvaného
letního bytu. Ve druhém patře se nachází Manský sál s mimořádnou malířskou výzdobou, historickou knihovnou olomouckých biskupů a arcibiskupů a kabinety prezentující nejvýznamnější sbírky – hudební kabinet s rukopisy Mozarta, Beethovena či Vejvanovského a v neposlední řadě s mimořádnou
kolekcí originálů mincí a medailí v numismatickém kabinetu.
Jako bonus nás čekala Sala terrena, která nám v letním horku
nabídla chladné sály. Sala terrena se nachází pod východním
křídlem zámku jako jedinečné propojení rezidence s Podzámeckou zahradou. Zachovala si svůj původní vzhled z období konce
17. století.
Návštěva Kroměříže byla pro mnohé z nás příjemným vytržením z každodenních starostí a povinností. Opět je třeba zmínit,
že velký dík patří především paní Mgr. Bc. Petře Kocúrové, která
nás svým průvodcovským uměním provedla celým dnem.
Všichni se těšíme na další cestování za krásami naší vlasti, případně blízkého zahraničí.
(Zdroj: wikipedie.org;www,zamek-kromeriz.cz)
Marie Kozáková

Jak to bylo, jak to je!
Vážení spoluobčané,
využívám možnosti zveřejnění příspěvků občanů v městském
zpravodaji. Je to jedna z mnoha změn, které nastaly po komunálních volbách. Před nimi se zveřejňovaly jen příspěvky, které
neškodily starostově pověsti.
Velice děkuji všem občanům, kteří po dlouhých 16 letech pochopili, co za člověka sedí na židli starosty. Pocity, které jsme
jako opozice zažívali po zveřejnění výsledků voleb se nedají po-
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psat. Všichni jsme si ovšem byli vědomi, co nás v budoucnu
čeká (hlavně co čeká nové vedení města). Realita však předčila
naše očekávání.
Je až neuvěřitelné, že mnoha lidem ve městě stačily posečené
trávníky kolem domu a vzorně fungující pracovní četa. Ke spokojenému životu jsou však třeba i jiné, důležitější činnosti, jako
třeba dokončení územního plánu města, vstřícný a nezištný přístup k občanům a férové jednání.

www.ujezdubrna.cz

Několikrát jsem zaslechla od občanů, že nové vedení města
vlastně přišlo do hotového a už nemusí nic dělat. Lépe řečeno,
že se poveze na úspěších bývalého starosty. Z toho jasně plyne,
že lidé opravdu neví, co se ve městě děje. Vážení, opak je bohužel pravdou. Pan Hradil nám zanechal nezáviděníhodné dědictví. Nejen, že řádně nepředal úřad, ale nové vedení
postupně přichází na mnohá pochybení, která během svého
působení zapříčinil. Některá bohužel již napravit nejde.
V mnoha případech se mohou jen eliminovat škody.
Někdo namítne, že pro město udělal hodně. Ano, ale to by
udělal každý starosta a určitě lépe.

Prosím všechny, aby měli trpělivost, pokud mají nějaké problémy s fungováním městského úřadu. Práci úředníků zdržuje
hlavně bývalý starosta svými nesmyslnými požadavky, které nemají žádné opodstatnění. Měl by si konečně uvědomit, že je
zdržuje od jiné smysluplné práce. Je jasné, že velice utrpělo
jeho ego, ale stejně se dříve nebo později musí vyrovnat s tím,
že jeho vliv (konečně) skončil.
Za sebe mohu říci, že se mi dnes dýchá svobodněji a chci věřit,
že nás v budoucnu nepotká nic v podobě pana Hradila.
Dáša Menšíková

Větrná smršť
V neděli 21. 7. 2019 se v poledne přehnala nad Újezdem
větrná smršť s deštěm, která napáchala spoustu škod. Kromě
polámaných stromů, rozhozených střech a zničeného dalšího
majetku došlo k zaplavení domů a sklepů dešťovou a splaškovou
vodou. Na mnoha místech zasahovali nejen profesionální hasiči
ze Židlochovic, ale i dobrovolní hasiči z Újezda a z Hostěrádek
– Rešova. Všem patří velký dík. Oba sbory dobrovolných hasičů
jako první pomáhaly odčerpat vodu ze zatopeného sklepa na
ulici Lidická. Následně SDH Hostěrádky – Rešov zasahoval
u polámaného stromu na ulici 9. května a odstraňoval spadený
„vánoční“ smrk před sokolovnou na ulici Tyršova. SDH Újezd
u Brna zase např. zajišťoval střechu na ulici 9. května a uvolňoval

ucpané kanály na ulici Hybešova. Všechny jejich zásahy ani
nelze vyjmenovat a patří jim velké poděkování za obětavou
pomoc do pozdního nedělního odpoledne. Celé následující pondělí pomáhali naši hasiči ještě při odstranění několika
poškozených stromů a pročišťování ucpaných kanálů.
Nelze zapomenout na dva zaměstnance pracovní skupiny, pana
A. Tisoně a S. Michalíčka, kteří v době svého volna ochotně
pomáhali z plošiny odstranit větve u stržených drátů nízkého
napětí na ulici Wolkerova a dále zajistit několik poškozených
střech, mimo jiné i střechu smuteční síně.
Velké díky Vám.
Karel Vévar, místostarosta

Výsledky ankety na hlášení městského rozhlasu
Na základě častých připomínek týkajících se hlášení městského
rozhlasu jsme do minulého čísla zpravodaje umístili anketní lístek. Děkujeme všem, kteří se rozhodli jej vyplnit a případně
i rozšířit o své názory na tuto problematiku.
Rozneseno bylo 1000 ks dotazníků a vyplněných se nám vrátilo
pouze 131 ks.
Na otázku o pravidelnosti hlášení je 71 hlasů pro každý den,
ale zároveň bylo 55 odpovědí, že stačí jen Po, St, Pá.
U druhého dotazu je pro večerní hlášení 111 hlasů a pro polední hlášení jen 19.
Pro opakování hlášení je 89 hlasů a 38 hlasů je proti.

www.ujezdubrna.cz

Upozorňovat na kulturní akce maximálně 3x chce 54 hlasujících
a 69 je pro libovolné.
Hlásit stručnou zprávu, jaký prodejce přijel, chce 99 hlasů, ale
souběžně část hlasovala pro podrobnější zprávy , a to 47 hlasů.
41 respondentů nám připojilo v poznámce různé nápady na
zlepšení, kterými se budeme zabývat.
Výsledky ankety ukazují, že současný stav v podstatě vyhovuje
většině.
Děkujeme ještě jednou za Váš zájem a zpětnou vazbu.
Vedení města
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Gynekologie – jak je to možné?
Souvislosti a zákulisí ukončení fungování ordinace gynekologie
v Újezdě. Moje osamělá zkušenost od roku 2007 a osobní
názor.
Gynekologie od nepaměti měla svoji schválenou ordinaci v budově nad lékárnou u školy. Tato ordinace mohla být v těchto
prostorách do dneška nebýt zásahu ,,vyšší moci“, která rozhodla
jinak.
Moje lékárna byla určena v r. 2007 z důvodů ne dost dobře
uchopitelných ke stěhování do rozestavěné nemovitosti č. p. 1,
patřící tehdy bývalému starostovi. K bezdůvodnému stěhování
ani odkoupení této nemovitosti z mojí strany z řady důvodů nedošlo, a tím jsem se stala neposlušnou a nežádoucí, určenou
k co nejrychlejšímu ukončení činnosti v Újezdě. Aby byl proces
likvidace dokonalý, bylo nutné přestěhovat někam i lékaře, kteří
měli dlouhá léta ordinaci ve stejném domě s lékárnou. Druhá
lékárna v Újezdě byla v r. 2010 otevřena ve starostově domě
na Židovně, tudíž nebylo žádoucí, aby gynekologie a dětské zůstaly v domě s lékárnou odsouzenou k zániku – to dá rozum.
Tak začalo velkolepé divadlo kulantního ,,kopání jámy druhému“ a zákulisních praktik. Zdatný manipulátor třímající otěže
moci, který dokonale ovládá svůj lid, neřekne, že kope jámu jinému, ale přesvědčí i dobré přátele osla, pro kterého se jáma
kope, že to není jáma, ale obecné blaho, blaho ve prospěch
celého újezdského lidstva.
Brzy po volbách roku
2010 na jednom z prvních zasedání zastupitelstva byla starostou
nadnesena otázka ,,řešení
zdravotnictví
v Újezdě“, tedy
především kam přestěhujeme ordinaci
gynekologickou a dětskou. Pan starosta prohlásil tehdy, že už
máme všechny ordinace, jen dětské a gynekologii nemáme.
Koukala jsem, jak ,,Alenka v říši divů“ – dvě nejdéle fungující
ordinace v Újezdě a najednou se dozvídám, že je nemáme. Většina (14 z 15) zastupitelů uvěřila, že tyto ordinace nemáme, tak
si odhlasovali, že se pro tyto dvě ordinace musí koupit budova
,,Telecom“ zatížená věcným břemenem za 3 600 000 Kč, která
se samozřejmě musí také opravit cca za 300–400 000 Kč, aby
odpovídala podmínkám pro zdravotnické zařízení.
Dne 27. 1. 2011 jsem podala na zastupitelstvo Písemnou připomínku – Budova O2, kde jsem mimo jiné napsala: ,,Koupila
se budova pro dva lékaře, kteří tyto prostory nepotřebují, protože mají své ordinace ve stávajících schválených prostorách nad
lékárnou. Nikde ve světě nesídlí lékaři pouze v obecních domech. Koupit nemovitost za 3 600 000 Kč pro tyto dva lékaře,
přestěhovat je do středu obce a ostatní lékaře nechat rozstrkané
po celém Újezdě (a mnohem dál, než je nyní gynekologie a dětské) neřeší problém centralizace ordinací do jednoho místa
a domnívám se, že toto stěhování není ,,obecným zájmem“.
Hledám smysl tohoto počínání a těchto výdajů“.
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Sancho Panza (kdyby náhodou někdo knihu Důmyslný rytíř Don
Quijote de la Mancha nečetl, je to jeho sluha a doopravdy už
nežije...a možná ani nikdy nežil) a já jsme věděli. V té samé
době k 1. 1. 2011 koupil od MUDr. Přívarové gynekologickou
ordinaci MUDr. Velčevský. Asi 2–3 měsíce nezačínal ordinovat
a stále jsem musela pacientkám odpovídat, že nevím, proč pan
doktor ještě neordinuje. Mezi lidmi se začalo povídat, že bude
gynekologie na Židovně. Zavolala jsem MUDr. Velčevskému,
aby rychle začal ordinovat nebo mu pacientky přejdou ke konkurenci. A z pana doktora vypadla památná věta:,,Víte, on to
nabídl mně!“. To nás se Sanchou dostalo, dobrý fór. Hrát hru
na ,,řešení zdravotnictví v Újezdě“ a současně se snažit přetáhnout ordinaci do svého domu nad svoji lékárnu, to vymyslel
génius. Jenže prostory na Židovně nebyly vyhovující pro zdravotnické zařízení ani po opakovaných nabídkách.
Takže pan doktor Velčevský začal ordinovat ve stávajících prostorách, stále žil ale v atmosféře slibů nových úžasných prostor.
Poté, co se asi v roce 2012 odstěhovala paní doktorka dětská
do provizoria na Telecom, jsme se Sanchou vstoupili do reality
újezdského života a rozhodli se, že nemůžeme prázdný dům
nechat chátrat a začali jsme jej opravovat – po částech se vyměňovala okna, pak se začalo dělat topení a stále se kopalo
a prášilo a já po nedělích uklízela suť a binec po zednících, zakrývala díry a utírala prach, aby na gynekologii v pondělí a ve
čtvrtek mohli v klidu ordinovat. Nebylo to lehké pro pana doktora ani pro mě. Pak dostal pan doktor nabídku, aby se odstěhoval přechodně na DPS do ordinace diabetologie, kde mu
bylo slíbeno starostou, že bude cca 3 měsíce. Sancho Panza a já
jsme věděli, že to nebude za tři měsíce, že se nejdříve musí
opravit budova pro knihovnu, která se pak odstěhuje, pak se
musí přebudovat bývalá knihovna na dětskou ordinaci a ta se
pak odstěhuje z Telecomu, a pak se teprve přebuduje prostor
po dětské ordinaci na Telecomu na prostor pro gynekologii
a konečně bude mít MUDr. Velčevský svoji tolik slibovanou
novou ordinaci. A teď už přeskočíme v čase do roku 2016
a budu přesně citovat z e-mailu, který jsem přeposlala všem zastupitelům dne 11. 3. 2016.
Cituji: ,,Vážení zastupitelé, přetlumočím Vám ze zprávy pana
doktora Velčevského, s jeho laskavým svolením, názor na situaci, která nastala v Újezdu u Brna v souvislosti s gynekologickou
ordinací. V roce 2014 se pan doktor k 1. 9. 2014 odstěhoval
z prostor nad lékárnou (po již celá léta – od r. 2010 – trvajících
slibech o jiných prostorách) do provizoria k doktorkám. Bylo
mu slíbeno, že tam bude zadarmo a maximálně do tří měsíců
že se přestěhuje do nově opravených prostor pro gynekologii
na Telecom. Toto provizorium však trvá do dneška (březen
2016) … kartotéka se nachází v kuchyni, každou ordinaci je třeba
stěhovat ultrazvuk a ostatní vybavení nutné k vyšetření, prostor
není hygienou schválen pro ordinaci gynekologa, pacientky se
nemají kde převlékat. Období slibů trvá od r. 2010 do r. 2016.
V létě r. 2015 nabídl starosta Sokolnic nové prostory – povoleno hygienou i pojišťovnami. Dr. Velčevský odmítl a čekal, že
se to v Újezdě dořeší. Nedělo se nic. Mezitím mu odešla
MUDr. Petrovská a MUDr. Kramerová jako důchodce chtěla
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zkrátit úvazek. On sám se v čekání na Godota dopracoval též
k důchodovému věku. K lednu 2016 nastupuje do Sokolnic
mladý MUDr. Dörr, ordinace čtvrtek, pátek.“
Dva gynekologové se však neuživí ve dvou vesnicích 2 km od
sebe, tak pan doktor Velčevský prodává ordinaci mladému lékaři. Informován starosta, VZP i Krajský odbor zdravotnictví
a doktor Velčevský oficiálně napsal: ,,Z těchto a také personálních důvodů již nelze naším zařízením zajišťovat péči.
MUDr. Dörr je ochoten ordinovat i v Újezdě, ale nemá kde.
Dětská lékařka se zatím nestěhuje! Byl se tam podívat, ale jak
sdělil, nemá žádnou konkrétní nabídku, takže péče gynekologie
pro region bude v Sokolnicích.“
Po opravě Telecomu začal posléze ordinovat Dr. Dörr asi 2 hod.
týdně (původně 4 dny v týdnu za doktorky Přívarové). Pan doktor Dörr má asi 5 takových ordinací a pravděpodobně usoudil,
že musí mimo jiného i placení nájemného redukovat, a tak dnes
ordinaci v Újezdě ruší, resp. „dočasně uzavírá“.
Tak se kruh uzavřel a vlastně si myslím, že to ani nikomu nevadí.
A jestli to tak bylo? Kdo ví? Sancho Panza a já dál bloudíme světem a věříme, že jednou...... jednou bude líp. Osel přežil, z jámy
se vyhrabal a dnes děkuje i těm, kteří ji kopali. Děkuje také
všem, kteří se od něj neodvrátili a nevěřili všemu, co jim bylo
k věření předkládáno. Protože v dobách zlých našel skvělé ka-

marády a kamarádky, opravdová přátelství a díky tomu a přes
to všechno, co se odehrálo, dosáhl nemožného.
Jsem vděčná za všechny ,,babské“ ženy, s kterými jsem se před
deseti lety potkala. Každá je jiná se svými starostmi, bolestmi,
křivdami, odmítnutími, ale na dlani s láskou, s kterou dokážou
jít člověku naproti. A o tom to je. O lásce, přátelství, odpuštění
a radosti ze života.
Do jámy spadla gynekologie. No a co. Tak bude v Sokolnicích.
Jen škoda, že hodní lidé věděli, mlčeli a čekali, až se to samo
vyřeší. Tak nezbývá, než brát věci tak, jak jsou.
S láskou a úctou Marie Jadrná
Vyjádření MUDr. Dörra
V současné době má pan MUDr. Dörr nedostatek spolupracujících lékařů, a proto dočasně ordinaci v Újezdě uzavřel. Nového lékaře/lékařku neustále hledá, ale zatím neúspěšně.
Vzhledem k prostorám a dostupnosti újezdské ordinace je pro
něj a jeho pacientky lepší ordinace v Sokolnicích, kde jsou příjemnější prostory a výtah. Navíc si pan doktor udělal průzkum
u svých pacientek v Újezdě a zjistil, že pro pacientky není problém do Sokolnic přijet. Vzhledem k těmto všem důvodům zatím
zůstává ordinace v Újezdě uzavřena.

Vůně květin v centru města
Jistě jste v našem centru zaznamenali změnu týkající se prodejny
na zastávce. Dlouholetou prodejnu tisku vystřídalo květinářství
paní Černé. K této změně došlo v důsledku několika skutečností
a my jsme rádi, že nyní prostor nezeje prázdnotou.
Proč je tedy na zastávce nyní květinářství? Vše začalo v době,
kdy předchozí nájemce vyhodnotil trafiku jako ztratovou. Jelikož
úkolem každého komerčního subjektu je peníze vydělávat a ne
prodělávat, uchýlili se k tomuto nepopulárnímu, leč nezbytnému a pochopitelnému řešení.
Radnice se dlouho snažila kiosek pronajmout. Jistě jste si všimli
častých hlášení, která potenciální zájemce vybízela k pronájmu.
I přes naši snahu však nikdo velmi dlouho zájem nejevil.
Začali jsme tedy přemýšlet o tom, že bychom trafiku začali provozovat jako službu města občanům. To, co ze začátku vypadalo
jako skvělá myšlenka, rychle ztratilo lesk, když jsme začali počí-

tat. Počáteční náklady šly do desetitisíců a naděje na udržitelnost
a výdělečnost podniku byla mizivá. Po výčtu všech nákladů spojených s realizací této myšlenky jsme se tedy rozhodli toto řešení nevyužít, jelikož by to pravděpodobně neúměrně zatížilo
městský rozpočet. I když by se jistě jednalo o samaritánsky
záměr, město má především odpovědnost řádně hospodařit se
svěřenými prostředky, což by se v tomto případě nedělo.
Trafika, jak ji známe, tedy zanikla a na jejím místě sídlí krásný
obchůdek s květinami, který městu přináší zisk v podobě nájmu.
Jízdenky se však nadále v centru dají zakoupit v potravinách Na
Radnici, na poště nebo v automatu na zastávce.
My pevně doufáme, že se novému nájemci bude dařit a přejeme květinářství spoustu spokojených zákazníků.
Vedení města

Zubní ordinace aneb zubařů je jako šafránu…
MUDr. Jiří Pirner ordinuje v Újezdě u Brna už 26 let, a tak jsem
ho navštívila, nikoliv kvůli preventivní zubní prohlídce, ale proto,
abychom si společně popovídali nejen o jeho záslužné práci,
ale i o našem městě a také o něm. Tady je kousek jeho vyprávění…
„Zubařem jsem se stal možná i proto, že můj dědeček měl bratra
– dentistu. Především tady byl můj zájem o obor zubní lékařství.
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26 let v Újezdě u Brna, to je víc než jedna generace pacientů.
Sestřička Táňa Krbílková se mnou ordinuje už 22 let, a to není
málo. Moje péče o pacienty spočívá v preventivních prohlídkách, základním ošetření kazů, extrakci zubů – pokud nejsou
retinované (tzn. zuby uložené v kosti, to vyžaduje operační
sálek, zákrok nelze provádět v běžném provozu). Provádím také
protetické práce, jež zahrnují pevné můstky, vyndávací náhrady,
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totální protézy. Pacienti jsou
z Újezda a širokého okolí, docházejí sem i lidé z Domova
u Františka. Lidé se naučili chodit pravidelně k zubaři, působí
na ně osvěta a také hrozba finančních nákladů při zanedbání
prevence.
Stát zapomněl na výchovu zubních lékařů, demografická
křivka těchto odborníků je
špatná. Stomatologie se za posledních 20 let změnila. Nové
technologie nutí lékaře ovládnout dokonalejší postupy, existují
počítači řízené přístroje jako jsou moderní rentgeny, operační
mikroskopy...atd. To posouvá stomatologii na vyšší úroveň,
ovšem pro pacienty je péče dražší. Vysoká cena moderních přístrojů vede lékaře k vytváření stomatologických center, hlavně
ve větších městech. O finanční náklady se zde dělí. Z těchto důvodů nechtějí mladí zubaři samostatně otvírat nové praxe na
venkovských obvodech. Tento nešťastný systém potom vede
k tomu, že se v čekárně venkovského lékaře sejde mnoho pacientů, mnozí byli jinde odmítnuti z kapacitních důvodů a nebo

na péči v centrech nemají dostatek prostředků. V těchto situacích, kdy přijdou akutní neobjednaní pacienti, se dostane do
stresu i zkušený odborník. Čas běží, nervozita z čekání u pacientů roste, lékař pracuje pod tlakem. Zubařů je pro obce jako
šafránu...
Naše středisko bohužel prostorově neodpovídá požadavkům
na moderní stomatologii, není zde technické zázemí pro nové
přístroje, zdi jsou vlhké. Byl bych rád, kdyby město začalo jednat
o investici do budovy ve středu Újezda, ve které by se centralizovala veškerá zdravotnická péče o obyvatele.
Ve městě se mně ovšem líbí péče o seniory, DPS, Domov
u Františka... Uvítal bych, kdyby zde bylo koupaliště či kino.
Mladí lidé se potom mají kde scházet a pro město je to další
plus.
A protože i zubní lékař musí vydechnout a relaxovat, mám
kladný vztah ke sportu. V mládí jsem závodně hrál házenou, teď
nejraději plavu a taky jezdím na kole. Hodně svého času věnuji
svým dvěma vnučkám, mají 3 a 5 let. Krásný věk pro to, aby
s dědečkem zažily spoustu hezkých chvil. Jsem s nimi prostě docela obyčejně – neobyčejně šťastný.“

S MUDr. Jiřím Pirnerem hovořila Mgr. Markéta Jetelová

O Neurofyzionetu, péči o pacienty, rodině a plnění slibů
Vážení občané města Újezdu,
dovolte, abych napsal několik vět o našem působení ve Vašem
městě.
Když mne v roce 1997 tehdejší starosta pan Kotolán
oslovil s možností přemístit
ambulanci neurologie do
objektu penzionu na ulici
Štefánikova, neváhali jsme.
Prostory byly vynikající
a perspektiva prostor pro
budoucí fyzioterapii také.
S aktivní pomocí členů
Hospodářské komory Brno-venkov (pan Nedoma a pan Kasáček) se podařilo překonat odpor tehdejšího vedení Všeobecné
zdravotní pojišťovny a od roku 2000 jsme otevřeli fyzioterapii,
která zde působí dodnes. S Vaší pomocí jsme dokázali ustát
i podraz, který na nás připravil bývalý starosta.
Naše firma celou dobu poskytuje zdravotní péči v oboru neurologie a fyzioterapie. Zajišťujeme diagnostiku a léčbu celého
spektra onemocnění nervového systému, tedy mozku, periferních nervů, vertebrogenních potíží. Fyzioterapie se pro nás stala
nedílnou součástí v léčbě onemocnění pohybové soustavy,
včetně posttraumatických či pooperačních stavů. Neurologická
ambulance je součástí naší sítě Neurofyzionet, přístrojová vyšetření (EEG, EMG, ultrazvuková vyšetření) jsou zajišťována
v centrále v Brně na Příkopě. Od začátku jsem přesvědčen, že
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umístění neurologické ambulance (doplněné chirurgickou ambulancí) a fyzioterapie ve Vašem městě je cestou, jak dostat péči
blíže k Vám, občanům.
Naše firma má od počátku rodinný charakter. S manželkou
máme rozdělené role a snažíme se je někdy více, jindy méně
úspěšně, plnit. V současnosti máme kolem 50 zaměstnanců. Ve
vztahu k firmě a lékařství vedeme i naše děti. Nejstarší syn vystudoval v Německu lékařskou fakultu a v současnosti již třetím
rokem pracuje na tamní neurologické klinice. Po atestaci se
chce vrátit do Česka (asi jako jeden z mála lékařů) a převzít postupně mou roli v naší firmě. Dcera studuje druhým rokem
úspěšně lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně. Také
se chystá specializovat v oboru neurologie. Nejmladší syn studuje na gymnáziu v Řečkovicích a v současnosti se zajímá spíše
o modely vláčků a focení.
Čas se s manželkou snažíme dělit na 3 základní priority: rodina,
práce a pohyb. Děti byly a jsou u nás na prvním místě. Další
místo zaujímá naše firma a také péče o naše tělesné schránky.
Bez dobré fyzické kondice bychom takový nápor nikdy nezvládli. Jezdíme na kole, milujeme turistiku a v zimě lyžování.
Na závěr bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za podporu
v letech 2017 a 2018 ve sporu s tehdejším starostou a současně
Vás informovat, že jsem splnil slib, který jsem dal v předvolebních letácích, že nebudu požadovat navrácení nájmu, který jsem
od roku 1995 přeplatil za nepřesné vyměření prostor.
V roce 2022 oslavíme 25 let působení ve Vašem malebném
městě a doufám, že další naše spolupráce bude k oboustranné
spokojenosti.
Za firmu Neurofyzionet Romana a Roman Flašarovi
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PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990
Sb. o právu petičním

„Za odvolání ředitelky Mateřské školy
Újezd u Brna
Mgr. Markéty Markelové“
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o odvolání ředitelky MŠ Újezd u Brna pro dlouhodobé nefunkční
řízení školy. Své zaměstnance udržuje v psychickém napětí a cíleně tvoří napjatou atmosféru, což se odráží na celkovém negativním klimatu mateřské školy. Během jednoho školního roku
opakovaně odchází učitelky, jen ve třídě Pomněnek se v letošním roce vystřídalo 5 učitelek. Nyní po 8 měsících odchází další
velice schopná paní učitelka. Děti nechtějí chodit do MŠ, protože se zde neustále učitelky střídají, než si děti stihnou zvyknout
na novou paní učitelku, díky velmi špatným vztahům mezi zaměstnanci a chování paní ředitelky odchází. Pro psychický stav
a pohodu dětí bohužel nepřispívá ani neustálé stěhování ze
třídy do třídy, které několikrát denně podstupují.
Dalším důvodem pro odvolání je také fakt, že paní ředitelka neoprávněně nechá pracovat jako učitelku MŠ zaměstnankyni
školy, která nemá žádnou kvalifikaci a oprávnění pro práci
s dětmi. Za svými zaměstnanci nestojí, jakmile kdokoliv chce dát
výpověď, argumentuje tím, že se postará, aby je v okolí nikde
nepřijali.
Paní ředitelka ve své pracovní době není v MŠ k zastižení, neúčastní se akcí MŠ (např. Pasování předškoláků, Tvoření pro
děti, Den dětí a další) ani dalších akcí, na kterých vystupují děti
z MŠ (např. Den matek). Pedagogické porady pořádá na školní
zahradě v přítomnosti všech dětí při dopoledním pobytu dětí
venku, proto se učitelky buď nevěnují dětem nebo neví, co se
na poradě řeší.
V MŠ je naprosto nedostačující vybavení, výtvarné potřeby, hry
a hračky pro děti, zejména pro ty dvouleté. Na nic ve škole
údajně nejsou peníze, proto si učitelky nosí potřebný materiál,
puzzle a hry z domu.
Ředitelka MŠ nepodporuje žádné zájmové kroužky pro děti,
několikrát se rodiče snažili přesvědčit paní ředitelku, že si vše
zaplatí, že školka poskytne pouze prostory pro výuku angličtiny
a dalších zájmových činností, bohužel vždy se stejným negativním výsledkem, i když v okolních vesnicích to funguje bez problémů.
Webové stránky MŠ již několik let neaktualizuje, např. zde není
uvedena učitelka, která zde již druhý rok pracuje. Celkově podávání informací, např. o zápisu dětí do MŠ jsou podávány
pozdě anebo vůbec, popřípadě pouhým vylepením na dveře
školky.
Jakékoliv konzultační hodiny a komunikaci s rodiči odmítá s tím,
že nic takového není potřeba. V přístupu k dětem, rodičům, zaměstnancům, dokonce i v komunikaci se zaměstnanci ZŠ Újezd
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u Brna je jasně patrná velká míra arogance, která nic dobrého
nepřináší.
V popsaném jednání ředitelky tedy spatřujeme naprosté porušování jejích povinností a nadále se neslučují s řízením naší mateřské školy.
Děkujeme.
Příloha – Listina základních práv a svobod
Čl. 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného
společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet
na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.
Příloha – zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o
právu petičním
Úvodní ustanovení
§1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na
státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti
těchto orgánů (dále jen „petice“).
§2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon
tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.
§3
Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18
let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
§4
Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který
neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem
podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice
před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným
způsobem nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být
označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště
toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti.
K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít
k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti
může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.
§5
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Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno,
příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční
výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru
a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru
v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho,
kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo
tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede
stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
Společná ustanovení
§9
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto
zákona.

Reakce na současné události
Tento článek píši proto, že v současné době vedení města Újezd
u Brna řeší petici, která hrubě napadá činnost mateřské školy
a současně požaduje odvolání ředitelky. S textem této petice
jsem měla možnost se seznámit. Dle mého názoru obsahuje
řadu ničím nepodložených tvrzení a závěrů. Pro mne je tato petice anonymní, protože mi vedení města odmítlo sdělit, kdo je
iniciátorem. Údajně je pod peticí podepsáno 150 občanů města
Újezd u Brna.
Mimo petici obdrželo vedení města i řadu vyjádření subjektů,
se kterými mateřská škola spolupracuje a které dokládají opak.
Hovoří o aktivitách školy a vzájemné spolupráci.
Pro Vaši informaci předkládám výčet všeho, co v minulém roce
proběhlo a co bude následovat. Věřím, že na konci těchto
řádků nebude pochyb o tom, že mateřská škola je aktivním
vzdělávacím subjektem.
Na podzim měly možnost děti shlédnout představení na téma
zdraví a bezpečnost, rytmickou show – hudební představení,
sférické kino, pro rodiče bylo připraveno podzimní tvoření.
Z projektů 1. pololetí jmenujme projekt k 100. výročí založení
naší republiky a projekt ke Dni stromů – děti v mateřské škole
zasadily nové stromy, vysadily nové rostliny, paní učitelka připravila pro své kolegyně metodický materiál. Ve vánočním období vrcholila příprava besídek, děti navštívily domovy seniorů,
připravily přáníčka, předškoláci navštívili vánoční Brno. Mateřskou školu navštívily děti ze základní školy a připravily jim Mikuláše. V lednu děti mohly shlédnout výstavu betlémů díky
spolupráci s prarodiči docházejících dětí. Od jara do konce školního roku proběhlo další tvoření pro rodiče a děti, workshopy
v rámci technických školek, děti se zúčastnily kurzu plavání. Se
zimou se rozloučily vynesením Moreny, maminkám a babičkám
popřály ke Dni matek, v rámci akce pálení čarodějnic proběhlo
soutěžní dopoledne. Nezapomněli jsme ani na školní výlet do
ZOO v Hodoníně a rozloučili se s odcházejícími předškoláky.
Ve třídách proběhly třídních schůzky, na začátku školního roku
schůzka úvodní.
Mateřská škola se také podílí na soustavném vzdělávání svých
zaměstnanců – školení pro provozní zaměstnance – Hygienické
minimum, Pestrá strava a nutriční doporučení pro děti mateřských a základní škol, Nutriční gramotnost, ale i pro pedagogy
v tématech– Jak inovovat Školní vzdělávací program, Syndrom
vyhoření v pedagogice, Manažerské dovednosti , Edukativně
stimulační skupiny, Poruchy osobnosti, Rozvoj čtenářské a ma-
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tematické pregramotnosti, Inkluze v MŠ, Diagnostika dětí.
V rámci BOZ proškolení, jak se chovat při vzniku požáru včetně
používání hasicích přístrojů aj.. V mateřské škole měli možnost
vykonávat svou praxi studenti pedagogických škol, přičemž následně na základě velmi příjemné spolupráce byla navázána
i spolupráce pracovní. Paní učitelky si v rámci svých pracovních
povinností mohou dokončit i své potřebné kvalifikace, mají tak
možnost vykonávat práci, která je naplňuje.
Výčet aktivit, ve kterých spolupracuje mateřské škola s jinými
subjekty:
Základní škola
– spolupráce s místní základní školou v rámci dotačních titulů
MŠMT Šablony I. a II., při společném vedení Edukativně stimulačních skupin pro děti a rodiče, návštěva výuky ve třídách
1. stupně jak pedagogy mateřské školy, tak i dětmi a následně
návštěva dopoledních aktivit pedagogy základní školy v mateřské škole
– Mikuláš – děti ze základní školy každoročně navštěvují děti
v mateřské škole
– společné setkávání vedení obou škol na ředitelských poradách, a tak sdílení zkušeností nejen z vedení škol, ale i průběhu vzdělávání
Spolupráce mateřské školy s domovem pro seniory
– v Sokolnicích – děti z naší mateřské školy jednou v roce navštěvují starší spoluobčany a potěší je pásmem básniček a písniček – v letošním roce ke Dni matek
– Domov u Františka, Dům s pečovatelskou službou, Domov
seniorů, kde naše děti pravidelně vystupují v předvánočním
čase, pro starší spoluobčany vytváří přáníčka a potěší je písní
nebo básničkou
Městská a státní policie, hasičský sbor
– formou besed na téma bezpečnost a ochrana zdraví, dále
také na pořádání akcí pro děti – Den dětí v letošním roce
– výtvarná soutěž
Knihovna – beseda nad knihou
Spolupráce s místními podnikateli je nedílnou součástí organizace provozu, jmenujme Potraviny na radnici, fa Spáčil, Železo-
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dům, papírnictví paní Leukertové a ostatní, kteří, když mohou,
pomohou.
Spolupráce s odborníky týkající se prevence zdraví, formou besedy s lékařem, členem záchranného systému JMK, ale také
každoroční akce týkající se vyšetření zraku dětí, které mateřská
škola zabezpečuje. V letošním školním roce proběhla i beseda
na téma zdravé zoubky, vzhledem k vysoké nemocnosti byly
také zakoupeny informační letáky pro rodiče, které jsou k dispozici ve spojovací chodbě. Mateřská škola se také každoročně,
a nebylo tomu ani letos jinak, zapojuje do sbírky s fondem
Sidus, jehož výtěžek je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení v Praze Motole a Dětské kliniky FN v Olomouci.
A v neposlední řadě spolupráce a působení ředitelky školy
v pracovní skupině předškolního vzdělávání na území ORP Šlapanice a to již od roku 2016 přináší další možnosti, jak se rozvíjet. Mateřská škola se zapojila intenzivně do 5 z nabízených
aktivit zahrnující školení, workshopy a vzdělávací projekty. Naše
mateřská škola tak patří mezi pilotní školy v regionu v projektu
technických školek. Díky zapojení získala tak nejen materiál
(balsa, nářadí aj.) k aplikování aktivit v průběhu vzdělávání, ale
také spoustu metodických materiálů, se kterými pedagogové
pracují. Paní učitelky se zúčastnily školení a workshopů, které
proběhly s dětmi i rodiči, taktéž v letošním školním roce. V rámci
zapojení mateřské školy do místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání bylo možné se realizovat kromě projektu technických školek v aktivitě – Podpora čtenářské pregramotnosti, pro
který ředitelka ve spolupráci s dalšími členy pracovní skupiny
vytvořila Metodický materiál, škola tak získala mnoho knižních
publikací, které obohatily školní knihovnu a jsou k dispozici.
Mateřská škola se dále zapojila do výtvarné soutěže, ve které
jsme byli úspěšní a získali jsme díky práci jedné dívenky i ocenění. Spolupráce v pracovní skupině tímto školním rokem nekončí a je dále prodloužena. Paní učitelky si opět vybraly

z nabídky 8 aktivit, které budou zařazeny do plánu vzdělávání
v příštím školním roce. Naváží tak na rozvoj technických školek,
rozvoj environmentální výchovy, podpory čtenářské gramotnosti aj.
Spolupráce s jinými školami v rámci Meziškolkového erasmu,
naše mateřská škola je hostitelem, kdy dochází k výměně zkušeností mezi vedením a pedagogy školy.
Na závěr nesmím opomenout dlouhotrvající spolupráci v projektech týkající se ekologie – Sběr papíru s panem Popelou, Zelená škola, spolupráce s fa Ekolamp.
V příštím školním roce navážeme na aktivity, do kterých se mateřská škola již zapojila, přidáme i novou a to je zapojení školy
do projektu ČOS – „Svět nekončí za vrátky, cvičím se zvířátky“.
Z výše uvedeného vyplývá, že v žádném případě nejde o nefunkční řízení školy, tak jak uvádí autoři petice.
Mgr. Markéta Markelová ŘŠ

Poznámka starostky:
Městskému úřadu byla dne 1.7.2019 doručena petice „Za
odvolání ředitelky Mateřské školy Újezd u Brna
Mgr. Markéty Markelové“, kterou podepsalo 144 obyvatel Újezdu u Brna. Vedení města se touto peticí zabývá
a řeší ji v rámci příslušných obecně závazných právních
předpisů. Věřím, že tato petice povede k nastavení partnerské diskuze mezi vedením mateřské školy, především
však paní ředitelkou, Mgr. Markétou Markelovou, a rodiči dětí umístěných v mateřské škole tak, aby prostředí
v mateřské škole bylo příjemné, laskavé a přívětivé, a to
zejména a na prvním místě pro děti, ale také pro všechny
zaměstnance mateřské školy.

Dobrovolné není samozřejmé
Stává se, že v naší blízkosti žijí lidé, o kterých ani netušíme, co
všechno umí, čemu se věnují nebo jaká ocenění získali. Tentokrát mám na mysli muže, který mne zaujal nejen tím, co umí,
ale především svojí skromností a srdcem na dlani. Jeden známý
mi o svátku svatého Antonína po mši u kapličky řekl, že tento
muž získal ocenění v orbě koňmi na Slovensku a že by si to rozhodně zasloužilo zveřejnění ve zpravodaji. Toto ocenění totiž
není první. František Dobrovolný, muž o kterém zde píši, má
doma trofejí celou řadu. Potíž nastala, když jsem se chtěla dozvědět víc. Zmíněný „František Dobrota“ nechtěl o nějakém
článku ani slyšet, proto jsem požádala o spolupráci Ivetu Kamenickou, která tyto závody, výstavy a jiné akce absolvuje
s ním.
„Súťaž v orbe konským záprahom“ se konala v rámci polnohospodářské výstavy Celoslovenské dni poĺa (významem podobná
akce jako u nás Země živitelka) konaných 4. – 5. června letošního roku. František sem byl pozván bývalým ministrem zemědělství Stanislavem Becíkem, nyní předsedou ZAD ve Dvorech
nad Žitavou, pro vytvoření konkurence slovenským oráčům
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a odvezl si krásné třetí místo. Soutěž byla jen jedním bodem
z celého programu výstavy. František s Ivetou tam strávili tři
dny, během nichž stihli shlédnout také ukázky zpracování půdy
a orby historickými traktory, 770 pokusných políček různých
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plodin i správné hospodaření s vodou v půdě, což bylo hlavním
tématem výstavy. Soutěže v orbě koňmi se zúčastnili celkem
čtyři zástupci z Moravy a nakonec jen dva ze Slovenska. Více
soutěžících však prý nebylo žádoucí. Vítězství si odnesla domácí
strana. Újezdští absolvovali vše jako jediní se všemi svými třemi
koňmi, mezi kterými bylo i měsíční hříbě.
Ptala jsem se Františka, co ho tam nejvíce zaujalo. Bez dlouhého
váhání odpověděl, že postoj pana Becíka, který se snaží jít příkladem a ukazuje, že zemědělství dokáže být soběstačné. V jejich hotelu, kam se chodili stravovat, jim bylo opakováno: „Berte
si všechno, co chcete, ale nenechávejte zbytky.“
František s Ivetou nejezdí jen na soutěže v orbě, ale i vozatajské. Každé takové akci předchází velké přípravy chystání, ustrojení koní, kočího i přísedícího většinou do stejných barev, někdy
kroje. Také musí najmout přepravník pro koně. Sezónu zahajují
s kamarády „koňáky“ již tradičně Velikonoční vyjížďkou na Mohylu míru a ukončují zimní Štěpánskou vyjížďkou. Rádi se za-

pojují také do dění v obci, strojí koňský vůz na hody, Velikonoce
se Šternovjanem a letos byli důležitou součástí prvního ročníku
kosení zámecké louky v Sokolnicích.
Kterého vítězství si František Dobrovolný nejvíce váží? Třetího
místa v předloňském Mistrovství ČR v orbě koňmi v Přerově.
Rád také vzpomíná na Mezinárodní mistrovství Evropy v orbě
a předvádění zemědělské práce konané v Pardubicích v srpnu
2017, kde ho velmi zaujala atmosféra a také možnost projet si
dráhu Velké Pardubické, kam se běžně nikdo nedostane.
Děkuji Františkovi Dobrovolnému za svolení k napsání článku
a Ivetě Kamenické za poskytnuté informace.
Měli bychom si uvědomit, že věci konané dobrovolně nejsou
samozřejmé, nejsou povinné, nelze je nařídit a vyžadovat, lze
se je ovšem naučit, lze za ně poděkovat. Važme si takových lidí
jako je pan František Dobrovolný, který slovo dobro nosí nejen
ve svém příjmení.
Veronika Šinderbalová

Novinka!
ZUŠ Pavla Křížkovského bude spolupracovat s naším městem!
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PAVLA KŘÍŽKOVSKÉHO
vznikla v roce 1991. Je určena dětem ve věku od 5 do 18 let,
jež mají přirozený vztah k umění. Své nadání, schopnosti a dovednosti mohou rozvíjet v současné době ve třech oborech:
hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. Vzdělávání
v jednotlivých oborech zahrnuje praktické umělecké činnosti
i získávání teoretických a historických poznatků. Je rozděleno
do dvou cyklů, každý je završen absolventským vystoupením.
Výuka se řídí ŠVP a odpovídá standardům MŠMT. Na prvním
místě je respektována osobnost a individualita každého žáka,
jeho vnímání a umělecké směřování a přístup k němu. Nedílnou součástí výuky je skupinová interpretace a práce na společných projektech, kde se žáci učí vzájemné komunikaci,
naslouchání, toleranci a spolupráci. Výuka jednotlivých předmětů je zajišťována předními českými i zahraničními uměleckými pedagogy a odborníky z Hudební a Divadelní fakulty
JAMU, členy Filharmonie Brno a Národního divadla Brno, re-
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žiséry brněnských divadel, známými osobnostmi výtvarného
umění a dalšími umělci. Již od počátku působení školy se žákům
a učitelům daří úspěšně vstupovat do brněnského kulturního
dění. Své umění představují na mnoha koncertních vystoupeních, výstavách a divadelních představeních, organizují koncerty
hostů a benefiční pořady, vystupují na vernisážích brněnských
výtvarníků, pořádají kulturní setkání s dětmi z mateřských škol
i s nejstaršími občany, svým uměním těší pacienty brněnských
nemocnic. Každým rokem se rovněž zapojují do hudebních, výtvarných či divadelních soutěžních klání a získávají ta nejvyšší
ocenění. Žáci navazují také kontakty s podobnými školami v zahraničí (Rakousko, Finsko, Slovensko, Maďarsko, Německo,
USA).
Spolupráci mezi Městem Újezd u Brna a touto školou připravujeme zatím ve školním roce 2019/2020 v rámci doplňkové
činnosti ZUŠ, která bude realizována jako skupinová výuka.

Výuka bude probíhat od 1. října
2019 do 31. května 2020 v následujících oborech:
• Hudební obor – sbor
• Hudební obor „Malý muzikant“ – výuka hry na zobcovou
flétnu, kytaru a zpěv (minimálně dva žáci v jedné hodině
výuky)
• Výtvarný obor
• Literárně-dramatický obor
Podrobné informace poskytne
paní Pavlína Kroupová, telefon:
725 171 859.
Vedení města

Přihořívá! Dětský den se blíží!
Sbor dobrovolných hasičů města Újezd u Brna ve spolupráci
s fotbalovým klubem SK Újezd u Brna a městem Újezd u Brna
pořádá v sobotu 24. 8. 2019 na fotbalovém hřišti Dětský den.
Celodenní program pro děti i rodiče začíná v 11 hodin a jeho
součástí budou různé soutěže a ukázky hasičské techniky.
Občerstvení je zajištěno, vstup volný.
Večer bude Kinematograf bratří Čadíků promítat film.
Srdečně všechny zveme a těšíme se na hojnou účast!
Hasiči Újezd u Brna

Američtí umělci z Kostariky zahrají v Újezdě u Brna!
O tom, že byla cimbálová muzika Šternovjan na Kostarice, už
určitě víte. O pobytu újezdských muzikantů jsme už ostatně informovali v předchozím čísle. Co možná nevíte, je skutečnost,
že si v Americe získali srdce místních muzikantů, kteří se v létě
vydávají do Evropy.
Když jsme se to dozvěděli, zkusili jsme naše kamarády kontaktovat s otázkou, zda by nezahráli i u nás v Újezdě. Slovo dalo
slovo a nakonec vše dobře dopadlo. A tak se můžete ve středu
21. 8. 2019 odpoledne v 18 hodin v parku u Penzionu těšit na
koncert skupiny DIFASE z Kostariky. Tuto skupinu vede Sergio
Nunes Gomes, skvělý violloncelista, který mimo jiné působil
i v Berlínské filharmonii a v současné době je ředitelem Kulturního centra v Cuidad de Collon. Spolu s ním vystoupí kytarista
Fabien Barrantes a perkusista Dimas Serrano Aguilar. Tato akce
se uskuteční také díky FS Lipta, což je pořadatel mezinárodního
folklorního festivalu v Liptále, kde mají tito hudebníci také vystupovat a ve spolupráci s kulturně-školskou komisí našeho
města, za což jim velmi děkujeme. Těšíme se s Vámi na koncertě
na viděnou, vždyť léto a latinskoamerické rytmy k sobě patří.
Mgr. Tomáš Kaválek
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Novinka!
Yamaha pro malé velké talenty
Milí rodiče,
ve spolupráci s Hudební školou YAMAHA připravujeme od září
2019 realizaci hudebních programů pro předškolní děti.
V květnu letošního roku proběhly ukázkové lekce hudebních

programů Robátka, První krůčky k hudbě a Rytmické krůčky.
Podrobné informace Vám poskytne zástupce této hudební školy
na uvedeném telefonním čísle.
Vedení města

www.yamahaskola.cz
Kvalitní hudební vzdělávání pro děti již od 4 měsíců.

Hudební škola YAMAHA
Městský úřad Újezd u Brna
polakova@yamahaskola.cz
tel: 723 274 715
lektorka Mgr. Jarmila Čadeni
přihlášky:
www.yamahaskola.cz/brno
26
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Jana Rychterová – zpívací písničky pro děti!
K novému školnímu roku
nám přijede do našeho města
zazpívat úžasné písničky pro
děti zpěvačka, moderátorka
a bývalá učitelka Jana Rychterová.
Protože práce s dětmi ji vždy
bavila a naplňovala, prolíná se
i jejím zpíváním. A i když po
večerech stojí na pódiu v dlouhých šatech, s kytarou a kapelou za zády, stále má ráda rozdováděné dětské publikum,
které ji podněcuje k vymýšlení nových písniček. Učitelování
v člověku tak trochu zůstává, písničky jsou k pobavení, ale
tu a tam nějaké to poučení taky najdete. Díky tomu všemu
vedla její cesta do Českého rozhlasu na Rádio Junior, kde
působí od roku 2014. Jako písničkářka natočila čtyři CD, působí v unikátní vokální skupině Two Voices a pro děti vydala
již tři alba – Hrátky s češtinou a s dopravní výchovou a Zpívací písničky 1 a 2.
Více informací najdete na: www.zpivacipisnicky.cz nebo
www.janarychterova.cz

Přijďte se pobavit a zazpívat si s dětmi či bez nich do parku
u Penzionu v neděli 8. září od 17 hodin.

Poslední prázdninová jízda – kdo bude první?
Ráda bych pozvala všechny příznivce zdravého
sportování na první ročník závodu motorek, odrážedel a kol pro děti od 1 roku do 12 let, který
se bude konat v sobotu 7. 9. 2019.
Děti budou mít za úkol projít 5 stanovišť a poté
se zúčastnit dvou hlavních závodů. Prvním závodem je jízda na jejich dopravním prostředku, druhým je běh. Všechny děti budou podle věku
rozděleny do čtyř kategorií. Po soutěžích a vyhodnocení se mohou těšit na skvělé odměny, o
které se postarají naši sponzoři.
Součástí akce bude i doprovodný program, na
něm se budou podílet mažoretky z Měnína, hasiči z Újezda u Brna a Farma koně Újezd.
Naše sportovní odpoledne bude zakončené bohatou tombolou jak pro děti, tak pro jejich rodiče. V průběhu akce bude zajištěno malé
občerstvení.
Více informací o akci naleznete na FB skupině
„Poslední prázdninová jízda“ nebo na vývěsce
města.
Přihlásit se můžete nejpozději do 20. srpna 2019
na email posledniprazdninovajizda@gmail.com
(do emailu je nutné uvést jméno a datum narození dítěte).
Moc se na všechny závodníky i jejich rodiče
těším a věřím, že si užijeme krásné odpoledne
plné sportu a zábavy.
Lucie Švandová
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PRVNÍ ROČNÍK ZÁVODU MOTOREK,
ODRÁŽEDEL A KOL PRO DĚTI

POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ JÍZDA

KDY : 7.9.2019 ( sobota)
KDE : V parku u bývalého koupaliště a na nové spojovací cestě nad parkem
PROGRAM :
13:00 – 14:00 Prezentace (každé dítě dostane soutěžní číslo + lístek do tomboly)
13:10 – 14:55 Soutěže na jednotlivých stanovištích
14:55 – 15:00 Vystoupení mažoretek Měnín

15:00 ZAČÍNÁ HLAVNÍ ZÁVOD KOL
15:00 – 15:15 Kategorie 1 1 - 2,99 let (motorky,odrážedla)

Občerstvení
zajištěno

15:15 – 15:30 Kategorie 2 3 - 4,99 let (odrážedla, kola)
15:30 – 15:45 Kategorie 3 5 – 6,99 let (kola)
15:45 – 16:00 Kategorie 4 7 – 12 let (kola)

16:00 ZAČÍNÁ HLAVNÍ BEŽECKÝ ZÁVOD
16:00 – 16:10 Kategorie 1

(pivo,limo,párek a d
pochutiny)

16:10 – 16:20 Kategorie 2
16:20 - 16:30 Kategorie 3
16:30 – 16:40 Kategorie 4
16:45 – 17:30 SOUTĚŽ PRO RODIČE
17:00 Vystoupení mažoretek Měnín

17:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
18:00 BOHATÁ TOMBOLA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Cyklistická přilba je povinná pro všechny účastníky závodu!!!

Jména a věk účastníků(datum narození) nahlaste nejpozději do 16.8.2019 na

posledniprazdninovajizda@gmail.com
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Ze starých kronik...
Dělnický dům – Rychta
První myšlenka na postavení Dělnického domu v Újezdě vznikla
roku 1922 u funkcionářů a členů Federované dělnické tělocvičné jednoty (FDTJ), která měla sídlo v hostinci u Máců
č. p. 59.
Cvičilo se zde na dvoře, ve stodole, někdy i mimo hostinec.
V přední hostinské místnosti se hrávala divadla.
Jednota se ale dostávala do sporů s panem Mácou. Nedorozumění vyvrcholilo v únoru 1922. 26. února 1922 se konala
valná hromada FDTJ, která rozhodla o odchodu do hostince
u Laštůvků.
V březnu se konala porada složek FDTJ a na ní bylo usneseno
postavit újezdskému dělnictvu vlastní dům. Bylo zde 7 členů:
Eliáš Tomáš č. 243, Janistin Frant. č. 89, Rozkydal Tomáš č. 397,
Staňa Jan – Šternov č. 4, Mariánek Václav č. 459, Doležal František č. 193 a Rozkydal Jan č. 178.
Celé obecní zastupitelstvo se sešlo u „Adamcové lůže“
a 13. dubna se usneslo většinou hlasů darovati FDTJ stavební
parcelu č. 3125/1 ve výměře 603 m². Někteří občané však proti
tomu podali stížnost zemskému výboru v Brně. Projednání protestu trvalo přes 2 roky, ale Moravský zemský výbor nakonec
zamítl námitky a přípisem ze dne 26. 5. 1924 schválil usnesení
obecního zastupitelstva o daru pozemku.
Od Laštůvků se přešlo do hostince u Matoušků již s úmyslem
Dělnický dům postavit. Byl založen spolek Dělnický dům, opatřovaly se finanční prostředky. Žádalo se o hostinskou koncesi.
Přišlo však zklamání. Členové Jednoty nevstupovali do spolku
a výbor zůstal bez činnosti. Ani všichni členové výboru a stranických orgánů nebyli členy spolku Dělnický dům. I tak se začalo nakonec pracovat. Rolníci navezli na místo přes 1200 fůr
hlíny. Jen asi polovina byla zaplacena, ostatní přivezena zdarma.
Bahniště bylo vyrovnáno. Obstarávají se plány, výměra stanoviště je malá. Obecní zastupitelstvo přidává dalších 288 m². Celkem je tedy 900 m² plochy. Roste počet přihlášených členů.
Nový výbor vydal dlužní úpisy s hodnotou 50 Kčs. V krátkém
čase se připsalo 20 000 Kčs. Bylo to však stále málo. Nebyla již
otázka, zda Dělnický dům postavit, ale jak ho zaplatit a zadlužený udržet. Něco slibovala hostinská koncese.
Stavitel Leopold Haluza č. 104 v Komenského ulici sestavil
plány. Kopaly se základy, vozil se písek z vlastního pískoviště,
lámal se kámen, chystal se materiál. Nebyla ale jen radost z dařící se práce, ale i starosti a lidská zloba. Někdo spojil příkop se
základy a celé je zatopil. I přes to se pracovalo denně dlouho
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do večera. 15. července roku 1928 bylo poklepáno na základní
kámen.
Povolení hostinské koncese bylo brzděno, přestože ji Obecní
zastupitelstvo podporovalo. Do zimy byla hotova část do výšky
sklepení. Na jaře se pokračovalo. Byly však také starosti finanční. Královopolská spořitelna poskytla hypoteční půjčku
80 000 Kčs, takže bylo postavení sálu zajištěno. Když byla koncese téměř jistá, dal spolek stavět všechny části budovy podle
plánů.
Mezi lidmi byla ale řada odpůrců koncese. Ti vymohli plnou
hostinskou koncesi na sokolovnu. Na dvě koncese byla pak
obec malá.
Vedle toho byla třeba dalších výpůjček. Byla poskytnuta půjčka
35 000 Kčs a potom ještě 20 000 Kčs. Starobrněnský pivovar
poskytl 18 000 Kčs, Potravinový spolek 5 000 Kčs a členové
a příznivci poskytli bezúročně ještě dalších 30 000 Kčs.
Počátkem r. 1930 byl již dům vnitřně dohotoven. Dělala se
vnější fasáda.
Dělnický dům byl slavnostně otevřen 1. června 1930. Byla
pěkná účast i z okolí, pořádalo se také veřejné cvičení FDTJ.
Hodnota nového dělnického domu stanovena na 500 000 Kčs.

Dluhů však bylo mnoho. Jejich celkový seznam činil
218 000 Kčs, což tehdy byly značné peníze.
V následujícím období přišla po Velké hospodářské krizi vysoká
nezaměstnanost. Na splátky dluhů a úroků na Dělnický dům
bylo třeba měsíčně 1 800 Kčs. Taneční zábavy, divadla i jiné
podniky byly málo navštěvované, některé byly ztrátové. Dluhy
se zvyšovaly. Počátkem r. 1932 přestal spolek plnit závazky. Přicházely upomínky, hrozily žaloby. Roku 1933 bylo udržení
domu již nereálné. Funkcionáři Dělnického domu se dohodli
na jeho likvidaci. Bylo nutno rozprodávat inventář. V červnu
1933 se usnáší valná hromada na likvidaci spolku. Potravní spolek v Újezdě měl při likvidaci dům přebrat. Ústřední svaz v Brně
však převzetí zamítl. Jakýkoliv výdělek musel být předán nucenému správci, úroky nikdo neplatil. Jednota proletářské tělovýchovy zaplatila sice daně, ale r. 1935 byla již na Dělnický dům
vypsána dražba u okresního soudu v Židlochovicích za směšně
nízkou cenu 112 000 Kčs. Ke dražbě 3. dubna 1935 se nikdo
nedostavil.
Přes ujištění, že ke dražbě nepůjdou, sešlo se 11. února 1936
představenstvo Raifeisenky, Lidové jednoty a Orla se závěrem
do dražby jít. A tak získali všechen majetek Dělnického domu
za cenu 112 000 Kč.
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Záložna Raifeisenka pomohla při získání hostinské koncese.
Dům byl přejmenován na Spolkový dům. Přešla do něho lidová
strana a všechny její složky.
Po osvobození v dubnu 1945 se Dělnický dům dostal opět
do rukou dělnictva. Papírově však byl zapsán na Hospodářskou
záložnu v Újezdě, která vznikla r. 1943 z Raifeisenky a občanské
záložny v Újezdě. Dne 10. května byla svolána schůze, kde se
jednalo o nových poměrech. Poté bylo jednáno s Občanskou
záložnou o pronájmu Dělnického domu, nájemníkem se stala
místní organizace KSČ za 20 000 Kčs ročně. Válečné škody byly
na domě odhadnuty na 76 650 Kčs, na jevišti pak 45 000 Kčs.
2. března 1948 došlo opět k ustavení spolku „Dělnický dům“.

Na novém seznamu bylo uvedeno 97 členů. Získávají se dary
i půjčky, aby se Dělnický dům mohl zakoupit za 300 000 Kčs.
Bylo však ještě dlouhé jednání a rozepře mezi Orlem, Hospodářskou záložnou a Dělnickým domem. Na schůzi dozorčí rady
záložny 6. 8. 1948 bylo rozhodnuto o prodeji Dělnického
domu. Závěr převedení byl na Okresním soudu v Židlochovicích. 12. srpna 1948 převzal dům Dělnický spolek. Mnoho dalších občanů darovalo nebo půjčilo spolku peníze.
Újezd u Brna 6. listopadu 1994
Rudolf Kopeček
Upraveno a zkráceno pro účel Zpravodaje.
Připravila R. Paarová

JURA KLÁSEK SE NARODIL BLÍZKO NÁS
Oldřich Velen se narodil v polovině září roku 1921 v Tuřanech
u Brna, tedy v době, kdy Tuřany
ještě nepatřily k Brnu. Od Újezdu
u Brna jsou Tuřany vzdáleny jen
malý kousek a naši předkové tam
chodívali pěšky nebo jezdili s koňským povozem. Oldřichova maminka pocházela ze selského rodu,
vystudovala vyšší dívčí školu –
Vesnu. Většinu života strávila v domácnosti a občas hrávala ochotnické divadlo. Tatínek byl venkovským učitelem. Když se vrátil
z 1. světové války, začal studovat technickou průmyslovku. Nakonec se však stal ředitelem na brněnské berní správě. Oldřich
měl také bratra Zdeňka, který pracoval na brněnské radnici
a sestru Radmilu, která se jako Oldřich, dala na herectví. Oldřich
byl členem Sokola a jako jeho maminka hrával ochotnické divadlo.
Oldřich vzpomíná:
„Když nás v Tuřanech obsadili Němci, Sokol hned zavřeli a v budově si udělali sklad zbraní. My kluci, co jsme byli ochotníci,
jsme ten sklad jednou vyloupili a zbraně si rozebrali. Na gestapo
tehdy přišlo krásným rukopisem udání, kde bylo všechno podrobně popsáno. Na jeho základě jsem pak byl s partou kamarádů odsouzen a poslán do věznice na Cejlu. Odtud jsem byl
po čase odtransportovaný do vězení do Německa a po propuštění mě nasadili do fabriky v Rakousku. Pořád mě někam posílali
a já jim pořád utíkal. Zavřeli mě a zase jsem jim utekl. Tak to šlo
pořád dokola. Byl jsem mladý, byl jsem sokol, vůbec jsem se
nebál. Putoval jsem od věznice k věznici, od fabriky k fabrice,
a navíc bez papírů! Ty totiž zůstaly na gestapu v Brně. Ovšem
jednou se mi podařilo z jakési fabriky utéct, až jsem se ocitnul
v Praze. Bylo to právě v době (Velikonoční svátky), kdy herci,
herečky, ředitelé divadel a různí komedianti rajzovali po pražských kavárnách a hospodách, jestli nenarazí na někoho od divadla. Já jsem se setkal v tento církevní svátek v kavárně Slavia
s tehdejším ředitelem Jihočeského divadla Bohumilem Kosteleckým, se kterým jsem se znal už z dřívějška. Když začal vytahovat papíry k podpisu smlouvy, najednou se to začalo kolem
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našeho stolu shlukovat. Pan ředitel Kostelecký mi najednou řekl:
„Vemte ty papíry, jdeme na záchod.“ Trochu jsem se lekl, pak
mi ale došlo, že nechtěl ty papíry vytahovat u stolu, protože by
se těch lidí už nezbavil. A tak jsem podepsal smlouvu s Jihočeským národním divadlem na pražském záchodě. Jihočeské divadlo však brzy zavřeli Němci a bylo přestěhováno do Tábora.
Tam jsem ale dlouho nepobyl, pořád jsem ještě neměl
v pořádku papíry. Přestoupil jsem tedy do Pardubic. Zde jsem
pobyl do konce roku 1945. Mezitím jsem poznal krásnou Sylvu
z Olomouce, kde jsem se s ní o rok později oženil. V Olomouci
se nám narodili dva synové – Petr a Pavel. V olomouckém
Krajském divadle jsem hrál až do roku 1962.
Oldřich Velen za svůj život ztvárnil 297 filmových rolí! Nezapomenutelným se však stal v komediální roli Jury Kláska ve slavném seriálu Slovácko se nesúdí (1975 a 1984). Během
působení v olomouckém divadle měl na kontě už téměř 30 rolí.
Tehdy se ještě dobří režiséři jezdili dívat na divadelní představení
a typovat si herce do svých filmů. Sám Oldřich o tom říkával:
„Režisér Karel Steklý si mě tehdy vybral vyloženě podle ksichtu.
Co si budeme povídat, atraktivita filmového prostředí byla
pro mě mnohem přitažlivější. Vždyť jako malý kluk jsem znal jen
takové to zájezdní kino, neboť v Tuřanech žádné nebylo. To se
vždycky někde natáhlo plátno, k tomu jste si ještě museli přinést
svoji židli.“
Oldřich Velen se v roce 1962 natrvalo přestěhoval do Prahy
a stal se stálým členem hereckého souboru Filmového studia
Barrandov. Zde působil až do svého odchodu do penze. Zemřel
začátkem května roku 2013.
PERLIČKY
Celý seriál Slovácko sa nesúdí se natáčel pouhý rok. Oldřich
Velen při něm přibral 15 kg a při tomto natáčení si užil snad
nejvíc legrace.
S Jozefem Krónerem byli kamarádi už v době, kdy bratislavské
Národní divadlo hostovalo v Olomouci.
Se svou manželkou Sylvou Oldřich strávil 62 let, po celou dobu
byla ženou v domácnosti a vzorně se o své tři chlapi starala.
Zemřela předčasně.
Svou poslední roli ztvárnil ve filmu Školní výlet (2012) ve svých
91 letech!
Martin Cibulka
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Plán akcí na nejbližší měsíce
19.–22. srpna

Letní kino za Sokolovnou, začátky ve 20.30, pořádá město + KŠK + TJ Sokol

21. srpna

Trio Difase, park u klubovny (u Penzionu) začátek v 18 hodin, pořádá město + KŠK

24.srpna

Dětský den, fotbalové hřiště, začátek v 11 hodin, večer promítání filmu Kinematografem bratří
Čadíků, pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s fotbalovým klubem SK Újezd u Brna
a městem

29. srpna

Zájezd na vystoupení Újezdské Rozmarýny v Senátu, pořádá město + KŠK

1. září

Letní koncert skupiny D.N.A. Brno, park u klubovny (u Penzionu), začátek v 17 hodin,
pořádá město + KŠK

7.září

Poslední prázdninová jízda ( první ročník soutěže motorek, odrážedel a kol pro děti
ve věku 1–12 let), park u klubovny, začátek ve 13 hodin, pořádá Lucie Švandová
ve spolupráci s městem a KŠK

8. září

Letní koncert Jany Rychterové, park u klubovny (u Penzionu), začátek v 17 hodin,
pořádá město + KŠK

21. září

Farmářské trhy, náměstí před radnicí, 14 –18 hodin, pořádá město + KŠK

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

Redakce ani vydavatel Zpravodaje nejsou zodpovědni za obsah, správnost, kvalitu, původnost příspěvku a pravdivost informací.
Dále nemá povinnost zkoumat, zda případným uveřejněním dezinformací nejsou porušována práva třetích osob. Uvedené názory
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce a vydavatele Zpravodaje.

Městský zpravodaj Újezd u Brna. Vydává Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 IČ 00282740, zapsán do evidence periodického
tisku pod registračním číslem MK ČR E 10211. Vychází 6쎹 ročně, v sudém měsíci. U závěrka příspěvků je vždy 15. den v lichém měsíci.
Redakční radu tvoří členové Kulturně-školské komise. Korektury: Mgr. Marie Lišková.
Pořízení fotografií: archív města Újezd u Brna, archív Martin Cibulka, Jiří Tolar, archív Martin Maršál, archív Martino Hammerle - Bortolotti,
velitel MP Petr Macák, archív Groowey a D.N.A., Petr Lízal, Anna Hrazdírová, Stanislav Pospíšil, Jana Oberreiterová, Rostislav Bednář,
Radek Sycha, Petr Suchý, archív TJ Sokol. Kids photo created by freepik – www.freepik.com
Příspěvky zasílejte na zpravodaj-ujezd@seznam.cz.
Redakční příspěvky se nevracejí.
Grafické zpracování: Lubomír Koláček, TISK LUK, Brno • Tisk: TG TISK s.ro., Lanškroun.
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