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V ážení spoluobčané, 
vstoupili jsme do 
nového roku 2019. 

Většina z nás má svoje 
tajná přání, očekávání 
a naděje. Žijeme v době míru, 
demokracie a svobody. Kéž 
bychom si více uvědomovali 
tyto velké hodnoty dnešní 
doby a dokázali s nimi 
naše tajná přání, očekávání 
a naděje spojovat. Byla bych 
velmi ráda, kdyby se nám 
v letošním roce dařilo bořit 
bariéry lidských vztahů, 
kdybychom více hledali 
a nacházeli cestu jeden 
k druhému a kdybychom 
v lidech kolem sebe hledali 
dobré vlastnosti a dokázali 
i svých dobrých vlastností, 
znalostí a dovedností 
využívat k prospěchu svého 

okolí. Věřím, že potom 
i naše společná práce bude 
více radostná a povede 
k šťastnému životu všech lidí 
v našem městě. Přeji vám 
z celého srdce, aby letošní 
rok byl klidný, pokojný 
a radostný. 

Vaše starostka  
Marie Kozáková

Slovo starostky

Obsah

V  prvním vydání našeho 
zpravodaje jsme si 
povídali s novou 

starostkou našeho města. 
Zajímaly nás nejenom plány 
a vize, ale také třeba to co 
j í vadí, co ji momentálně 
zaměstnává nejvíce a z čeho 
má v práci radost.

Paní starostko, začneme 
otázkou, která je nejspíše 
společná pro všechny nové 
zvolené do takto důležitého 
úřadu. Co vás vedlo k tomu, 
že jste se rozhodla ucházet 
o funkci starostky města? 
Každý člověk se rodí s jistými 
danými vlastnostmi. Já jsem 
od malička cítila velkou 
potřebu pomáhat lidem. Jako 
dobrovolnice jsem v mládí 
chodila do domácností starým 
lidem pomáhat s úklidem, 
nákupy a dalšími domácími 
pracemi. Stále jsem také 
chtěla něco organizovat 
a musím po pravdě říct, 
že jsem byla až nezdravě 
ctižádostivá. Proto jsem si 
také našla svoji vlastní cestu 
vystudování vysoké školy 
navzdory překážkám, které mi 
tehdy totalitní režim kladl do 
cesty. Život mi přinesl mnohá 
překvapení a dnes vidím, jak 
všechno v mém životě do sebe 
zapadá. Jak mi bylo umožněno 
provázat profesní i osobní 
a rodinné povinnosti tak, aby 
se vše dalo zvládnout. 

Jak takové provázání těchto 
tří věcí vypadá?
Většina lidí v Újezdě nejspíše 
ví, že jsem maminkou 
pěti dětí. Osobně jsem 
přesvědčena, že rodina 
patří mezi nejdůležitější 
hodnoty v lidském životě. 
Z celého srdce přeji 
všem spoluobčanům 
zažívat radostné chvíle ve 
společenství nejbližších 
osob. Díky zázemí ve své 
rodině jsem měla možnost 
budovat svoji profesní 
dráhu. Měla jsem to štěstí, 
že mne po rodičovské 
dovolené oslovil tehdejší 
ředitel Úřadu práce Brno – 
venkov, Ing. Pavel Ocásek, 
mimochodem náš spoluobčan, 
díky kterému jsem téměř 
dvacet let strávila na různých 
pozicích úřadu práce. Pavel 
Ocásek byl pro mne velkým 
příkladem a učitelem ve 
vedení kolektivu. Dokázal být 
přítelem a zároveň autoritou. 
Poté přišla další velká výzva 
vést domov pro seniory a já 
jsem se rozhodla tuto výzvu 
přijmout. Musím říct, že 
toto bylo zatím nejkrásnější 
období mé profesní dráhy.

Připravovala jste se na to, 
že byste jednou mohla být 
starostkou města?
Nabídka na starostenský post 
přišla zcela nečekaně ve chvíli, 
kdy jsem o něčem takovém už 
neuvažovala. Do této role jsem 

byla vtažena při probíhající 
předvolební kampani, kdy 
jsem osobně poznala mnoho 
lidí. Najednou přišel velký 
zlom a já jsem se začala na 
funkci starostky opravdu velmi 
těšit. Cítila jsem, že bych 
v této pozici mohla být lidem 
prospěšná a že bych mohla na 
závěr své profesní dráhy udělat 
pro místní lidi něco dobrého.

Už jste si na novou funkci 
zvykla?
Stále mi tak úplně nedochází 
výjimečnost této funkce. 
Momentálně je moje funkce 
spojena s důslednou a velmi 
náročnou prací. Snažím se, 
abych lidi zde žijící nezklamala.

Jakou byste chtěla být 
starostkou? 
Pokornou, laskavou 
a trpělivou, ale zároveň 
důslednou a spravedlivou. 

Jaká je vaše představa 
ideálního fungování radnice?
To, že všichni zaměstnanci 
i lidé ve vedení radnice mají 
přesně vymezené kompetence 
a svoji práci dělají poctivě 
se snahou pomoci každému 
obyvateli našeho města.

Předešlé vedení bylo na 
radnici úctyhodných 16 let, 
což velmi dlouhá doba. Jakým 
způsobem vám byla celá 
agenda vedení městského 
úřadu předána? 

Rozhovor se starostkou 
města: Máme před sebou 
spoustu práce

27 Životní jubilea

27 Fotokoutek – Vašima Očima
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30 K zamyšlení

31 Sport
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J iž několikrát to bylo řečeno. 
Agenda nám bohužel předána 
nebyla. Stále něco hledáme 
a přitom nacházíme žádosti 
půl roku staré, doposud 
neřešené. Neexistuje 
elektronická evidence smluv, 
v šanonech, na které jsme 
bývalým vedením radnice 
odkazováni, nacházíme 
založené dokumenty týkající 
se zcela jiné agendy. Je to pro 
nás hodně náročné, protože 
si jasně uvědomujeme, že 
počínaje listopadem roku 
2018 je vše spojováno s prací 
nového vedení. 

S nástupem do funkce jste 
získala i zbrusu nový tým 
kolegů. Jakým největším 
výzvám jste dosud museli 
čelit? 
Máme před sebou minimálně 
čtyři zcela největší výzvy. 
Ihned po převzetí radnice 
jsme zjistili,  že jsou zde 
dva projekty realizované 
z dotačních titulů, které 
jsou v takových skluzech ve 
lhůtách, že bude velmi těžké 
je zachránit. Jednodušší 
z nich je projekt SMART City, 
který se týká zpracování 
koncepcí oblasti dopravy, 
veřejného osvětlení, 
informačních systémů 
a energetické koncepce 
města. Myslím si, že tento 
projekt je již momentálně 
stabilizovaný, realizují 
se pracovní schůzky dle 
harmonogramu a probíhá 
zpracování jednotlivých 
koncepcí. Věřím, že se podaří 
uskutečnit nějakou formu 
městské konference, na níž 
by byl výstup tohoto projektu 
prezentován.
Dalším problémovým 

projektem je Nadstavba 
sociálních bytů. Je to projekt, 
který měl končit 31. 12. 
2018, přičemž se minulému 
vedení radnice nepodařilo 
vybrat dodavatele stavby. 
Momentálně máme lhůtu 
prodlouženou do 4. 2. 2019 
a probíhá podlimitní veřejná 
zakázka na výběr dodavatele 
stavby. Věřím, že se podaří 
tento projekt zachránit, 
protože se na nás obracejí 
lidé, kteří nutně potřebují 
z důvodu kritické životní 
situace řešit bydlení, a to 
okamžitě.
Dalším velkým problémem 
je zcela nevyhovující stav 
elektrorozvodů v základní 
a mateřské škole. Tuto 
záležitost bude třeba také 
urgentně a prioritně řešit.
V poslední době se také 
hodně mluví o problému se 
zadržováním vody v krajině. 
Mnoho lidí tady v Újezdě ví, 
že nám vysychá rybník. Je to 
další z věcí prvořadých, které 
se věnujeme.
Samozřejmě bych neměla 
zapomínat na územní plán, 
přípravu ploch pro bytovou 
výstavbu, rekonstrukci 
objektu Na Rychtě, výstavbu 
multifunkční haly, hřiště pro 
nejmenší děti, web města... Je 
toho opravdu mnoho, na čem 
musíme pracovat.

Setkala jste se po Vašem 
nástupu s nějakým 
nepříjemným překvapením?
Těch nepříjemných věcí bylo 
mnoho. Zejména to výše 
uvedené, což není zdaleka 
všechno. Na zastupitelstvu 
jsem mluvila o problémech 
s uvedením kluziště do 
provozu, se špatným 

stavem veřejného osvětlení 
a problémy při instalaci 
vánoční výzdoby. Jsou zde 
další nepříjemná překvapení, 
ale jsem si vědoma i toho, 
že se v minulosti udělalo 
také mnoho dobrého. Věřím, 
že vše negativní dokážeme 
společnými silami zvládnout. 
Mám kolem sebe tým velmi 
šikovných a pracovitých lidí. 
Proto také mohu doufat, 
že vše negativní obrátíme 
v dobré a pozitivní. 

A naopak, s něčím co vás 
překvapilo pří jemně?
Ano, práce zaměstnanců 
městského úřadu. Ve většině 
případů jim patří velký dík za 
jejich opravdu velmi obětavou 
práci. Mám také velkou 
radost z práce komisí. Vím, že 
místní lidé jsou plni energie 
a nových nápadů. 

Je něco, bez čeho byste se na 
radnici obešla?
Stará pracovní židle a koberec 
v mé kanceláři.

Jaké projekty máte na radnici 
v plánu? 
Rozhodně projekty, o kterých 
jsem mluvila. Je třeba zajistit 
bydlení pro lidi v krizových 
životních situacích, 
rekonstruovat Rychtu. 
Současně pracujeme na jiném 
uspořádání kanceláří na 
městském úřadě. Důležité je 
také přemístění matriky do 
přízemí úřadu tak, aby byla 
bezbariérově přístupná.

Co nebo kdo rozhoduje o tom, 
co se bude dělat nejdříve a co 
počká?
Máme každý týden porady 
vedení, kde si stanovujeme 

priority. Je však pravdou, že 
momentálně priority přichází 
nějak automaticky. Je to dáno 
havarijním stavem některých 
objektů a zařízení města.

Občas se dokonce stane, že 
se nějaký projekt nevyvede 
a často to s sebou nese 
negativní reakce. Jak se 
Vy osobně vyrovnáváte 
s kritikou? 
Velmi špatně – jsem prostě 
stále příliš ctižádostivá 
a málo pokorná.

Funguje podle Vás 
zprostředkování informací 
mezi městem a občany dobře, 
nebo hodláte v tomto ohledu 
podniknout nějaké změny?
Momentálně zprostředkování 
informací mezi městem 
a občany funguje velmi 
špatně. Proto také dochází 
k různým dezinformacím, 
které musíme vysvětlovat. 
Proto také připravujeme 
změnu webových stránek, 
pracujeme na tom, aby co 
nejdříve vznikl Facebook 
města. 

Jaká je Vaše vize pro naše 
město v nadcházejícím 
funkčním období? 
Ráda bych se soustředila na 
vytváření příjemné atmosféry, 
dobrých mezilidských 
vztahů a preferenci projektů 
zaměřených na pomoc dětem 
a mládeži, a to zejména 
dětem talentovaným, které 
při rozvíjení svého talentu 
nějakou formu pomoci 
potřebují. Současně bych byla 
ráda, kdyby se více realizovali 
mezigenerační akce 
a aktivity. Máme zde základní 
a mateřskou školu a také 

penzion, dům s pečovatelskou 
službou a domov pro seniory. 
Chybí mi vzájemná spolupráce 
těchto subjektů. Ze své 
praxe vím, jak pozitivně 
vnímají senioři přítomnost 
malých dětí. Jsem současně 
ráda, že zde máme mnoho 
volnočasových aktivit, ale 
také je zřejmé, že je mnoho 
aktivit, které tady chybí. 
Vnímám to zejména z pohledu 
člověka postiženého hudbou. 
Po této stránce máme 
skutečně na čem pracovat.

Co byste popřála městu 
a jeho občanům do roku 2019?
K tomu, abychom byli v životě 
šťastní, nám mnohdy stačí 
velmi málo. Přála bych všem 
obyvatelům našeho města 
klid a pokoj v duši, umění 
radovat se z každé příjemné 
maličkosti všedního dne, 
například jen z toho, že se na 
ně soused usměje a popřeje 
dobrý den.

Rozhovor vedl Jakub Váša
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Zprávy z radnice

STAROSTKA MĚSTA
Ing. Marie Kozáková
KDU – ČSL
mob. č.: 602 500 583 
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz

1. MÍSTOSTAROSTA MĚSTA 
Mgr. Bc. Petra Kocúrová
Občané městu, město 
občanům 
mob. č.: 724 194 668
e-mail: mistostarosta1@
ujezdubrna.cz

2. MÍSTOSTAROSTA MĚSTA 
Ing. Karel Vévar
KDU – ČSL 
mob. č.: 724 183 499
e-mail: mistostarosta2@
ujezdubrna.cz

UVOLNĚNÝ ZASTUPITEL
Magdalena Pízová
Občané městu, město občanům
mob. č.: 724 195 782
e-mail: sekretariat@
ujezdubrna.cz

RADNÍ 
Mgr. Marie Jadrná
SNK Evropští demokraté 
mob. č.: 776 105 832
e-mail: lujezd@seznam.cz

RADNÍ 
Ing. Miloš Zapletal
TJ SOKOL ÚJEZD U BRNA 
mob. č.: 606 692 262
e-mail: zapletal@itp.cz

ZASTUPITELÉ:
doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
e-mail: bvlastikfp@seznam.cz

ThDr. Jan Hradil, Th.D., dr. h.c.
SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ 
mob. č.: 602 547 365
e-mail: jan.hradil@volny.cz

Karel Hradský 
NEZÁVISLÍ 
mob. č.: 792 338 864
e-mail: hradskykarel@email.cz

Radomír Lakomý
Občané městu, město občanům
mob. č.: 724 793 870
e-mail: radomir.lakomy@
seznam.cz

Ing. Libor Lattenberg
TJ SOKOL ÚJEZD U BRNA
mob. č.: 604 232 059
e-mail: lattenbergl@seznam.cz

Ivana Mácová
SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
mob. č.: 727 900 754
e-mail: macovaivana1@
seznam.cz

ThDr. PhDr. ThLic. Radek 
Mezuláník, Ph.D.
KDU – ČSL 
mob. č.: 736 531 019
e-mail: ramez@volny.cz

Lubomír Rožnovský
SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
mob. č.: 607 555 923
e-mail: l.roznovsky@seznam.cz

Mgr. Radek Řeřicha
SDRUŽENÍ PRO ÚJEZD
mob. č.: 737 939 493
e-mail: radek.rericha@email.cz

Složení radnice

V e čtvrtek 31. Ledna 2019 
absolvovala úspěšně 
paní Petra Zemanová 

matriční zkoušku a získala 
tak způsobilost k výkonu 
státní správy na úseku matrik 
a jména a příjmení. K získání 

nové kvalifikace srdečně 
blahopřejeme!

Stavební referát máme 
konečně opět obsazen. 
V lednu 2019 nastoupila na 
toto referentské místo paní 

Monika Chovancová. Věříme, 
že bude posilou našeho 
radničního týmu a přejeme 
jí v její nové práci mnoho 
úspěchů.

Malé nahlédnutí do 
personálních záležitostí 
městského úřadu

ze zasedání Zastupitelstva 
města Újezd u Brna konaného 
dne 17. 12. 2018

1. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna jmenuje ověřovateli 
zápisu Radomíra Lakomého 
a Ing. Libora Lattenberga.

2. ZM Újezd u Brna schvaluje 
vložení bodu č. 5: Určení 
počtu uvolněných zastupitelů, 
volba 2. místostarosty a volba 
člena rady.

3. ZM Újezd u Brna schvaluje 
vložení bodu č. 15: Návrh 
VaK Vyškov na zvýšení ceny 
vodného pro rok 2019.

4. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna schvaluje stažení bodů 
č. 11 Záměr investic na čtyři 
budoucí roky, 12 Plánované 
investice na rok 2019, 13 
Využití vojenského areálu, 14 
Projednání a zadání projektů, 

15 Dořešení výběrového 
řízení na projektanta 
kulturního domu (Na Rychtě) 
a 16 Zadržení a využití 
vody v krajině z důvodu 
nepřipravenosti.

5. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna schvaluje přesun 
bodu 11 Schválení rozpočtu 
města na rok 2019 před 
bod 10 Informace starostky 
a místostarostů, informace 
z komisí.

6. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
doplnění bodu 18 b) Akce, 
které potřebují dle zákona 
rozhodnutí zastupitelstva 
města – věcná břemena, 
sjezdy, přípojky, prodej 
pozemků o přípojku 
kabelového vedení NN 
– akce „Sokolnice, rozš.
NN. Uniekospol K 1743/1 – 
smlouva o právu provést 

stavbu; stavba: provedení 
pokládky kabelového vedení 
NN spolu s osazením nové 
přípojkové skříně na pozemku 
p.č. 1740, k. ú. Sokolnice; 
pozemek ve vlastnictví 
Města Újezd u Brna; žadatel: 
Fi. KABEL-PROJEKT, Řípská 
1310/11e, 615 00 BRNO.

7. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
upravený program 2. zasedání 
zastupitelstva.

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Náměty a připomínky občanů
5. Určení počtu uvolněných 

zastupitelů, volba 2. 
místostarosty a volba člena rady

6. Rozpočtové opatření č. 10, 11, 
12, 13

7. Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ
8. Zápis ze sejití Finančního výboru
9. Schválení rozpočtu města na rok 2019
10. Audit města
11. Informace starostky a místostarostů, 

informace z komisí
12. Změna územního plánu č. 1
13. Akce, které potřebují dle zákona 

rozhodnutí zastupitelstva města – 
věcná břemena, sjezdy, přípojky, 
prodej pozemků

Okénko do zastupitelstva
USNESENÍ č. 2

Zleva: Petra Kocúrová, Marie Kozáková, Karel Vévar, Magdalena Pízová
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a) Věcná břemena
• smlouva o zřízení služebnosti 

stavba: „Dálkový kabel – 
Sokolnice-Hostěrádky-Rešov“, 
pozemek ve vlastnictví města 
parc..č. 5741, 5735, 5736, 5738, k. 
ú. Újezd u Brna, žadatel: VIVO 
CONNECTION, s.r.o., Šlapanice, 
Nádražní 1178/7

• smlouva o zřízení věcného 
břemene 
stavba: umístění distribuční 
soustavy – „Újezd u Brna. rozš. 
kNN Suchomel K/2070/1“ – 
pro budoucí novostavbu na 
pozemku p.č. 2070/1, pozemek 
ve vlastnictví města parc. č. 
2067, k. ú. Újezd u Brna, žadatel: 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, České Budějovice 

• smlouva o zřízení věcného 
břemene 
stavba: umístění distribuční 
soustavy – kabelové vedení – 
„Újezd u B.(Rychmanov) rozš. 
kNN, Kachlíř“ – pro budoucí 
novostavbu, pozemek ve 
vlastnictví města parc. č. 1908/1, 
1908/6, 1994, 1998/1, 1999/1, 
2067, k. ú. Újezd u Brna, žadatel: 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, České Budějovice

• smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene 
stavba: „Újezd u B., příp. kNN 
(T), Boček K/208“ pro budoucí 
novostavbu na pozemku parc. č. 
208, k. ú. Újezd u Brna, pozemek 
ve vlastnictví města, část parc. č. 
127/1, k.ú. Újezd u Brna, žadatel: 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, České Budějovice 

• Smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene 
Stavba: „Újezd u Brna., rozš. 
NN,Popeláková K/1926“ pro 
budoucí novostavbu na pozemku 
parc. č. 1927, k. ú. Újezd u Brna, 
pozemek ve vlastnictví města 
Újezd u Brna parc. č. 1908/1, 
k. ú. Újezd u Brna, Žadatel: 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, České Budějovice

• Smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene. 
Stavba: „Újezd u Brna, příp.NN, 
Kalvodová K/3130“ pro budoucí 
novostavbu na pozemku parc. č. 
3130, k. ú. Újezd u Brna, pozemek 
ve vlastnictví města Újezd 
u Brna parc. č. 1110/1, k. ú. Újezd 
u Brna, Žadatel: E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice 7, České 
Budějovice

• 
b) Přípojky – smlouva o právu provést 
stavbu
• přípojka vodovodu – smlouva 

o právu provést stavbu 
stavba: vodovodní přípojka k RD 
na pozemku parc. č. 1533, k. ú. 
Újezd u Brna, …………….., Újezd 
u Brna, část pozemku parc.č. 
1363/1, k. ú. Újezd u Brna, který je 
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, 
žadatel: Jan Zelníček, …………….., 
66453 Újezd u Brna

• přípojka vodovodu – smlouva 
o právu provést stavbu 

stavba: vodovodní přípojka 
k pozemku p.č. 2287/30, k.ú. Újezd 
u Brna, pozemek ve vlastnictví 
města parc. č. 2287/53, k. ú. Újezd 
u Brna, žadatel: Petr Sklenář, 
…………….., Telnice

• přípojka vodovodu a kanalizace – 
smlouva o právu provést stavbu 
stavba: vodovodní a kanalizační 
přípojka k novostavbě RD na 
pozemku parc. č. 208, k. ú. Újezd 
u Brna, pozemek ve vlastnictví 
města Újezd u Brna, část parc. č. 
127/1, k. ú. Újezd u Brna, žadatel: 
Martin Boček, …………….., 66453 
Újezd u Brna

• přípojka – kabelové vedení 
NN – akce „Sokolnice, rozš.NN. 
Uniekospol K 1743/1 – smlouva 
o právu provést stavbu 
stavba: provedení pokládky 
kabelového vedení NN spolu 
s osazením nové přípojkové 
skříně na pozemku p. č. 1740, k. ú. 
Sokolnice, pozemek ve vlastnictví 
Města Újezd u Brna, žadatel: Fi. 
KABEL-PROJEKT, Řípská 1310/11e, 
615 00 Brno

14. Schválení OZV 1/2018, o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu 

15. Návrh VaK Vyškov na zvýšení ceny 
vodného pro rok 2019 

16. Různé 

17. Diskuze 

18. Závěr

8. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna určuje, že pro 
výkon funkce starosty, 2. 
místostarosty a uvolněného 
zastupitele budou 3 členové 
zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněni. 

9. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna rozhodlo 
o volbě nového druhého 
místostarosty, který bude 
pro svoji funkci dlouhodobě 
uvolněn. 

10. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna volí do funkce 
druhého místostarosty města 
pana Ing. Karla Vévara.

11. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna volí do funkce člena rady 
města Ing. Miloše Zapletala.

12. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna vzalo se souhlasem na 
vědomí rozpočtové opatření 
č. 10 ve výši 0,- Kč, které bylo 
schváleno Radou města Újezd 
u Brna dne 22. 10. 2018, jedná 
se o přesun mezi paragrafy /
viz. příloha/.

13. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna vzalo se souhlasem na 
vědomí rozpočtové opatření 
č. 11 ve výši 0,- Kč, které bylo 
schváleno Radou města Újezd 
u Brna dne 26. 11. 2018, jedná 
se o přesun mezi paragrafy /
viz. příloha/.

14. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna schvaluje rozpočtové 
opatření č. 12 ve výši 
536.300,-Kč. Rozpočtové 
opatření je vyrovnané/viz. 
příloha/.

15. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna pověřuje příkazce 
operace, správce rozpočtu 
a hlavní účetní provedením 
rozpočtového opatření č. 
13 k 31. 12. 2018 i v případě, 
že se bude měnit objem 
rozpočtu či dojde k přesunu 
finančních prostředků 
mezi paragrafy. Na prvním 
veřejném zasedání bude 
Zastupitelstvo města s tímto 
provedeným rozpočtovým 
opatřením seznámeno.

16. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna bylo seznámeno a vzalo se 
souhlasem na vědomí protokol 
o výsledku veřejnosprávní 
kontroly v příspěvkové organizaci 
Základní škola Újezd u Brna 
a v příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Újezd u Brna, 
kontrola byla provedena dne 
26. 9. 2018. 

17. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna bere na vědomí 
zápis ze zasedání finančního 
výboru, které se konalo dne 
28. 11. 2018. 

18. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna bylo seznámeno 
a vzalo se souhlasem na 
vědomí Protokol o dílčím 
přezkoumání hospodaření za 
období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 
2018.

19. Zastupitelstvo města vzalo 
se souhlasem na vědomí 
Závěr z mimořádné kontroly 
města za období od 1. 1. 2018 
do 5. 11. 2018.

20. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje výši 
neinvestičního příspěvku NF 
Jamiro ve výši 100.000,- Kč.

21. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje výši 
neinvestičních příspěvků 
zřizovaných příspěvkových 
organizací ve výši: 3.260.000 Kč. 

Neinvestiční příspěvek zřízeným PO

Základní škola 2 300 000,00 Kč

Mateřská škola 960 000,00 Kč

22. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje výši 
dotací organizacím pro rok 
2019 ve výši: 836.500,- Kč.

Bangladéšské děti-

Khya

7 800,00 

ze smlouvy

Členský příspěvek 

Austerlitz

9 700,00 

ze smlouvy

Svaz měst a obcí
11 000,00 

ze smlouvy

Podané žádosti 

o dotace na rok 

2019

Schválená výše 

dotace na 2. 

zasedání ZM dne 

17. 12. 2018

Nadační fond JAMIRO 150 000,00 100 000,00

Nadační fond ZŠ-žádost podána 

6.12.2018

100 000,00 90 000,00

Rybáři Újezd u Brna, z.s. 45 000,00 45 000,00

DFS Šternovjánek, z.s. 50 000,00 50 000,00

Babské hody 35 000,00 35 000,00

Chasa – hody 35 000,00 35 000,00

TJ Sokol Újezd u Brna 180 000,00 140 000,00

Újezdská Rozmarýna z.s. 28 500,00 28 500,00

Junák – český skaut 28 000,00 28 000,00

SK Újezd u Brna 200 000,00 140 000,00

SHM Klub Újezd u Brna 50 000,00 50 000,00

SDH Újezd u Brna – žádost podaná 

10.12.2018

25 000,00 25 000,00

Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s. 20 000,00 20 000,00

CM Šernovjan, z.s. 30 000,00 30 000,00

Sportovně střelecký klub Újezd u Brna – 

ČSS, z.s. SSK 0750

15 000,00 0,00

Římskokatolická farnost Újezd u Brna 900 000,00 0,00

Spolek Vinaři Újezd 90 000,00 0,00

Ústav vzájemné lidské pomoci, z.ú. 250 000,00 20 000,00

Přiděleno celkem 836 500,00

Nerozdělená část dotací 663 500,00

Celkem 2 231 500,00 1 500 000,00

23. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje výši 
neinvestičních prostředků 
pro Základní školu v Újezdě 
u Brna ve výši 2.300.000,- Kč 
a pro Mateřskou školu Újezd 
u Brna ve výši 960.000,- Kč.

24. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna rozhodlo 
nepřidělit dotaci Sportovně 
střeleckému klubu Újezd 
u Brna – ČSS, z. s. SSK 0750, 
a to z důvodu nepořádání 
aktivit v obci Újezd u Brna 
pro obyvatele Újezdu u Brna.

25. Zastupitelstvo města 

schvaluje vynětí investičních 
dotací ze seznamu 
schválených dotačních 
titulů, a to z důvodu přípravy 
samostatného dotačního 
titulu, který se bude týkat 
pouze investic. Zastupitelstvo 
města pověřuje Radu města 
přípravou tohoto dotačního 
titulu. Zastupitelstvo města 
pověřuje Radu města 
zpracováním dotačního titulu 
pro investice v termínu do 31. 
3. 2019.

26. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
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dotace s příjemcem dotace 
SHM Klub Újezd u Brna pro 
rok 2019 ve výši 50.000,- Kč 
a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

27. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna schvaluje smlouvu 
o poskytnutí účelové dotace 
s příjemcem dotace Ivetou 
Kamenickou – „Babské hody“ 
pro rok 2019 ve výši 35.000,- 
Kč a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

28. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace s příjemcem 
dotace Davidem Staňou – 
„Petropavelské hody – chasa 
Újezd u Brna“ pro rok 2019 ve 
výši 35.000,- Kč a pověřuje 
starostku města podpisem 
smlouvy.

29. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace s příjemcem dotace 
Nadační fond JAMIRO pro 
rok 2019 ve výši 100.000,- Kč 
a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

30. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace s příjemcem dotace 
Junák – Český skaut pro 
rok 2019 ve výši 28.000,- Kč 
a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

31. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace s příjemcem dotace 
DFS Šternovjánek, z. s. pro 
rok 2019 ve výši 50.000,- Kč 

a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

32. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace s příjemcem dotace 
Újezdská Rozmarýnaz.s. pro 
rok 2019 ve výši 28.500,- Kč 
a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

33. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace s příjemcem dotace 
Rybáři Újezd u Brna, z.s. pro 
rok 2019 ve výši 45.000,- Kč 
a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

34. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace s příjemcem dotace 
SDH Újezd u Brna pro rok 2019 
ve výši 25.000,- Kč a pověřuje 
starostku města podpisem 
smlouvy.

35. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace s příjemcem dotace SK 
Újezd u Brna pro rok 2019 ve 
výši 140.000,- Kč a pověřuje 
starostku města podpisem 
smlouvy.

36. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace s příjemcem dotace 
TJ Sokol Újezd u Brna pro 
rok 2019 ve výši 140.000,- Kč 
a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

37. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna schvaluje smlouvu 

o poskytnutí účelové dotace 
s příjemcem dotace Tylovo 
divadlo Újezd u Brna, z.s. pro 
rok 2019 ve výši 20.000,- Kč 
a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

38. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace s příjemcem dotace 
CM Šternovjan, z.s. pro rok 
2019 ve výši 30.000,- Kč 
a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

39. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace s příjemcem dotace 
Nadační fond ZŠ Újezd u Brna 
pro rok 2019 ve výši 90.000,- 
Kč a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

40. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace s příjemcem dotace 
Ústav vzájemné lidské 
pomoci, z. ú. pro rok 2019 ve 
výši 20.000,- Kč a pověřuje 
starostku města podpisem 
smlouvy.

41. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna schvaluje Rozpočet 
na rok 2019 ve výši 87.043,50 
tis. Kč. Závazným ukazatelem 
rozpočtu je odvětvové 
(paragrafové) třídění.

42. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna bere na 
vědomí příspěvky starosty, 
místostarostů, radních 
a předsedů komisí. 

43. Zastupitelstvo města 
bylo seznámeno a vzalo na 

vědomí průběh zpracování 
změny územního plánu Újezda 
u Brna č. 1. Zastupitelstvo 
města pověřuje Radu města, 
aby prověřila možnosti 
odstoupení od smlouvy se 
společností AD Plan & Design, 
s. r. o. 

44. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna rozhodlo uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného 
břemene služebnosti – 
„Dálkový kabel – Sokolnice-
Hostěrádky-Rešov“ 
uzavřenou mezi Městem 
Újezd u Brna a společností 
VIVO CONNECTION, s.r.o., 
Šlapanice, Nádražní 1178/7 
za úplatu ve výši 142.000,- Kč 
+ DPH v platné sazbě. Jedná 
se o zřízení služebnosti 
věcného břemene na umístění 
telekomunikačního vedení 
pod názvem „Dálkový kabel – 
Sokolnice – Hostěrádky-Rešov 
přes pozemky ve vlastnictví 
města p. č. 5741, 5738, 5735, 
5736, k. ú. Újezd u Brna.

45. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje 
starostku města podpisem 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti – 
„Dálkový kabel – Sokolnice-
Hostěrádky-Rešov“ 
uzavřenou mezi Městem 
Újezd u Brna a společností 
VIVO CONNECTION, s.r.o., 
Šlapanice, Nádražní 1178/7, 
avšak za jednorázovou úplatu 
ve výši 142.000,- Kč + DPH 
v platné sazbě. Jedná se 
o zřízení věcného břemene 
služebnosti na umístění 
telekomunikačního vedení 
přes pozemky města p. č. 5741, 
5738, 5735, 5736, k. ú. Újezd 
u Brna. 

46. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 
HO-014330051402/001 
v rámci stavby vedené pod 
označením „Újezd u B. příp. 
kNN, Suchomel K/2070/1“ 
uzavřenou mezi Městem Újezd 
u Brna a společností E. ON 
Distribuce, IČO: 28085400, F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, avšak za 
jednorázovou úplatu ve výši 
6.600,- Kč + DPH v platné 
sazbě. Jedná se o zřízení 
věcného břemene v rámci 
stavby vedené pod označením 
„Újezd u B. příp. kNN, 
Suchomel K/2070/1“ (umístění 
distribuční soustavy – zemní 
kabelové přípojky NN) na 
pozemku Města Újezd u Brna, 
část parc. č. 2067, v k. ú. 
Újezd u Brna.

47. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy 
o zřízení věcného břemene 
č. HO-014330051402/001 
v rámci stavby vedené pod 
označením „Újezd u B. příp. 
kNN, Suchomel K/2070/1“ 
uzavřenou mezi Městem Újezd 
u Brna a společností E. ON 
Distribuce, IČO: 28085400, F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, avšak za 
jednorázovou úplatu ve výši 
6.600,- Kč + DPH v platné 
sazbě. Jedná se o zřízení 
věcného břemene v rámci 
stavby vedené pod označením 
„Újezd u B. příp. kNN, 
Suchomel K/2070/1“ (umístění 
distribuční soustavy – zemní 
kabelové přípojky NN) na 
pozemku Města Újezd u Brna, 
část parc. č. 2067, v k. ú. 

Újezd u Brna.

48. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. HO-
014330050915/001 v rámci 
stavby vedené pod označením 
„Újezd u B. (Rychmanov), 
rozš. kNN, Kachlíř“ uzavřenou 
mezi Městem Újezd u Brna 
a společností E. ON 
Distribuce, IČO: 28085400, F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, avšak za 
jednorázovou úplatu ve výši 
16.000,- Kč + DPH v platné 
sazbě. Jedná se o zřízení 
věcného břemene v rámci 
stavby vedené pod označením 
„Újezd u B.(Rychmanov) rozš. 
kNN, Kachlíř“ na pozemku 
Města Újezd u Brna, část 
parc. č. 1908/1, 1908/6, 1994, 
1998/1, 1999/1, 2067, v k. ú. 
Újezd u Brna.

49. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje 
starostku města podpisem 
smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. HO-
014330050915/001 v rámci 
stavby vedené pod označením 
„Újezd u B. (Rychmanov), 
rozš. kNN, Kachlíř“ uzavřenou 
mezi Městem Újezd u Brna 
a společností E. ON 
Distribuce, IČO: 28085400, F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, avšak za 
jednorázovou úplatu ve výši 
16.000,- Kč + DPH v platné 
sazbě. Jedná se o zřízení 
věcného břemene v rámci 
stavby vedené pod označením 
„Újezd u B.(Rychmanov) rozš. 
kNN, Kachlíř“ na pozemku 
Města Újezd u Brna, část 
parc. č. 1908/1, 1908/6, 1994, 
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1998/1, 1999/1, 2067, v k. ú. 
Újezd u Brna.

50. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 1030043877/002 
v rámci stavby vedené pod 
označením „Újezd u B., 
příp.kNN (T), Boček K/208“ 
uzavřenou mezi Městem Újezd 
u Brna a společností E.ON 
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice 7, 
37001 České Budějovice, IČO 
28085400, která je zastoupena 
na základě plné moci firmou 
E.ON Česká republika s.r.o., 
F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČO 25733591, 
avšak za jednorázovou úplatu 
ve výši 6.600,- Kč + DPH 
v platné sazbě, na pozemku 
Města Újezd u Brna parc. č. 
127/1, k. ú. Újezd u Brna.

51. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje 
starostku města podpisem 
smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene 
č. 1030043877/002 v rámci 
stavby vedené pod označením 
„Újezd u B., příp.kNN (T), 
Boček K/208“, uzavřenou 
mezi Městem Újezd u Brna 
a společností E.ON Distribuce, 
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice 7, 37001 
České Budějovice, IČO 
28085400, která je zastoupena 
na základě plné moci firmou 
E.ON Česká republika s.r.o., 
F.A.Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČO 25733591, 
avšak za jednorázovou úplatu 
ve výši 6.600,- Kč + DPH 

v platné sazbě, na pozemku 
Města Újezd u Brna parc.č. 
127/1, k.ú. Újezd u Brna.

52. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 1030046163/002 
v rámci stavby vedené pod 
označením „Újezd u B., rozš. 
NN, Popeláková K/1926 
uzavřenou mezi Městem Újezd 
u Brna a společností E.ON 
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice 7, 
37001 České Budějovice, IČO 
28085400, která je zastoupena 
na základě plné moci firmou 
E.ON Česká republika s.r.o., 
F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČO 25733591, 
avšak za jednorázovou úplatu 
ve výši 27.400,- Kč + DPH 
v platné sazbě, na pozemku 
Města Újezd u Brna parc. č. 
1908/1, k. ú. Újezd u Brna.

53. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje 
starostku města podpisem 
smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 1030046163/002 
v rámci stavby vedené pod 
označením „Újezd u B., rozš.
NN, Popeláková K1820/3“, 
uzavřenou mezi Městem Újezd 
u Brna a společností E.ON 
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 
2151/6, České Budějovice 7, 
37001 České Budějovice, IČO 
28085400, která je zastoupena 
na základě plné moci firmou 
E.ON Česká republika s.r.o., 
F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČO 25733591, 
avšak za jednorázovou úplatu 

ve výši 27.400,- Kč + DPH 
v platné sazbě, na pozemku 
Města Újezd u Brna parc.č. 
1908/1, k.ú. Újezd u Brna.

54. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 1030045837/001 
v rámci stavby vedené pod 
označením „Újezd u B., příp.
NN, Kalvodova K/3130“ 
uzavřenou mezi Městem Újezd 
u Brna a společností E.ON 
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice 7, 
37001 České Budějovice, IČO 
28085400, která je zastoupena 
na základě plné moci firmou 
E.ON Česká republika s.r.o., 
F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČO 25733591, 
avšak za jednorázovou úplatu 
ve výši 5.000,- Kč + DPH 
v platné sazbě, na pozemku 
Města Újezd u Brna parc. č. 
1110/1, k. ú. Újezd u Brna.

55. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje 
starostku města podpisem 
smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene 
č. 1030045837/001 v rámci 
stavby vedené pod označením 
„Újezd u B., příp.NN, 
Kalvodova K/3130, uzavřenou 
mezi Městem Újezd u Brna 
a společností E.ON Distribuce, 
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice 7, 37001 
České Budějovice, IČO 
28085400, která je zastoupena 
na základě plné moci firmou 
E.ON Česká republika s.r.o., 
F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice, IČO 25733591, 

avšak za jednorázovou úplatu 
ve výši 5.000,- Kč + DPH 
v platné sazbě, na pozemku 
Města Újezd u Brna parc.č. 
1110/1, k.ú. Újezd u Brna.

56. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o právu provést 
stavbu – přípojku vodovodu 
k nemovitosti na ulici 
…………….. p. č. 1533, k. ú. 
Újezd u Brna, na pozemku ve 
vlastnictví Města Újezd u Brna, 
část parc. č. 1363/1, k. ú. Újezd 
u Brna, mezi stavebníkem 
Janem Zelníčkem, …………….., 
Újezd u Brna, na straně jedné 
a Městem Újezd u Brna na 
straně druhé.

57. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje 
starostu města podpisem 
smlouvy o právu provést 
stavbu – přípojku vodovodu 
k nemovitosti na ulici 
…………….. parc. č. 1533, k. ú. 
Újezd u Brna, na pozemku ve 
vlastnictví Města Újezd u Brna, 
část parc. č. 1363/1, k. ú. Újezd 
u Brna, mezi stavebníkem 
Janem Zelníčkem, …………….., 
Újezd u Brna, na straně jedné 
a Městem Újezd u Brna na 
straně druhé.

58. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o právu provést 
stavbu – přípojku el. energie 
k nemovitosti na ulici …………….. 
p.č 208, 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 Martinem Bočkem, 
…………….., Újezd u Brna, na 
straně jedné a Městem Újezd 
u Brna na straně druhé.

59. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje 
starostu města podpisem 
smlouvy o právu provést 
stavbu – přípojku el. 
energie k nemovitosti na 
ulici …………….. p.č 208, 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 
Martinem Bočkem, …………….., 
Újezd u Brna, na straně jedné 
a Městem Újezd u Brna na 
straně druhé.

60. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o právu provést 
stavbu – přípojku vodovodu 
k nemovitosti parc. č. 
2287/30, k. ú. Újezd u Brna, 
na pozemku ve vlastnictví 
Města Újezd u Brna, část parc. 
č. 2287/53, k. ú. Újezd u Brna, 
mezi stavebníkem Petrem 
Sklenářem, …………….., Telnice, 
na straně jedné a Městem 
Újezd u Brna na straně druhé.

61. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje 
starostu města podpisem 
smlouvy o právu provést 
stavbu – přípojku vodovodu 
k nemovitosti parc. č. 
2287/30, k. ú. Újezd u Brna, 
na pozemku ve vlastnictví 
Města Újezd u Brna, část parc. 
č. 2287/53, k. ú. Újezd u Brna, 
mezi stavebníkem Petrem 
Sklenářem, …………….., Telnice, 
na straně jedné a Městem 
Újezd u Brna na straně druhé.

62. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna schvaluje 
smlouvu o právu provést 
stavbu – pokládku kabelového 
vedení NN spolu s osazením 

nové přípojkové skříně 
na pozemku p.č. 1740 k.ú. 
Sokolnice, pozemek ve 
vlastnictví Města Újezd u Brna 
– akce „Sokolnice, rozš.NN. 
Uniekospol K 1743/1 uzavřenou 
mezi stavebníkem: Fi. KABEL-
PROJEKT, Řípská 1310/11e, 
615 00 BRNO na straně jedné 
a Městem Újezd u Brna na 
straně druhé.

63. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy 
o právu provést stavbu 
– – pokládku kabelového 
vedení NN spolu s osazením 
nové přípojkové skříně 
na pozemku p.č. 1740 k.ú. 
Sokolnice, pozemek ve 
vlastnictví Města Újezd u Brna 
– akce „Sokolnice, rozš.NN. 
Uniekospol K 1743/1 uzavřenou 
mezi stavebníkem: Fi. KABEL-
PROJEKT, Řípská 1310/11e, 
615 00 BRNO na straně jedné 
a Městem Újezd u Brna na 
straně druhé.

64. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna rozhodlo přijmout 
novelizaci obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2018, o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního 
odpadu s účinností od 1. 1. 
2019.

65. Zastupitelstvo města Újezd 
u Brna rozhodlo o stažení 
bodu č. 15 Návrh VaK Vyškov 
na zvýšení ceny vodného pro 
rok 2019 z programu jednání 
zastupitelstva. Tento bod bude 
projednán na příštím zasedání 
zastupitelstva města. 
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V  dnešním čísle 
zpravodaje nahlédneme 
do práce stavební 

komise. Komise řeší nejen 
mnoho požadavků našich 
občanů, ale i různé závažné 
problémy. Jedním z nich 
je např. realizace přeložky 
plynovodu v místě mostu 
na ul. V Sádku. Realizací 

zatrubnění vodoteče 
dešťových vod ze Staré hory 
došlo k narušení ochranného 
pásma plynovodního potrubí. 
Zůstává stále několik 
nevyjasněných otázek. Např., 
zda nejde o účelovou stavbu 
zvýhodňující jistý soukromý 
pozemek. Jak mohla být tato 
stavba zkolaudována, když 

je umístění plynovodního 
zařízení viditelně v rozporu 
s předpisy. Kdo v tomto 
případě nese právní 
odpovědnost za porušení 
zákona.

Zprávy z komisí

Stavební komise
zasedá každý sudý týden v úterý v 18.00 hod. 
v zasedací místnosti Městského úřadu 
v Újezdu u Brna

Komise a výbory

S nažíme se co 
nejrychleji zpracovávat 
Vaše žádosti, aby 

nedocházelo ke zbytečným 
průtahům – tak, jak se stávalo 
v minulosti (např. ojedinělé 
žádosti z března, června 
a července čekaly až na naše 
první zasedání ). Na šesti 
zasedáních jsme doposud 
projednali 54 žádostí.
Pracujeme na přípravě 
nového systému projednávání 
staveb umísťovaných na 
pozemcích ve vlastnictví 
města ve prospěch 
zjednodušení a zkrácení 
dosavadního zaběhnutého 
neefektivního procesu.

Pro Vaši informaci se při 
posuzování staveb řídíme 
těmito kritériemi – regulativy 
pro výstavbu, které mohou 

sloužit jako základní zadání 
pro vašeho projektanta:

1. U novostavby 
zastřešení alespoň směrem 
do ulice podmíněno šikmou 
střechou případně kombinací 
ploché a šikmé střechy, 
s hřebenem rovnoběžným 
s komunikací, kdy délka 
šikmé střecha bude 
převládající. Nejlépe 
s taškovou krytinou (plechová 
napodobenina přípustná). 

2. U dřevostavby fasáda 
podmíněna charakterem 
zděné stavby s omítkou (ne 
dřevěný obklad či roubenka, 
s výjimkou chatových 
a zahrádkářských objektů 
v zahradách, sadech 
a vinicích).

3. Dostavba v řadové zástavbě 
podmíněna dodržením 
půdorysu s charakterem 
řadové zástavby (bez proluk) 
a návazností na sousední 
objekty stoprocentně 
ve stavební čáře, citlivě 
pak alespoň z části v římse 
či sklonu střechy.

4. U volně stojících domů 
či dvojdomů oplocení 
předzahrádek směrem 
do ulice podmíněno 
perforovaným způsobem 
oplocení do maximální výše 
1,2 m (ne plné betonové 
prefabrikované skládané 
ploty). Vyšší a plné oplocení 
až od pozice stavební čáry 
rodinného domu.

5. U volně stojících domů či 
dvojdomů odstup novostavby 

RD od komunikace podmíněno 
vzdáleností min 5,5 m 
k zajištění parkovacího 
kolmého stání na vlastním 
pozemku. Ve stísněných 
případech pak min. 2,5 m 
pro zajištění podélného 
parkovacího stání.

6. U volně stojících domů 
či dvojdomů alespoň jedno 
parkovací pohotovostní stání 
neoploceno pro bezprostřední 
krátkodobé parkování 
návštěvy či rezidenta možno 
i na nájezdu do garáže.
Nebráníme se diskusi nad 

Vašimi záměry, které nejsou 
v souladu s výše uvedenými 
regulativy.

Prosíme – žádosti podávejte 
nejlépe s projektem 
v papírové podobě v rozsahu: 
• souhrnná technická 

zpráva 
• půdorysy, řezy, pohledy 

v měřítku 1:100
• 2x koordinační situační 

výkres na podkladě 
katastrální mapy 
v měřítku 1:200

• u přípojek inž. sítí 
kompletní projektová 

dokumentace přípojky 
z toho 2x situace na 
podkladě katastrální 
mapy v měřítku 1:200

Pro stavební úřad si odnesete 
to jediné, co potřebujete – 
situační výkres s výslovným 
souhlasem s umístěním 
a provedením stavby 
– orazítkovaný a podepsaný 
starostkou, případně 
místostarostkou města. Druhý 
výtisk bude sloužit k archivaci 
a ostatní výkresy Vám budou 
vráceny.

Neváhejte se na nás s důvěrou obrátit! Za stavební komisi Ing.arch. Helena Jakubcová

FINANČNÍ VÝBOR
Lakomý Radomír – předseda
mob. č.: 724 793 870
e-mail: radomir.lakomy@seznam.cz

Bednář Rostislav – člen
Ing. Josefiová Michaela – členka
Mgr. Konvica Jan – člen
Ing. Staňová Lenka – členka

KONTROLNÍ VÝBOR
Mgr. Řeřicha Radek – předseda
mob. č.: 737 939 493
e-mail: radek.rericha@email.cz

Ing. Lattenberg Libor – člen
Menšíková Dáša – členka

STAVEBNÍ KOMISE
Ing. arch. Jakubcová Helena – 
předsedkyně
mob. č.: 602 133 174
e-mail: heljakubcova@seznam.cz

Ing. Hlaváček Jiří – člen
Ing. Junga Stanislav – člen
Nedoma Vladimír – člen
Ing. Pěček Jan – člen
Ing. arch. Šemberová Hana – členka

KULTURNĚ – ŠKOLSKÁ KOMISE
ThDr. PhDr. ThLic. Mezuláník Radek, 
Ph.D. – předseda

Mgr. Bednářová Michaela – členka
Mgr. Jetelová Markéta – členka
Kroupová Pavlína – členka
Mgr. Šinderbalová Veronika – členka
Tálská Leona – členka
Váša Jakub – člen

SOCIÁLNĚ – ZDRAVOTNÍ KOMISE
Mgr. Jadrná Marie – předsedkyně
mob. č.: 776 105 832
e-mail: lujezd@seznam.cz

Mgr. Flajšingerová Božena – členka
Mgr. Kyselková Michaela – členka
Lukášová Anna – členka
Mariánková Klára – členka
Matějková Martina – členka

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Mgr. Mitrenga René – předseda
e-mail: rendyk@centrum.cz

Mgr. Blažek Pavel – člen
Píza Zbyněk – člen
Rožnovský Lubomír – člen
Ing. Sedlačko Peter – člen

KOMISE PRO SPORT
Bc. Šafařík Milan – předseda
mob. č.: 604 281 214
e-mail: milan.safarik@email.cz

Kamenický Jakub – člen
Kubát Luděk – člen
Ing. Kučera Michal – člen
PaedDr. Šimbera Radovan – člen

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
Mgr. Pízová Jana, Dis. – předsedkyně
e-mail: komiseprorozvoj.ujezd@
seznam.cz

Mgr. Hladký Bohdan – člen
Ing. Paarová Rostislava – členka
PaedDr. Šimberová Dagmar – členka
Tálská Leona – členka

INVENTARIZAČNÍ  
A LIKVIDAČNÍ KOMISE
Lukášová Anna – předsedkyně
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K e dvacátému devátému 
výročí sametové 
revoluce se 17. 

listopadu v Újezdě u Brna 
uskutečnil vzpomínkový 
happening, kterého se kromě 
jiného zúčastnili také zástupci 
místních spolků: SHM, Sokola, 
Skautů a KDU-ČSL. Nejprve 
jsme se sešli u sochy T. G. 
Masaryka, abychom přečtením 
jmen padlých vojáků v první 
světové válce symbolicky 
uctili stoleté výročí založení 
našeho státu. Nesměla 
chybět ani vzpomínka 
na prvního prezidenta, který 
se o založení tehdy nového 
Československa asi nejvíce 
zasloužil.

Průvodem se svíčkami jsme 
se poté vydali do parku 
JUDr. Jana Haluzy, kde paní 
starostka připomněla nelehký 
osud tohoto újezdského 
rodáka, který, přestože byl 
vzdělaný právník a nadaný 
sportovec, musel prožít 
nelehké chvíle dlouhodobého 
věznění a podřadných prací. 
Před závěrečným zpěvem 
státní hymny jsme drželi 
minutu ticha za všechny, 
kteří se stali obětí válek 
a totalitních vlád v průběhu 
sta let existence našeho 
státu. Po oficiálním ukončení 
akce jsme ještě chvíli postáli 
u svařeného vína a horkého 
čaje a vzpomínali na časy 

nesvobody před rokem 1989, 
které se snad již nevrátí.

Za organizátory bych 
chtěl poděkovat všem 
zástupcům jednotlivých 
spolků i těm, kteří se 
tohoto vzpomínkového aktu 
zúčastnili. Myslím si totiž, že 
jsou lidé a ideály na které 
bychom neměli zapomínat. 

Tomáš Kaválek

Informace z dění ve městě
Vzpomínkový happening

Salesiánské hnutí mládeže 
rozběhlo v září svoji činnost 
již dvaadvacátým rokem. 
V současné době navštěvuje 
pravidelně nejrůznější 
kroužky (sportovní, 
rukodělné, kulturní.. .) na 200 
dětí, mladých i dospělých. 
Kapacita většiny kroužků 
je hned v září naplněna. 
Nicméně jsou i takové, kde 
rádi uvítají další zájemce. 
Například kroužek, kde děti 
mohou tancovat a cvičit na 
tanečních podložkách DDR 
nebo podle programů X-BOXu. 
Další sportovní aktivitou je 
volejbal pro mládež. Na své si 
stále mohou přij ít i maminky 
s malými dětmi v mateřském 

klubu Ovečka nebo si můžete 
přij ít zazpívat do jednoho 
z našich sborů. Nejvíce 
kapacity nabízí tzv. Otevřená 
oratoř. Je to ve své podstatě 
nízkoprahový kroužek, který 
nevyžaduje přihlašování. 
Každou středu a pátek máte 
možnost od 19 hodin do 
půl deváté využít náš nově 
vybudovaný nealkoholický bar 
Driver, kde si můžete zahrát 
nejrůznější stolní hry, šipky 
či stolní fotbálek. Bar také 
nabízí drobné občerstvení. 

Všechny tyto informace 
a ještě mnoho dalšího 
naleznete na našich stránkách 
ujezd.shm.cz. Je zde k vidění 

i fotodumentace z nedávné 
rozsáhlé rekonstrukce budovy 
oratoře, která byla z velké 
části zaplacena z rozpočtu 
EU, MMR a újezdské farnosti. 
Díky tomu všemu vzniklo 
v Újezdě komunitní centrum, 
které dostalo jméno po 
prvním zakladateli oratoří, 
po sv. Janu Boskovi. 
Komunitní centrum Dona 
Boska nevyužívá jen SHM, ale 
i újezdský Junák, hudební 
škola pana Meluzína, újezdští 
vinaři atd. Takže neváhejte 
a alespoň jednou se k nám 
přijďte podívat. 

Mgr. Pavel Blažek, předseda

Salesiánské hnutí mládeže Újezd u Brna

Mateřský klub OVEČKA, foto P. Blažek

Šipky v baru Komunitního centra  
Dona Bosca. Foto P. BlažekZážitky na tanečních podložkách DDR. Foto P. Blažek
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Č as radostného 
očekávání, čas příprav 
na svátky vánoční, čas 

tichého zastavení.. .i takový 
byl Advent. K tomuto období 
čas poslechu vážné hudby ne 
pro všechny, ale pro mnohé 
z nás patří. A tak jsme se i my, 
občané našeho města, mohli 
nechat unést krásou zvuku 
houslí a klavíru. 11. prosince 
loňského roku navštívil Újezd 
u Brna houslový virtuos 
Václav Hudeček se svými 
hosty – klavíristou Lukášem 
Klánským a Marií Hasoňovou, 
půvabnou devatenáctiletou 
houslistkou.

V průběhu koncertu zazněly 
skladby dokreslující 
neopakovatelnou tajemnost 
času adventního, ale i hudba 
prodchnutá radostným 
očekáváním. Atmosféru 
koncertu umocnil milý slovní 
projev Václava Hudečka, 
na němž se zcela zřetelně 
projevuje vliv faktu, že rád 
a ve velké míře pracuje 
s mladými lidmi. Říká se, že 
kdo je v kontaktu s mládím, 
nemá čas zestárnout...Václav 
Hudeček již léta pořádá 
houslovou Akademii Václava 
Hudečka v Luhačovicích. 
Vítězkou letošního 22. ročníku 
byla v úvodu zmiňovaná 
Marie Hasoňová, při jejíž 
hře přítomní právem žasli 
nad tolik jiskřivým mladým 
talentem. Klavírista Lukáš 
Klánský je na poli hudebním 
již ostřílenějším umělcem, 
patří k nejžádanějším 
klavíristům mladé generace. 

Díky oceněním na mnoha 
mezinárodních soutěžích 
a úspěšných vystoupeních 
na festivalech v České 
republice i v Evropě se 
stal jak vyhledávaným 
sólistou, tak i komorním 
hráčem. V roce 2014 získal 
jako člen Lobkowitz Tria 
první cenu na mezinárodní 
soutěži Johanesse Brahmse 
v rakouském Portschachu.

Kdybychom však chtěli 
vypočítávat úspěchy 
samotného mistra Václava 
Hudečka, pravděpodobně by 
nám nestačilo několik vydání 
Zpravodaje. Tak tedy alespoň 
střípky z jeho života. První 
housle dostal v pěti letech 
pod stromeček. Byl údajně 
velmi živé dítě a právě housle 
ho měly naučit disciplíně. 
Ve věku patnácti let, dne 12. 
listopadu 1967 vystoupil na 
koncertu v Londýně s Royal 
Philharmonic 
Orchestra. O den 
později ho slyšel 
legendární 
David Oistrach, 
předpověděl mu 
velkou budoucnost 
a nabídl mu 
pedagogickou 
pomoc.

Co dodat? Snad jen, 
že to bylo velké 
štěstí, že tenkrát 
v dětství mistr 
zlobil a že ho jeho 
tatínek napravoval 
pomocí tak 
kultivované činnost, 

jakou je hra na housle. Za 
jeho mistrovstvím ovšem 
nestojí jen pomyslná souhra 
okolností, za každým tónem, 
tahem smyčce, pohybem 
ruky na hmatníku, pohledem 
do partitury je obrovské 
množství úsilí a moře času… 
Talent bez píle je jako dárek, 
který jsme si nerozbalili. 
A možná proto, že měl Václav 
Hudeček dobré učitele, věnuje 
část svého úsilí mladým.

Na stránkách 
luhačovické Akademie má 
krásné motto: Jsem hrdý na 
své studenty!

Co napsat na závěr? Snad 
jen že čas, kdy se zastavíme, 
zklidníme a vnímáme krásu 
hudby, nám nikdo nevezme. 
Ten patří jenom nám…

Mgr. Markéta Jetelová

Adventní koncert mistra Václava Hudečka 
aneb proč je dobře, že mistr zlobil

T řpytí-li se hvězdy na 
Tři krále, budou se 
rodit bílí beránci. 

Tolik praví jedna poetická 
pranostika. Letos se na Tři 
krále v podvečer hvězdy 
příliš netřpytily, bylo 
zamračené nebe a možná 
pro některé z nás nevlídno. 
O to vlídnější byla atmosféra 
Tříkrálového koncertu, který 
se konal 6. ledna v Obřadní 
síni. Soubor Musici 
Cameralis svedl 
dohromady cesty 
čtyř milovníků vážné 
hudby. Trumpetisty 
Vlastimila Bialase, 
hobojisty Jiřího 
Bělíka, klavíristy Petra 
Kolaře a barytonisty 
Martina Hammerle 
Bortolottiho.

Ještě než bylo 
proneseno jediné slovo, 
zaznělo Te deum Marca 
Antoina Charpantiera, 
což umocnilo vyjímečnost 
nadcházejících okamžiků. 
Možná i vy už jste zažili pocit, 
kdy slyšíte melodii a říkáte 
si, to znám, kdo to jen napsal, 
jak se to jmenuje... a paměť 
tiše pospává. O důvod víc, 
proč chodit na koncerty 
a připomínat si hloubku 
i výšiny tónů vážné hudby, 
geniální skladatele a jejich 
díla. O kolik bohatší můžeme 
potom být.

V průběhu koncertu zazaněla 
Píseň z tajemné zahrady 
Rolfa Lovlanda, Gabrielův 
hoboj Ennia Moriconeho, 

ale i Caro mio ben od 
Giuseppe Giordaniho. A když 
hlas Martina Hammerle 
Bortolottiho rezonoval 
v prostorách síně, věřím, 
že se dotknul těch, kteří 
umí poslouchat srdcem. Při 
písni Santo natale podal 
mistr Bortolotti osobně 
ruku každému návštěvníkovi 
koncertu. Zažili jste to někdy? 
Já ne.

A tak si o těch hudebnících 
pojďme něco málo povědět. 
Vlastimil Bialas, fenomenální 
trumpetista, 42 let působil 
v Národním divadle v Brně, 
kromě Švédska a Rumunska 
hrál ve všech státech Evropy, 
hrál ovšem i v Japonsku. Pan 
Bialas žije v našem městě.
Jiří Bělík, ve hře na hoboj byl 
žákem Vítězslava Winklera. 
Začínal jako první hobojista ve 
zlínské filharmonii (tehdejší 
Státní filharmonii Gottwaldov), 
a to ještě před ukončením 
studia na konzervatoři. Brzy 
po absolutoriu Janáčkovy 
akademie múzických umění 
se stal členem orchestru 
Janáčkovy opery v Brně.

Petr Kolař je varhaník 
a regenschori vyučující 
na Konzervatoři Brno 
a Janáčkově akademii 
múzických umění. Varhanní 
hru studoval na konzervatoři 
v Brně a poté pokračoval ve 
studiu na JAMU, zde byl žákem 
prof. Aleny Veselé.

Martino Hammerle Bortolotti, 
rodák z Insbrucku, vystudoval 

úspěšně ekonomii. 
Poté se rozhodl splnit 
si svůj sen a věnovat 
se zpěvu. Pěvecké 
školení jej zavedlo do 
četných evropských 
měst – mimo jiné 
do jihoněmeckého 
Freiburgu, Budapešti, 
Brna a Florencie, 
která je i domovem 
jeho učitele. Zpívá 
Mozarta, klasický 

belcantový repertoár, 
Pucciniho, Leoncavalla, ale 
i Verdiho a Wagnera. Fascinuje 
ho objevování zapomenutých 
hudebních pokladů,

Jsou to jen úlomky z mozaiky 
uměleckých životů hudebníků, 
kteří proměnili Tříkrálový 
večer ve slavnost, ať bylo 
venku jakkoliv. A když jsme 
společně na závěr poslouchali 
Tichou noc, možná i ve vás 
zůstal pocit, že hudba v nás 
probouzí schopnost vnímat 
krásu.

Mgr. Markéta Jetelová

Tři králové a čtyři hudebníci –  
koncert Musici Cameralis
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V  uplynulém roce 
2018 proběhl ve 
Strážnici již 73. ročník 

mezinárodního folklorního 
festivalu a po mnoha letech 
se dostal na jeho program 
i pořad z našeho regionu, 
z Brněnska. Naposledy tomu 
tak bylo v roce 1980. 

Na tuto významnou 
mezinárodní akci byla 
letos přizvána i Újezdská 
Rozmarýna, chasa ze Žatčan 
a „Začanští“ mužáci, aby 
se zúčastnili společného 
vystoupení pod názvem 
„Ta brněnská mája tenká. Hody 
na Brněnsku na přelomu 19. 
a 20. století.“ Další skupiny 
vystupujících byly z Tuřan, 
Ochozi u Brna, Troubska 
a Komína. Doprovázela 
nás cimbálová muzika 
Kyničan z Moravských Knínic 
a dechová hudba Večerka 
z Tuřan. Celkem ve společném 
vystoupení účinkovalo 
více než 150 lidí a bylo 
ve Strážnici předvedeno hned 
dvakrát. V pátek 22. 6. 2018 

při zahajovacím večeru 
MFF v hlavním programu 
na amfiteátru Bludník 
od 21 hodin a ještě jednou, 
v repríze, v neděli 24. 6. 2018 
ve 12:30 hodin tamtéž. Pořad 
vysílala TV NOE, kde lze 
objednat DVD.

Za toto vystoupení Újezdská 
Rozmarýna získala jednu 
z hlavních cen – laureáta 
MFF Strážnice za výjimečnou 
prezentaci lidového oděvu 
a tanečního materiálu 
z Brněnska. A to je zásluha 
všech, kteří se téměř dva roky 
na vystoupení připravovali. 
Přesto, že přípravy na 
vystoupení ve Strážnici byly 
skutečně mimořádně náročné, 
tak jsme si vědomi veliké 
pocty, které se nám tímto 
dostalo. Všichni na tyto dny 
budeme s hrdostí vzpomínat 
po celý náš život, protože 
jsme dobře reprezentovali 
naše město Újezd u Brna 
a oblast Brněnska.

Mgr. Karla Jarošová

Újezdská Rozmarýna na mezinárodním 
folklórním festivalu ve Strážnici 2018 V  průběhu prosince 

minulého roku se 
cimbálová muzika 

Šternovjan účastnila několika 
dobročinných koncertů. 
První z nich se uskutečnil 
na první neděli adventní 
2. 12. 2018 v evangelickém 
kostele v Liptále, kam nás 
pozval místní pěvecký soubor 
Rokytenka. Poprvé zde tedy 
zazněly koledy z Brněnska, 
které si újezdští muzikanti 
na letošní advent a vánoční 
svátky nacvičili.

Po zájezdu na Valašsko 
následoval ve středu 12. 12. 
2018 koncert na brněnském 
náměstí Svobody, kterému 
předcházela první zkušenost 
Šternovjanu s profesionálním 
nahrávacím studiem. V Českém 
rozhlase Brno totiž v průběhu 
dopoledních hodin vznikly 
první nahrávky koled z oblasti 
Brněnska v podání újezdského 
souboru pod vedením 
rozhlasového redaktora Petra 
Mičky, známého horňáckého 
primáše, který vedl muzikanty 
k autentickému projevu 
charakteristickému pro náš 

kraj. Protože se nakonec 
nahrávky povedly, možná se 
příští rok dočkáme vydání 
prvního hudebního nosiče 
naší CM.

Ten samý den v 18:00 se 
pak hudebníci přesunuli 
na pódium na náměstí Svobody. 
Zde se totiž konal koncert 
v rámci projektu Česko zpívá 
koledy deníků Bohemia 
a Českého rozhlasu Brno a byl 
živě přenášen na vlnách této 
rozhlasové stanice. Na tomto 
koncertě také vystoupily 
děti ze Základní školy Brno 
– Kamenačky a Mužáci ze 
Žatčan vždy za doprovodu CM 
Šternovjan.

Vyvrcholením adventních 
koncertů se stalo vystoupení 
v obřadní síni v Újezdě 
u Brna, které se konalo 
v sobotu 15. 12. 2018. Kromě 
CM Šternovjan zde vystoupila 
děvčata z ženského pěveckého 
sboru Rokytenka z Liptálu 
a také domácí dětský folklorní 
soubor Šternovjánek, 
s pásmem vánočních koled 
a básní.

Závěrem bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří 
se jakkoli podíleli na 
benefičních koncertech, za 
přízeň a podporu. Výtěžek 
z koncertů na náměstí 
Svobody a v Újezdě u Brna 
ve výši 25.000,- jsme již 
poslali nadačnímu spolku 
POMÁHÁME. Je to asi nejhezčí 
vánoční dárek, který jsme 
společně někomu dali. Také 
děkujeme všem souborům, 
které s námi vystupovaly 
– Žatčanským mužákům, 
Rokytence a Šternovjánku.

V letošním roce nás čekají 
velké plány. Měli bychom 
vystupovat s naším tanečním 
souborem na plesech, 
folklorních festivalech 
a národopisných slavnostech, 
dále chceme spolupracovat 
s divadelním spolkem 
na obnovení ostatkové 
zábavy s pochováváním 
basy a v březnu nás čeká 
daleká cesta na festivaly do 
Kostariky. O tom všem se 
však dozvíte v příštích číslech 
Zpravodaje.

Za CM Šternovjan  
Tomáš Kaválek

Adventní koncerty CM Šternovjan
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C ílem Dětského 
folklorního souboru 
Šternovjánek je 

prohlubovat povědomí 
dětí o folklóru, znalostech 
lidových písní a přiblížit 
dětem základy lidových 
tanců. Soubor byl založen 
v září roku 2016. Zaměřuje se 
na oblast převážně dětských 
brněnských písní, tanců 
a říkadel. Od nového školního 
roku jsme otevřeli novou 
skupinu – přípravku, kam 
aktuálně dochází 16 dětí  
od 3 let. Celkový počet dětí 
je tedy bez mála 40, ve věku 
3–9 let. 

V loňském roce jsme uvedli 
nové pásmo „Husy, husičky“, 
které jsme představili 
v premiéře na Babských 
hodech a zopakovali 
při vystoupení na místních 
Petropavelských hodech 

a na Farním dnu. Vše za 
doprovodu Cimbálové muziky 
Šternovjan. 

Koncem loňského roku jsme 
se zaměřili na přípravu 
Benefičního vánočního 
koncertu, který se uskutečnil 
15. prosince ve Smuteční 
síni. Zde jsme se uvedli 
pásmem „Došli jsme k vám na 
koledu“, při kterém se poprvé 
představily děti z přípravného 
oddělení. Vzhledem k plně 
obsazené Smuteční síni 
věříme, že naše vystoupení 
působí všem radost.

Od počátku se soubor těší 
velké přízni dětí, jejich rodičů 
i veřejnosti. I to je pro nás 
motivací se stále zlepšovat 
a plánovat nové věci. V novém 
kalendářním roce plánujeme 
vystoupení pro seniory, účast 
na přehlídce Brněnsko zpívá 

a tančí, na místních hodech, 
na společných vystoupení 
s CM Šternovjan, újezdskou 
Rozmarýnou a na dalších 
místních akcích. Dále jsme 
pozváni na Mezinárodní 
folklórní festival do 
Luhačovic, kde se chceme 
prezentovat újezdskými 
svátečními kroji se všemi jeho 
součástmi.

Za vedoucí souboru:  
Mgr. Michaela Bednářová 
a Mgr. Markéta Pospíšilová

Zdroj k nahlédnutí  
fotografi í a videí: 

Facebookový profil : 
DFS Šternovjánek 

Webové stránky: 
www.sternovjan.cz

DFS Šternovjánek

S kaut za více jak 100 
let přečkal mnohé 
– dvě světové války, 

komunistické represe. Nyní 
roste počet skautů nejvíce 
za posledních 10 let.

Když Robert Baden-Powell 
v Anglii zakládal v roce 
1907 Skaut, jistě netušil, že 
o 100 let později bude mít 
ve 216 zemích na celém světě 
50 milionů následovatelů.

Junák – český skaut, z. s. má 
celkem přes 60 522 členů 
ve 2 092 oddílech a je největší 
výchovnou organizací u nás. 
Celé hnutí funguje díky 13 396 
dobrovolníkům, kteří se 
dětem a mládeži věnují bez 
nároku na odměnu.

Dost ale čísel. Čím se 
skauting zabývá? Především 
chce vychovávat mladé 
lidi v zodpovědné občany. 
Skaut děti rozvíj í laskavým 
a pevným vedením i chytře 
navrženým programem. I když 
to vypadá, že si v klubovně 
jen hrajeme, tak každou hrou 
se něco konkrétního učíme. 
Díky tomu skauty v kolektivu 
často poznáte, aniž by museli 
mít kroj. Jsou to aktivní lidé, 
kterým jde o víc než jen 
o sebe. Všímají si, co se děje 
kolem, a často dění sami 
mění a zlepšují. Podobně 
dobře se umí postarat i sami 
o sebe. Skauti a skautky 
totiž odmala trénují život ve 
skupině. Umí se tak nejen 
přizpůsobit, ale i jasně 
vyjádřit a prosadit. Také se 
díky pevným vazbám v oddílu 
jen málokdy cítí sami.

Skauti různého věku se 
účastní velkých akcí, které 
pro sebe připravují, a zároveň 
se zapojují do charitativních 
projektů s přesahem mimo 
hnutí. Zanechávají svět 
o trochu lepší, než jaký ho 
našli. Akce mají krajský, 
celorepublikový a někdy 
i mezinárodní charakter. 
Smyslem je nejen se naučit 
nové věci a rozšířit si obzory, 
ale také potkat nové lidi 
z různých koutů republiky, 
Evropy, světa.

Újezdské středisko pracuje 
i v okolních obcích. 
Pravidelná činnost dětí 
probíhá v Újezdě, v Žatčanech 
a Sokolnicích, patří k nám 
i oddíl v Želešicích. 

Z akcí, které chystáme pro 
veřejnost, vás můžeme pozvat 
na dubnový úklid přírody 
okolo našeho městečka, který 
každoročně ke Dni Země 
děláme. 

Aktuality o naší činnosti 
můžete najít na vývěsce,  
nebo internetové adrese:  
tumulus.skauting.cz
 
Mgr. Veronika Šinderbalová

Je nás přes 60 tisíc
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N adační fond JAMIRO 
působí v Újezdě u Brna 
již jedenáctým rokem. 

Byl založen na podporu 
volnočasových aktivit dětí 
a mládeže. Hlavní náplní 
je vzdělávání v hudební 
oblasti, hlavně ve výuce 
hry na housle. Tato výuka 
je rozšířena o komorní 
hru. Máme komorní soubor 
a v letošním roce od druhého 
pololetí budeme mít i Malý 
houslový soubor. Tento budou 
navštěvovat ti nejmenší 
naši houslisté. Pořádáme 
houslové koncerty, kde hrají 
naši houslisté. V prosinci se 
mi podařilo do našeho 
Vánočního koncertu zapojit 
i některé rodiče a rodinné 
příslušníky. Bylo jich zatím 
jenom sedm, ale oceňuji, že 
přijali výzvu a šli s námi do 
toho. Zahájili jsme i výuku 
hry na kontrabas, který 
nutně potřebujeme pro naše 
další aktivity. 

Na podporu folkloru 
a lidových tradic máme 
Dětský lidový soubor Jamírek. 
Děti se v něm seznamují 
hlavně s folklorem Brněnska. 
Ve svém repertoáru máme 
velké množství brněnských 
písniček. Na základě toho 
bychom rádi natočili CD 
s písničkami z Brněnska. 

Myslím si, že by bylo pěkné 
zazanamenat nádherné 
brněnské písničky v podání 
našich dětí. Samozřejmě 
děti rády hrají i písničky ze 
Slovácka, Uherskobrodska. 

V roce 2018 jsme s Jamírkem 
vystoupili 22x. Hráli 
jsme seniorům v Újezdě 
a v Hostěrádkách, dříve 
narozeným a opuštěným 
seniorům v Bošovicích, 
a také v kostele v Bošovicích, 
maminkám na Svátek matek, 

na Velikonočních slavnostech 
v Brně, Slavnostech 
vína v Brně, v Třebíči na 
Bramborobraní, na Babských 
hodech. Zúčastnili jsme se 
nejrůznějších festivalů, např. 
Jundrovská vonička, Brněnsko 
tančí a zpívá nebo akce 

Cimbály na ulici.

Největším naším 
úspěchem ovšem bylo 
vybrání naší cimbálové 
muziky Jamírek 
do Mezinárodních 
folklorních dílen 
Muzičky ve Strážnici. 

Tohoto projektu se účastní 
vždy tři soubory. Z Čech 
to byl letos Meteláček, ze 
Slovenska Brezinka z Bolerázu 
a za Moravu náš Jamírek. 
Tento projekt podporovaný 
Ministerstvem kultury České 
republiky byl pro náš soubor 
velkým přínosem. Během 
několikadenního soustředění 
na zámku ve Strážnici 
pod vedením tří lektorů 
(vedoucích jednotlivých 
muzik) probíhal nácvik 
vybraných písniček. Takže 

s našimi dětmi pracovali 
vedoucí slovenského 
a českého souboru a učili je 
písničky ze svého repertoáru, 
já jako vedoucí Jamírku 
jsem s vybranými muzikami 
nacvičovala naše brněnské 
písničky. Výsledkem pak 
byly dva společné koncerty 
ve Veselí nad Moravou 
a v Lázních Hodonín.

Díky projektu Muzičky jsme 
se seznámili i s tvorbou 
a s písničkami z Čech a ze 
Slovenska. Bylo docela 
zajímavé, když při společném 

Nadační fond JAMIRO nácviku ve Strážnici například 
českých písniček se přidal 
k dudám i náš cimbál. Byli 
jsme nadšeni my i oni. 
Také díky tomuto projektu 
v Čechách kolem Plzně i na 
Slovensku v Bolerázu hrají 
a zpívají například naše 
A ty Réhradce a Tá brněnská 
brána, my zase např. Zaspal 
Janko a Jel sedlák voraťou 
a další písničky. Na základě 
tohoto projektu jsme obdrželi 
pozvání na Mezinárodní 
folklorní festival ve Strážnici 
v červnu tohoto roku. Je to 
pro nás veliká čest a také 
velký závazek. Už se moc 
těšíme i na opětovné setkání 
s českými a slovenskými 
kamarády. 

Významným projektem 
Nadačního fondu JAMIRO je 
pořádání houslové soutěže 
pro mladé houslisty do 
dvanácti let Újezdská notička. 
Soutěže se účastní mladí 
houslisté z celé republiky. 
21. dubna 2018 se uskutečnil 
devátý ročník Újezdské 
notičky. Soutěže se zúčastnilo 
46 houslistů z 18-ti hudebních 
škol. Za naši houslovou 
školu se soutěže zúčastnili 
čtyři soutěžící. Ve veliké 
konkurenci jsme získali dvě 
první a dvě druhé ceny. Lucie 
Vostálová ve druhé kategorii 
a Lukáš Životský v šesté 
kategorii první ceny a Šárka 
Tihelková a Kateřina Tálská 
ve třetí kategorii druhá místa. 
Z úspěchů našich dětí mám 
vždycky velikou radost.

V letošním roce se bude konat 
jubilejní desátý ročník. 
V tomto novém roce zahájíme 
pro nadšence nových 

technologií kroužek 3D tisku 
a 3D modelování, kde si malí 
i velcí účastníci kroužku mohou 
nejen navrhnout a vytisknout 
různé předměty, ale i postavit 
svou vlastní 3D tiskárnu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za nadační fond JAMIRO  
Vilma Novotná

Ukázka námi vytisknutých předmětů.
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Chtěla bych vám v krátkosti 
představit náš divadelní 
spolek Tylovo divadlo. 
Počátky amatérského divadla 
v Újezdě u Brna sahají až do 
období první republiky, kdy tu 
hráli ochotníci pod hlavičkou 
Sokola a později i Orla. 
Oba soubory mezi sebou 
soutěžily ještě v šedesátých 
letech minulého století, 
než se později, v letech 
sedmdesátých, sjednotily pod 
názvem Tylovo divadlo Újezd 
u Brna, který přetrval dodnes.
 
V roce 2012 byl náš soubor 
registrován jako občanské 
sdružení a později 
transformován na spolek. 
V dnešní době máme cca 30 
členů. 

V minulosti soubor 
nastudoval velké množství 
úspěšných představení, 
především pod režijním 
vedením Jiřího Doležala 
a později Jaromíra Jakubce, 
která se hrála nejen na 
domácí scéně v Újezdě 

a v okolních 
obcích, ale 
také na 
divadelních 
festivalech 
a soutěžních 
přehlídkách 
ochotnických 
divadel (např. 
Hanácký 
divadelní máj 
v Němčicích 
nad Hanou, Krakonošův 
divadelní podzim ve Vysokém 
nad Jizerou). V posledních 
letech jsme pod režijní 
taktovkou Jaromíra Jakubce 
uvedli například komedii Ve 
státním zájmu, detektivní 
komedii Hrobka s vyhlídkou 
nebo hru se zpěvy Zvonokosy. 
Náš poslední počin 
z loňského roku – komedii 
Habaďůra, kterou si mnozí 
z vás jistě pamatují, jsme 
nastudovali s hostujícím 
brněnským režisérem Petrem 
Janem Kryštofem. 

Ale abychom se nezabývali 
jen minulostí – letos jsme 

se společně s cimbálovou 
muzikou Šternovjan 
rozhodli obnovit tradici 
pořádání ostatkové zábavy 
s pochováváním basy, která 
se poprvé uskuteční v sobotu 
2.března. Přijďte se podívat!

No a protože jsme divadelní 
spolek, tak bychom pro 
vás chtěli letos také 
nastudovat další divadelní 
představení, které právě 
vybíráme. Abychom ale mohli 
vybírat z širšího spektra 
her, potřebovali bychom 
rozšířit hereckou základnu 
a rádi bychom touto cestou 
vyzvali každého, kdo by měl 
zájem postavit se na prkna, 
co znamenají svět, aby se 
nám ozval a zkusil si zahrát 
s námi.

Leona Tálská

Divadelní spolek Tylovo divadlo
Paní Marie Muricová se 
v únoru dožila neuvěřitelných 
100 let. Nutno podotknout, že 
ve výborné kondici k velkému 
údivu nás, gratulantů. 
Paní Muricová si s námi 
zavzpomínala na svoji rodinu 
i přátele. K významnému 
životnímu jubileu přišla paní 
Muricové popřát jménem paní 

ministryně Jany Maláčové 
také vedoucí oddělení 
důchodového pojištění ČSSZ, 
Blanka Cardová. 

Milá paní Muricová, také 
touto cestou přejeme 
hojnost zdraví, štěstí, radosti 
a požehnaná léta dalšího 
života.

Životní jubilea

Fotokoutek – Vašima Očima

Muzikoterapie pro seniory 
středa 27. února 2019 od 15:30 hod. 
v j ídelně DPS Rybářská 1001 
Čeká Vás společné hudební tvoření 
a relaxace s muzikoterapeutkami 
Danou Zouharovou a Ivetou 
Stloukalovou, povídání 
o muzikoterapii, hra na různé 
nástroje, zpívání písní atd. Akce se 
koná ve v j ídelně DPS Rybářská 1001 
v 15.30 hod., setkání trvá dvě hodiny. 
Vzhledem k omezené kapacitě je nutná 
rezervace na tel. 603 170 704 (paní 
Jarmila Žaludová).

Divadlo pro děti „Zvědavé slůně“
– v neděli 3. března zve Město Újezd 
u Brna a KŠK děti a rodiče na zájezd 
do Divadla Radost na pohádku 

Zvědavé slůně, aneb proč sloni 
mají dlouhé choboty – pohádka je 
vhodná pro děti od tří do deseti 
let. Vstupné 140 Kč, autobusovou 
dopravu hradí Město. Odjezd autobusu 
ve 13:30 hodin od budovy základní 
školy. Prodej vstupenek na podatelně 
městského úřadu.

Divadlo OchOtnice „Proč muži 
neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách“
9. března – Proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst v mapách – 
hudební komedie divadelního 
souboru OchOtnice Otnice podle 
stejnojmenného bestseleru manželů 
Peasových. Sál Restaurace Na Rychtě. 
Vstupné 80,- Kč.

Divadlo pro děti „Africká 
pohádka“
19. května – 16:00 hod – Africká 
pohádka v podání Pohádkového 
divadla Sandry Riedlové. Sál 
Restaurace Na Rychtě. Vstupné pro 
dospělé 50,- Kč.

Setkání „Na pravdě záleží – 
dny mediálního vzdělávání “
ve čtvrtek 28. 3. v 17:00 v j ídelně DPS 
první setkání s odborníky a zajímavým 
hostem o současné novinařině.
Další setkání z připravovaného 
vzdělávacího cyklu KŠK jsou plánována 
na květen, září a listopad. Pořady 
jsou připravovány ve spolupráci 
s Transitions Online Praha.

Připravované akce

Újezdský „betlém“ na výstavě jiříkovských betlémářů v Praze Bezúplatné zpevnění cesty od 
hřbitova ke kapli sv. Antonína 
od firmy ANAH K&R s.r.o. 
Křenovice, p. Klanica.
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L etošní Tříkrálová 
sbírka byla v našem 
městě opět úspěšná. 

Zúčastnilo se j í rekordních 90 
dobrovolníků. Z řad koledníků 
to bylo od těch nejmenších 
„školčátek“ po ostřílené 
matadory z druhého stupně 
naší Základní školy. Všech 21 
skupin koledovalo s nadšením 
za zpěvu písně My tři králové 
a neodradil je ani počáteční 
déšť. Za jejich ochotu 
a obětavost udělat něco pro 
potřebné, jim patří velký dík. 
Město Újezd u Brna přislíbilo 
všem koledníkům odměnu 
v podobě výletu, který se 
uskuteční letos na jaře.
Děkujeme všem účastníkům, 
organizátorům, dárcům 
a těšíme na další Tříkrálovou 
sbírku.

Celkový výtěžek sbírky v Újezdě 
u Brna činí 121.030 Kč.

Za organizátory sbírky 
Michaela Bednářová

Dojmy koledníků:
Nejvíce se nám líbilo, že jsme 
mohli potěšit staré i mladé 
lidi a také jsme udělali 
dobrou věc. Mohli jsme tím 
pomoct všem, co potřebují. 
Už jsme šli podruhé a určitě 
půjdeme i v roce 2020. Moc 
nás bavilo koledovat, vybrali 
jsme hodně peněz a také 
bonbónů. Moc se nám to 
líbilo!

Katka Tálská a David Ritter, 3.A

Tříkrálová sbírka probíhala 
v sobotu 5.1.2019. Všichni 
jsme se sešli v kostele sv. 

Petra a Pavla v Újezdě u Brna. 
Tam nás všechny „krále“ 
vyfotil pan fotograf. Potom 
nás rozdělili do skupinek, 
přidělili k vedoucím a šli jsme 
koledovat. Lidé nám dávali do 
pokladničky peníze a někteří 
i sladkosti. Po dokoledování 
jsme se všichni sešli 
v Komunitním centru, kde 
byl připravený teplý čaj. Tam 
jsme odevzdali pokladničky 
a kostýmy králů. Od hlavních 
vedoucích jsme nakonec 
všichni dostali pozornost 
na památku-modrý nákrčník 
s kometami.

Barča Sadílková, 5.B

V stupujeme pozvolna 
do času masopustního. 
Víte, že o masopustních 

rejích v Čechách a na Moravě 
máme písemné zprávy již ze 
13. století, i když je to zvyk 
už mnohem starší, vlastně 
předkřesťanský? Každého 
proto asi překvapí, že 
nejucelenější obraz slavení 
masopustu v době barokní 
se u nás zachoval hlavně 
v klášterních sbírkách. Jeden 
z mnoha zbytků pohanských 
zvyklostí, které původně 
sloužily k udobřování různých 
božstev (stejně jako koleda), 
byl v klášterech asi spíše 
trpěn.

Lidé si vždycky byli vědomi, 
že je potřeba dodávat 
potřebnou inspiraci a zdroj 
výživy duši i tělu. Karneval 
(od latinského carne vale – 
doslova „sbohem masu“) byl 
přípravou na období, které 
mělo patřit více duši. Tělo 
mělo v následujících postních 
týdnech přij ít zkrátka, aby 
sílila duše. A proto se tělu 
něco dopřálo o masopustu. 
Vlastní masopust pak 
kulminoval 3 až 6 dnů před 
Popeleční středou. Ta letos 
připadá na 6. Března.

Je nutno si uvědomit, že 
každý z nás potřebuje 
trochu rozpustilosti, aby se 
dokázal oprostit od role, 
kterou jsme denně nuceni 
hrát před svým okolím. 

Je prostě nutno sejmout 
svou masku a nepotlačovat 
svou vitalitu. Rozpustilý 
člověk je bujný, vybočuje 
z normy, nežije tedy podle 
obecného mravu a normy, 
ale po svém. Jeho srdce 
překypuje radostí a životem. 
Každý z nás potřebuje prožít 
chvilku rozpustilosti, která 
nás učí odvaze důvěřovat 
vlastní vitalitě. Nemusíme 
se stále ohlížet na to, co si 
o nás myslí ti druzí, zda to, 
co činíme, ještě odpovídá 
všeobecným zvykům 
a očekáváním. Život se chce 
vyjádřit a někdy prostě 
překypuje: bývá bujný, dětský, 
spontánní. Dát si předsevzetí, 
že budu spontánní, prostě 
nelze, protože by to byl 
paradox. Buď spontánní 
jsem, anebo nejsem. Ale 
jakmile takový chci být, už 
spontánní nejsem. Snad jsem 
jen disciplinovaný. Proto 
potřebujeme občas zakusit 
ten kousek rozpustilosti, aby 
nás uvedla ke svobodě. Chce 
to odstup od sebe samých, 
dovolíme-li si prostě jednou 
využít toho, co je v nás. 
Příliš často uvažujeme, co si 
o nás myslí ti druzí, jakým 
dojmem na ně působíme, 
co by bylo, kdybychom byli 
tací či onací. Rozpustilost 
znamená osvobození od úvah 
o tom, co od nás očekávají 
druzí. Ponechme je stranou 
a důvěřujme životu v nás. 
Opustíme roli, kterou jindy 

hrajeme. Zbavíme se masky, 
deformující často naši 
vitalitu. 

Rozpustilost znamená sršící 
živoucnost. Ale ani ta není 
vyrobitelná na povel. Leckdy 
v sobě pocítíme život – proudí 
v každé naší žilce. Slova z nás 
jen tryskají a my jsme schopni 
nakazit celou společnost. 
Míváme v tu chvíli třeba 
i ztřeštěné nápady a z naší 
bujarosti přeskočí většinou 
stejná jiskra i na druhé. 
Vyzařuje z ní svoboda. I druzí 
se náhle cítí natolik svobodní, 
že začnou důvěřovat vlastním 
intuicím, důvěřovat dítěti 
v sobě, dítěti, které by si 
rádo hrálo, aniž by se ptalo 
po účelu a užitku. Dítě je 
totiž v kontaktu samo se 
sebou. Žije samo ze sebe, ne 
z očekávání svého okolí. I my 
dospělí zatoužíme často žít 
svůj život bez komplikací, 
úvah a ustavičného zvažování, 
co smíme, co bychom měli 
a co od nás očekává naše 
okolí. Když si kousek té 
rozpustilosti vyzkoušíme 
v těchto masopustních dnech, 
možná s radostí zjistíme, že 
se opravdu cítíme vnitřně 
svobodnější. Snad jste tedy 
pochopili, že moje pozvání 
k masopustu není pozváním 
k nějaké životní nevázanosti, 
ale k svobodnějšímu 
životnímu pocitu. A v tomto 
duchu tedy vykročme vzhůru 
do masopustního reje!

Duchovní branka
Duchovní zamyšlení Prokopa  
Petra Siostrzonka

Tříkrálová sbírka 2019
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ZERO WASTE (život bez odpadu)

P lastový odpad se stal 
hrozbou pro naše 
životní prostředí. 

V mnoha zemích se již 
vymýšlejí různé zákazy 
a omezení na používání 
jednorázových plastů. Odpad 
už nestačí pouze třídit, ale 
nejlepší je ho co nejvíce 
omezit. Možná jste se setkali 
s pojmem Zero Waste (život 
bez odpadu). Mohli bychom to 
označit jako životní styl, kdy 
se snažíme odpad co nejvíce 
redukovat. 

Autorka Bea 
Johnson ve své 
knize Domácnost 
bez odpadu 
uvádí pět kroků, 
kterými by se měla 
řídit domácnost 
(můžeme to ovšem 
vztáhnout i na 
firemní prostředí ), 
která chce výrazně 
snížit své odpady:

• Krok 1: Zamítnout – 
odmítněme odpad 
ještě před tím, než 
vznikne (letáky, sáčky 
v obchodech, brčka, 
jednorázové kelímky na 
vodu/kávu)

• Krok 2: Zredukovat – zbavme 
se toho, co nepotřebujete 
(věnujme do nějaké 
sbírky, darujme sběrateli, 
nabídněme v různých 
skupinách, např. FB skupina 
Zero Waste kolotoč)

• Krok 3: Zužitkovat – 
snažme se využít obaly, 

které máme (sklenice na 
zavařování či skladování, 
papírové sáčky od mouky 
či cukru mohou využít 
pejskaři)

• Krok 4: Zrecyklovat 
– třiďme odpad do 
příslušných kontejnerů 
k dalšímu využití, i když 
to není nejvhodnější 
variantou redukce 
odpadu)

• Krok 5: Zkompostovat 

Asi není reálné se odpadu 
úplně vyhnout, nicméně ho 
můžeme zkusit svými činy 
alespoň trochu omezit. Pár 
tipů, jak na to: 

1. Používejme na nákup 
látkové tašky.

2. Místo mikrotenových 
sáčků na zeleninu a ovoce 
si nosme svoje vlastní 
ze síťové látky či starých 
záclon (lze jednoduše 
vyrobit, případně 
zakoupit).

3. Povoskované ubrousky 
dobře poslouží na 
svačiny místo papírových 

ubrousků, sáčků a foli í.
4. Na pečivo můžeme 

používat lněný či 
bavlněný pytlík.

5. Někteří nakupují i sýry či 
salámy do svých krabiček.

6. Zkusme omezit nebo se 
úplně vyhnout baleným 
vodám.

7. Do kabelky či brašny si 
pořiďme malou láhev na 
vodu.

8. Můžeme zkusit nakoupit 
v „bezobalovém“ 
obchodě, které se začínají 
rozšiřovat. 

9. Nakupujme od lokálních 
farmářů a výrobců. 

10. Zkusme se vyhnout 
kávovým kapslím.

11. Omezme kávu či obědy 
s sebou v jednorázových 
obalech. 

12. Nevyhazujme jídlo. 
Kompostujme nebo např. 
pečivo sušme pro zvířata 
(třeba od sousedů). 

13. Ženy mohu objevit kouzlo 
menstruačních kalíšků 
místo vložek a tampónů. 

14. Ti pokročilejší si mohou 
vyrábět vlastní čistící 
a kosmetické přípravky.

Mgr. Jana Pízová, DiS.

Sport
V roce 2003 byl založen, 

pod záštitou Sokola Újezd 
u Brna, oddíl volejbalu 

a od roku 2004 se účastní 
Krajských volejbalových soutěží 
Jihomoravského kraje.

Věkově nejstarší tým volejbalového 
oddílu tvoří družstvo žen, které již 
šestou sezónu působí v nejvyšší 
krajské soutěži K1 Českého 
volejbalového svazu. Pod vedením 
trenéra Vojtěcha Štefana se 
družstvo, složené z 12 žen, umisťuje 
v posledních letech v popředí 
celkové tabulky. Zatím nejlepším 
umístěním je 2. místo v sezóně 
2016/2017. Újezdské ženy trénují 
dvakrát týdně ve školní hale, kde 
také sehrávají svá domácí utkání 
v sezóně, která probíhá v období 
říjen až březen. Srdečně jste zváni 
na tato domácí utkání druhé části 
soutěže – 26.1., 23.2. a 9.3. vždy od 
9:00 ve školní tělocvičně. 

 Volejbal pro děti v Újezdu 
u Brna funguje již 6 let. Začínali 
jsme volejbalem v barvách – 
minivolejbalem, díky kterému 

se nám podařilo vypěstovat širší 
základnu volejbalové mládeže. 
Letošní sezónu 2018 /2019 jsme se 
více zaměřili na šestkový volejbal. 

Nejmladším dětem se věnuje 
trenérka Sylva Novotná, starším 
žákyním trenérka Jana Vášová, 
obě kategorie trénují dvakrát 
týdně. Nejstarším – juniorkám, 
které trénují třikrát týdně se 
věnují trenéři Karel Hoblík, Michala 
Zichová a Daniela Černá.

V letošní sezóně máme šest 
družstev mládeže hrajících 
v soutěžích Jihomoravského kraje 
Českého volejbalového svazu, 
tři družstva dívek v Poháru 7. 
tříd, dvě družstva Žákyň a jedno 
družstvo Juniorek.

V soutěži Poháru 7. tříd se dívkám 
daří nejlépe ze všech družstev, 
aktuálně se probojovaly na krásné 
8. místo v celém Jihomoravském 
kraji. Dne 19.1.2019 odehrály žákyně 
A 6. kolo v rámci svoji soutěže na 
domácí půdě v tělocvičně ZŠ Újezd 
u Brna, a sehrály nádherné zápasy 

se Znojmem a se Šlapnicemi, vše 
vyhrály, a postupují do 4. skupiny. 
V současné době má volejbalová 
základna 53 členů. Každým rokem 
pořádáme pro mládež několik 
volejbalových soustředění.
V závěru loňského roku jsme se 
s družstvem žákyň A zúčastnily 
1.Mezinárodního turnaje v Praze, 
aby holky načerpaly nové 
zkušenosti z velkého turnaje 
a poměřily síly s týmy z České 
republiky i Slovenska. Volejbalová 
motivace, kterou účast na turnaji 
v Praze přinesla, je perfektní. 

Pro více informací o dění v našem 
oddíle navštivte volejbalovou 
nástěnku, FB stránky – Sokol 
Újezd u Brna, oddíl volejbalu 
nebo webové stránky Českého 
volejbalového svazu. Budeme rády 
za každého nového fanouška. 

Za oddíl volejbalu Tereza 
Sklenářová – ženy, Aneta Novotná 
– žákyně A + juniorky a Jana Vášová 
– mládež.

Dne 19. 1. se uskutečnil tradiční již 
24. ročník sportovního plesu v sálu 
obecního domu na Rychtě. K tanci 
a poslechu zahrála taneční skupina 
Slimáci z Blučiny. I v náročných 
podmínkách kulturního stánku se 
podařilo pro zúčastněné připravit 
výborné občerstvení, nevšední zábavu 
a bohatou tombolu. Akce se konala pod 
pořadatelskou záštitou fotbalového 
oddílu SK Újezd u Brna. „Plesovou 

sezónu jsme zahájili s novou kapelou, 
které se podařilo obecenstvo výborně 
naladit. Spokojeni jsme i s účastí, 
ples navštívili lidé i z poměrně 
vzdálených obcí jako jsou Letonice či 
Želešice a jsme rádi, že naše plesová 
zábava si tradičně našla svůj okruh 
návštěvníků“ vyjádřil spokojenost 
předseda spolku Jakub Kamenický. Na 
dotaz, jaké akce sportovní klub chystá 
v roce 2019, reagoval: „Jako každý rok 

chystáme na léto 2 – 3 akce sportovně 
společenského charakteru, ať již 
turnaje či jednorázové zápasy. Velmi 
se nám v minulých letech osvědčila 
spolupráce s újezdskými vinaři, tak 
snad se nám povede něco společně 
opět připravit.“

Radek Řeřicha

Sportovní ples

Družstvo žákyň A. Foto S. Novotná Letní soustředění 2018. Foto S. Novotná Družstvo žen. Foto S. Novotná
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