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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dnes bych chtěla pouze děkovat. Děkuji Vám, kteří se chováte
citlivě k životnímu prostředí, třídíte odpad a šetříte vodou. Děkuji Vám, kteří poctivě uklízíte exkrementy po svých čtyřnohých
mazlíčcích. Děkuji Vám, kteří se v neděli a o svátcích zdržujete
používání zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Děkuji Vám,
kteří jste ohleduplní vůči svým sousedům. Děkuji Vám, kteří se
podílíte na práci v našem městě. Děkuji Újezdské Rozmarýně
a především paní Jarmile Žaludové za organizaci výstav a dalších
kulturních akcí. Děkuji paní Vilmě Novotné za organizaci houslové soutěže Újezdská notička, která se za deset let svého trvání
již stala soutěží celorepublikově známou. Děkuji paní učitelce
Michaele Bednářové za organizaci pěvecké soutěže Újezdský
slavík. Děkuji paní Karle Blažkové za organizaci příjemných, krásných a hojně navštívených akcí: Pálení Čarodějnic a Dne dětí.
Děkuji skautům, kteří uklidili okolí našeho města. Děkuji členům
kulturně školské komise, kteří se podíleli na organizaci oslavy
Svátku matek.
Děkuji Vám, kteří se na sebe usmíváte.
Vaše starostka Marie Kozáková
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Rozhovor s místostarostou města Karlem Vévarem:
Z IT na MÚ
Jako Vaše kolegyně před
Vámi, i Vás poprosím o krátké
představení.
Pro většinu obyvatel Újezda asi
nejsem neznámý. V Újezdě jsem
se narodil a chodil zde na základní školu. Potom jsem vystudoval střední průmyslovou školu
v Brně, a protože mne technika
vždy bavila, pokračoval jsem ve
studiu na Fakultě strojní VUT.
V posledním ročníku studia začala u nás éra stolních počítačů,
takže nebylo divu, že jsem propadnul tomuto oboru, ve kterém
jsem později začal podnikat a podnikal až donedávna. Jsem ženatý a máme tři děti – kluky. Mám rád přírodu, hory. Rád provozuji turistiku, cyklistiku, in-line bruslení, lyžování a nedávno
jsem objevil kouzlo lezecké stěny.
Na radnici jste jako muž nyní minoritou, jak se Vám s Vašimi kolegyněmi spolupracuje?
Když jsem nastoupil do funkce na radnici, kolegyně mi velice
pomohly při seznamování se s novým prostředím. Je to skvělý
tým a když něco řeším, není problém se na kohokoliv obrátit.
Za to jim patří můj velký dík. Ve vedení radnice je sice převaha
žen, ale spolupracujeme a závažná rozhodnutí nejsou jen
o jednom člověku. Každý, a to nejen z vedení radnice, má
možnost se k problematice vyjádřit a společně hledáme nejlepší řešení.
Povoláním jste IT specialista, čerpáte ze svojí profese v roli
místostarosty?
Oblast veřejné správy, ve které se nyní pohybuji, je velmi odlišná od komerční sféry. Musím se hodně věcí naučit. Přímo z IT
lze zatím využít jen velmi málo. Není to ale problém. Vždy jsem
bral každou příležitost jako výzvu. Rád se vzdělávám a práce se
nebojím. Jako podnikatel jsem poskytoval IT služby lidem a to
mě naučilo od problému neutíkat nebo nečekat, že se to nějak
vyřeší. Dnes jsou přede mě postaveny problémy z různých oblastí a mám tak možnost něčemu se naučit, získat nové zkušenosti a doufám, že i přispět k dobru věci.
Co je pro vás momentálně na radnici největší výzvou?
To je těžká otázka. Nějak nerozlišuji, co je malá nebo větší
výzva. Když za mnou přijde kdokoliv, třeba i s „maličkostí“, snažím se požadavky řešit pro všechny stejně.
Na úvodní schůzi zastupitelstva zaznělo, že máte v plánu
řešení,které by lidem umožnilo vidět výsledky práce radnice. Jak by takové řešení mohlo vypadat?
Doufám, že se mi tento záměr podaří brzo realizovat. Mám
v úmyslu zprovoznit intranetový server, aplikaci, na které poběží
systém pro zadávání požadavků a průběhu realizace. Z tohoto
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systému by potom bylo vidět, kdo a čím se zabývá a v jaké je
to fázi. Do systému budou zadávat informace i další uživatelé,
např. komise. Přes webové rozhraní se potom budou moci občané seznámit s výsledky jejich práce. Celé je to ale složitější.
Systém musí splňovat více podmínek, než je nutné v komerční
oblasti. Jednou z nich je například zákon o archivnictví a spisové
službě. Měl jsem vybraný open-sourcový systém, bohužel při
bližším testování jsem zjistil, že nesplňuje podmínky a zatím jsem
neměl moc prostoru se tomu více věnovat z důvodu velkého
vytížení neodkladnými záležitostmi. Využití open-source je ale
dnes velmi populární i ve státní správě a přináší velkou úsporu
veřejných peněz, proto se této myšlenky stále držím.
Jaké máte na radnici úkoly?
Kromě toho, že zastupuji v době nepřítomnosti paní starostku,
řeším různé technické záležitosti, reklamace, podněty a stížnosti
občanů. Starám se o správu majetku města, revize objektů a zařízení a zajišťuji odstranění poruch. Pro rozsáhlejší technické
akce zajišťuji potřebné informace, nabídky, analýzy a po schválení realizaci. Připravuji veřejné zakázky.
Jak se na radnici cítíte?
Je to pro mě zcela nové. Vše přišlo velmi rychle a neočekávaně.
Byla mi svěřena velká důvěra, za kterou velmi děkuji a budu se
snažit nezklamat. Pracuji stejně poctivě pro všechny občany bez
rozdílu věku, vzdělání nebo politické angažovanosti.
Která ze stran je Vám v újezdském politickém spektru nejblíže?
Do voleb jsem kandidoval za KDU-ČSL jako nestraník. Politika
této strany mi byla vždy nejblíže, ale nikdy nepřerostla v potřebu stát se členem strany. Nebyl jsem nikdy členem žádné
politické strany. Ani v době studií na vysoké škole, kdy to byla
téměř podmínka, jsem se nestal členem KSČ i za cenu určitých
nepříjemností. Chtěl jsem si vždy zajistit politický nadhled a objektivitu ve svých názorech.
V čem vidíte největší rezervy dosavadního působení nového vedení města?
Zatím mám pocit, že rezervy nemáme. Všichni pracujeme na
plný výkon. Přebrali jsme spoustu rozpracovaných akcí. Seznámení se s problematikou a zjištění stavu věcí je velmi časově
náročné, protože předání neproběhlo tak, abychom mohli navázat a plynule pokračovat.
V předešlých rozhovorech jsem se ptal na to, jak byste
zhodnotil působení předešlého vedení radnice, zeptám se
tedy i Vás.
Nechci posuzovat systém a kvalitu práce bývalého a současného vedení radnice. Každý má jiný způsob přístupu. Jak jsem
již říkal, my pracujeme jako tým. Máme rozdělené oblasti svého
působení, ale v případě důležitých rozhodnutí hledáme řešení
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společně.

během Vašeho působení?

Je něco, co Vám na radnici vyloženě chybí?
Ano, jako IT odborník postrádám v tomto digitálním věku komplexní elektronickou evidenci. Nejde jen o evidenci účetních
dokladů a spisovou službu, ale i o takové „maličkosti“ jako je
evidence smluv, termínů revizí a kontrol. Pokud přijdete na radnici jako nováček a tyto evidence nemáte k dispozici, tak se
pořád ptáte, pořád něco hledáte, zdržujete ostatní od jejich
práce, protože i oni musí hledat v šanonech.

Projektů je mnoho. Pokusím se jen stručně – dovést do úspěšného konce projekty zadržení vody v krajině, záchrany rychmanovského rybníčku, zbudování a propojení cyklostezek na
okolní obce, zbudování multifunkční haly a spoustu dalšího.
A v neposlední řadě i to, o čem jsem se již zmiňoval, na radnici
zprovoznit elektronickou evidenci a zajistit transparentnost
úřadu.

Zažil jste nějaké ryze nepříjemné překvapení?
Ano – zjistil jsem, že se asi očekávalo, že budu jako místostarosta stále sedět v kanceláří a vše řešit od stolu. Vzhledem k našemu způsobu rozdělení práce to ale není možné. Řešení
některých požadavků a stížností si vyžadují moji přítomnost v terénu, ale potom se setkávám s negativní reakci a kritikou, že
nejsem na „značce“.
Domníváte se tedy, že přítomnost v terénu má svá opodstatnění?
Ano, určitě. Protože připravuji podklady pro různé stavební akce
a opravy, je lepší se s problematikou seznámit přímo na místě
než zprostředkovaně. Několikrát se mi též potvrdilo, že je třeba
si některé informace ověřit, než se opřít o jednostranný pohled
a následně se potom chybně rozhodnout.
Jaké projekty byste určitě chtěl dovést do zdárného konce

Stejně jako ostatním z vedení radnice, i Vám nabídnu
příležitost prostřednictvím rozhovoru oslovit naše spoluobčany. Je něco, co byste chtěl vzkázat obyvatelům
Újezda?
Chtěl bych všem poděkovat za podporu a shovívavost. Snažím
se co nejrychleji do všeho proniknout a naučit se, ale jako každému začátečníkovi to nějaký čas trvá a jistě se dopustím i chyb.
Chtěl bych všechny povzbudit, pokud máte pocit, že je něco
špatně nebo v nepořádku, nebojte se přijít se o tom pobavit za
námi na úřad. Myslím si, že z nepochopení a neúplnosti informací vznikají fámy a domněnky, které mohou ublížit mnohem
víc.
Rozhovor vedl Jakub Váša

Okénko do zastupitelstva
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Újezd
u Brna konaného dne 15. 4. 2019.

1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovatelem
zápisu Ing. Libora Lattenberga a Magdalenu Pízovou.
2. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje doplněný
program 4. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna
konaného dne 15. 4. 2019 o bod č. 17 – Schválení výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení ul.
Tyršova, Legionářská a část ul. Hybešova a bod č. 23
–Schválení kontroly provozu tenisových kurtů a tělocvičny za rok 2018 kontrolním výborem obce.
3. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí postup ve věci odstoupení od Smlouvy o dílo ze dne 30. 5. 2016, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 11. 1. 2017 se zhotovitelem Změny
č. 1 územního plánu Újezd u Brna společností AD plan&
design, s.r.o., sídlem Brno - Žabovřesky, Dunajevského
1134/44, PSČ 61600, IČ: 29264910.
4. 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 pozemku p. č. 1918 v k. ú.
Újezd u Brna ve prospěch ploch bydlení bude řešen ve
změně č. 1 územního plánu Újezd u Brna a tímto dochází
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k doplnění zadání změny č. 1, které bylo schváleno dne
26. 6. 2017.
5. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a bere se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 2 schválené radou
města dne 18. 3. 2019 ve výši 28 000 Kč. Rozpočtové
opatření je vyrovnané.
6. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve
výši 6 084 000 Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané se
zapojením přebytku minulých let, a to ve výši 5 062 600
Kč.
7. Zastupitelstvo města Újezd u Brna zrušuje v plném rozsahu usnesení č. 68 přijaté na 10. zasedání Zastupitelstva
města Újezd u Brna dne 14. 3. 2016, kterým bylo rozhodnuto o opravě objektu cukrárny č. p. 1074, Štefánikova, Újezd u Brna, který je v majetku města, dle
projektové dokumentace Ing. arch. Hany Šemberové.
Důvodem zrušení usnesení je skutečnost, že tato oprava
by byla příliš nákladná a současně nevyhovující pro připravovaný záměr.
8. Zastupitelstvo města Újezd u Brna zrušuje v plném rozsahu usnesení č. 35 přijaté na 17. zasedání Zastupitelstva
města Újezd u Brna dne 17. 3. 2017, kterým bylo rozhodnuto o přestavbě prostor bývalé cukrárny na kanceláře pro Městský úřad Újezd u Brna.
9. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje záměr vybu-
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dování mezigeneračního centra a spisovny v objektu radnice – bývalé cukrárny. Zastupitelstvo města pověřuje
radu města přípravou a zabezpečením realizace rekonstrukce prostor pro zbudování spisovny a „Mezigeneračního centra Újezd u Brna“.
10. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo zrušit akci
Nadstavba sociálních bytů (projekt č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/
16_032/0003104 ) včetně zrušení všech dříve Zastupitelstvem města Újezd u Brna přijatých usnesení v této
věci, a to v plném rozsahu.
11. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo nepřijmout
přidělenou dotaci č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/
0003104 na výstavbu sociálních bytů a pověřuje Radu
města administrací všech potřebných úkonů.
12. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo na základě
§ 84 zákona o obcích a na základě doporučení předsedů
komisí ve volebním období 2014–2018 a usnesení Rady
města Újezd u Brna ze dne 18. 2. 2019 schválit finanční
dar pro navržené členy komisí za volební období
2014–2018 takto:
– Marie Holubová
5 000 Kč za práci v KŠK
– Daria Matoušková
5 000 Kč za práci v KŠK
– PhDr. Jana Hradilová
5 000 Kč za práci v KŠK
– Jiřina Franklová
5 000 Kč za práci v KŽP
– Jan Fasora
5 000 Kč za práci v KŽP
– Mgr. Pavel Blažek
5 000 Kč za práci v KŽP
– Tereza Šteflová
1 000 Kč za práci v KŠK
– Petr Vosmek
1 000 Kč za práci v KŠK
13. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity mezi Jihomoravským krajem a Městem Újezd
u Brna, jejíž návrh je přílohou zápisu. Zastupitelstvo města
Újezd u Brna pověřuje starostku města podpisem Dohody.
14. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 5. 6. 2017 uzavřené mezi
Městem Újezd u Brna a společností Blardone, s.r.o., IČ:
246 85 119 a pověřuje starostku města podpisem dodatku.Dodatek ke smlouvě bude podepsán poté,co bude
zabezpečeno oplocení pozemku fi. Blardone s.r.o.
15. Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje poplatky za
vstupy do chodníků a komunikací takto:
• 20 000 Kč příčný vstup do komunikace s asfaltovým povrchem nebo komunikace, která je v záruční lhůtě
• 5 000 Kč příčný vstup do komunikace s jiným povrchem
• 3 000 Kč příčný vstup do chodníku ze zámkové dlažby
nebo chodníku, který je v záruce
• 1 000 Kč příčný vstup do chodníku s jiným povrchem
• 2 000 Kč/bm podélný vstup do komunikace s asfaltovým povrchem nebo komunikace, která je v záruční
lhůtě
• 1 000 Kč/bm podélný vstup do komunikace s jiným povrchem
• 1 000 Kč podélný vstup do chodníku ze zámkové
dlažby nebo chodníku, který je v záruce
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• 500 Kč podélný vstup do chodníku s jiným povrchem
Tímto usnesením pozbývá platnosti v plném rozsahu usnesení č. 27 přijaté na 8. zasedání Zastupitelstva města Újezd
u Brna dne 16.11.2015, kterým bylo rozhodnuto zpoplatnit vstupy do chodníků a komunikací.
16. Zastupitelstvo města schvaluje přípravu projektů cyklostezek spojujících město Újezd u Brna s obcemi Otnice,
Žatčany, Sokolnice a Hostěrádky-Rešov. Zastupitelstvo
města ukládá Radě města, aby nadále řešila veškeré záležitosti týkající se přípravy těchto projektů, zejména záležitosti spojené se zadáním veřejných zakázek, získáním
dotací a další.
17. Zastupitelstvo Města Újezd u Brna schvaluje vydání souhlasu se změnou katastrální hranice tak, aby pozemek
p. č. 4337 v k. ú. Újezd u Brna byl převeden do k. ú. Telnice u Brna.
18. Zastupitelstvo města rozhodlo zbudovat hlubinný vrt –
studnu v areálu fotbalového hřiště.
19. Zastupitelstvo města rozhodlo financovat akci „Hlubinný
vrt – studnu v areálu fotbalového hřiště“ z vlastních
zdrojů.
20. Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, aby
ve spolupráci s radou města zabezpečil realizaci akce
„Hlubinný vrt – studna v areálu fotbalového hřiště“.
21. Zastupitelstvo města se rozhodlo znovu zaobírat žádostí
Římskokatolické farnosti Újezd u Brna obdrženou dne
28. 11. 2018 vedené pod č.j. 6055/2018/UUB/RM na
opravu krovu a střechy nad lodí kostela.
22. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout neinvestiční
dotaci ve výši 500 000 Kč Římskokatolické farnosti Újezd
u Brna, IČ: 65266242 na opravu krovu a střechy nad lodí
kostela sv. Petra a Pavla v Újezdu u Brna.
23. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace s příjemcem dotace Římskokatolickou farností Újezd u Brna, IČ: 65266242 pro rok 2019
ve výši 500 000 Kč a pověřuje starostku města podpisem
smlouvy.
24. Zastupitelstvo města se rozhodlo znovu zaobírat žádostí
Spolku Vinaři Újezd obdrženou dne 14. 11. 2018, vedené
pod č.j. 5766/2018/UUB/RM na vybudování čelní zateplené stěny a izolaci stropu nemovitosti na p.č. 49, k.ú.
Újezd u Brna - materiálové zabezpečení.
25. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout investiční dotaci ve výši 90 000 Kč Spolku Vinaři Újezd, IČ: 70289239
na vybudování čelní zateplené stěny a izolaci stropu nemovitosti na p.č. 49, k.ú. Újezd u Brna - materiálové zabezpečení.
26. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace s příjemcem dotace Spolku Vinaři
Újezd, IČ: 70289239 pro rok 2019 ve výši 90 000 Kč
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
27. Zastupitelstvo města schválilo Směrnici o poskytování příspěvku na stravování č. Ú13/2019.
28. Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby se zabývala
zadržením vody v krajině.
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29. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby vedení města pokračovalo v jednání s římskokatolickou církví o prodeji pozemku na vznik zokruhované cesty v lokalitě Za Tratí.
(Nebylo schváleno)
30. Zastupitelstvo města ukládá Radě města, aby do příštího
zastupitelstva připravila plán oprav hřbitova. (Nebylo
schváleno.)
31. Zastupitelstvo bere na vědomí přednesenou zprávu týkající se plánovaného vybudování cesty za ul. 9. května
a souhlasí s navrženým postupem. Zastupitelstvo města
pověřuje starostku a místostarostku dalším jednáním
v této věci.
32. Zastupitelstvo města bere na vědomí přednesenou zprávu
týkající se lokality P38 a souhlasí s navrženým postupem.
Zastupitelstvo města pověřuje starostku a místostarostku
dalším jednáním v této věci.
33. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o právu provést stavbu – rozšíření NN přípojky
k rodinnému domu č. p. …, ul. ….. (na pozemku parc.
č. 1322, k. ú. Újezd u Brna), na pozemku ve vlastnictví
Města Újezd u Brna, část parc. č. 1314/1, k. ú. Újezd
u Brna, mezi stavebníkem: společností E.ON Distribuce,
a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, na straně jedné a Městem Újezd u Brna na
straně druhé a pověřuje paní starostku města podpisem
smlouvy.
34. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o právu provést stavbu – prodloužení telekomunikační přípojky na 2/3 pozemku ve vlastnictví Města
Újezd u Brna, část parc. č. 1572/2, k. ú. Újezd u Brna,
mezi stavebníkem: itself s.r.o., IČ 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno – Židenice, na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
35. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o právu provést stavbu – rozšíření NN přípojky
k pozemku parc. č. 2364, k. ú. Újezd u Brna, na pozemku
ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc. č. 318, 319,
2377/1, 2378/5, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem:
E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje paní
starostku města podpisem smlouvy.
36. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o právu provést stavbu nové zřízení NN přípojky
k pozemku parc. č. 1270/2, k. ú. Újezd u Brna, na pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna, část parc.
č. 1236, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, na straně jedné a Městem Újezd
u Brna na straně druhé a pověřuje paní starostku města
podpisem smlouvy.
37. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
smlouvu o právu provést stavbu – nové zřízení telekomunikační přípojky k pozemku parc. č. 1455/7, k. ú.
Újezd u Brna, na pozemku ve vlastnictví Města Újezd
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u Brna, část parc. č. 1465, k. ú. Újezd u Brna, mezi stavebníkem: CETIN a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3 - Žižkov, nar. 28.02.1988, na straně jedné
a Městem Újezd u Brna na straně druhé a pověřuje paní
starostku města podpisem smlouvy.
38. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č: 1030048601/002 v rámci stavby vedené
pod označením „Újezd u B., rozš. NN, Plocek K/1322“,
mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci
společností ENORM, a.s., 25549871, Medkova 6,
627 00 Brno, za jednorázovou úplatu ve výši 5 000 Kč +
DPH v platné sazbě (jedná se o rozšíření distribuční soustavy a připojení nového odběrného místa na pozemku
parc. č. 1322, k.ú. Újezd u Brna) a pověřuje paní starostku
města podpisem smlouvy.
39. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č: SOSB/TEL/1012/2/2019 v rámci stavby
vedené pod označením „Přípojná trasa TKR Žatčany“,
mezi Městem Újezd u Brna a společností: itself s.r.o., IČ
18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice , za jednorázovou úplatu ve výši 9 067 Kč + DPH
v platné sazbě (jedná se o rozšíření distribuční soustavy)
a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy.
40. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č: 1030048340/001v rámci stavby vedené
pod označením „Újezd u B., rozš. NN, Šlapanský
K/2364“, mezi Městem Újezd u Brna a společností E.ON
Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, zastoupenou na základě plné
moci společností společností ELING CZ, s.r.o., IČ
27752810, Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno, za jednorázovou úplatu ve výši 36 200 Kč + DPH v platné sazbě
(jedná se o zřízení nového kabelového vedení NN a připojení nového odběrného místa) a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy.
41. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č: 1030050412/002 v rámci stavby vedené
pod označením „Újezd u B., příp. NN (T), Zikuška
K1270/2“, mezi Městem Újezd u Brna a společností
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci společností společností RGV, a.s,
IČ:25915827, J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav, za jednorázovou úplatu ve výši 5 000 Kč + DPH v platné sazbě
(jedná se o připojení nového odběrného místa NN) a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy.
42. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít
a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti č. 11010-085305,0029/19 HAKR Újezd
u Brna_OK v rámci stavby vedené pod označením
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„11010-085305,0029/19 HAKR Újezd u Brna_OK“,
mezi Městem Újezd u Brna: CETIN a.s., IČ: 04084063,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, za jednorázovou úplatu ve výši 5 000 Kč + DPH v platné sazbě
(jedná se o připojení nového odběrného místa) a pověřuje paní starostku města podpisem smlouvy.
43. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít kupní
smlouvu na prodej pozemku ve vlastnictví Města Újezd
u Brna, parc. č. 1237/2, k. ú. Telnice u Brna, o výměře
62 m2 za cenu 1 000 Kč/m2+ DPH v platné sazbě na okraji

zahrady manželů Františka Kroutila a Hany Kroutilové,
mezi kupujícími Františkem Kroutilem, nar. …. a Hanou
Kroutilovou, nar. ….., oba trvale bytem ……, ……. na straně
jedné, a prodávajícím Městem Újezd u Brna na straně
druhé a pověřuje paní starostku města podpisem
smlouvy.
44. Zastupitelstvo města schvaluje kontrolu tenisových kurtů
a tělocvičny kontrolním výborem za rok 2018, jedná se
konkrétně o příjmy výdaje z tenisových kurtů a odměny
správce a trenéra za rok 2018.

Návrh závěrečného účtu města Újezd u Brna
za rok 2018
/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/
Údaje o městu:
Adresa:
Právní forma:
IČO:
Telefonické spojení:
Fax:
E-mailová adresa:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Město – územně samosprávný celek
00282740
544 224 336, 544 224 218
544 224 778
info@ujezdubrna.cz
základní běžný účet zřízen u KB Brno-venkov
4925641/0100

Počet obyvatel k 01. 01. 2018:
Počet obyvatel k 31. 12. 2018:

3 286
3 264

Počet členů zastupitelstva v roce 2018: 15
Počet veřejných zasedání:
6
V roce 2018 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města, komise stavební, komise životního prostředí, komise kulturně-školská, komise sociálně-zdravotní, komise pro sport, komise inventarizační a likvidační, a nově komise pro rozvoj města.
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda je počítačově zpracována programem TRIADA MUNIS 2000.
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2018:
Městské zastupitelstvo v roce 2018 vydalo 1 novou Obecně závaznou vyhlášku:
1) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. a členem Svazu měst a obcí.
Rozpočet za rok 2018
Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době od 20.11.2017 do 22.12.2017. Rozpočet na rok 2018 byl schválen v Zastupitelstvu
města usnesením č. 24, bod č. 12 dne 21.12.2017.
Příjmy celkem:
61 825,10 tis. Kč.
Výdaje celkem:
77 250,60 tis. Kč.
Financováním salda příjmů a výdajů: 15 425,50 tis. Kč.
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V průběhu roku bylo schváleno 13 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtu nebo přesunu mezi položkami
v rámci rozpočtu.
Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách za rok 2018 v Kč je následující:
Daňové příjmy

39 123 100,00 K$

Bě&né v'daje

58 318 900,00 K(

Nedaňové příjmy

11 608 800,00 K$

Kapitálové v'daje

33 140 500,00 K(

Kapitálové příjmy

8 917 800,00 K$

Konsolidace v'dajů

Přijaté transfery

6 815 400,00 K$

V"daje celkem po konsolidaci

Konsolidace příjmů

1 266 700,00 K$

Příjmy celkem po konsolidaci

65 198 400,00 K!

Saldo příjmů a v%dajů po konsolidaci

-24 994 300,00 K&

Financování

1 266 700,00 K(
90 192 700,00 K#

24 994 300,00 K

Struktura skutečných příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2018 v Kč je následující:
Daňové příjmy

50 684 262,79 K$

Bě&né v'daje

50 570 135,62 K(

Nedaňové příjmy

13 570 563,21 K$

Kapitálové v'daje

23 882 610,08 K(

Kapitálové příjmy

8 917 821,00 K$

Konsolidace v'dajů

Přijaté transfery

6 815 148,20 K$

V"daje celkem po konsolidaci

Konsolidace příjmů

1 266 684,00 K$

73 186 061,70 K#

78 721 111,20 K!

Příjmy celkem po konsolidaci

Saldo příjmů a v%dajů po konsolidaci
Financování

1 266 684,00 K(

5 535 049,50 K&
-

5 535 049,50 K

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy
v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadě u účetní úřadu – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů nebo na
webových stránkách http://ujezdubrna.imunis.cz/rr.
Majetek města – inventarizace
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena na základě příkazu k provedení inventarizace – plánu inventur, který
vydal starosta města dne 31.10.2018. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2018 byla projednána na
zasedání Rady města dne 07.01.2019. V zápise o provedených inventurách je uvedeno, že dílčí inventarizační komise provedly na
základě stavu účtů majetku v účetnictví fyzické kontroly a bylo zjištěno, že konečný stav účtů v inventarizaci odpovídá skutečným
stavům, zjištěným při fyzických kontrolách.
Celková hodnota majetku k 31. 12. 2018 netto činí 591.809.897,93 Kč.
Přehled pořízeného majetku v roce 2018 je obsažen v příloze č. 3 a je k nahlédnutí na městském úřadě v kanceláři účetní města.
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Účetní závěrka města Újezd u Brna
Hospodářský výsledek za rok 2018 činí 20 256 397,50 Kč.
Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou obsaženy v příloze č. 4 a jsou k nahlédnutí na městském úřadě
v kanceláři účetní úřadu.

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Újezd u Brna
Podle schváleného rozpočtu obdržela základní škola od svého zřizovatele v roce 2018 dotaci na provoz ve výši 2 300 000 Kč.
V březnu 2018 rozhodla na svém zasedání Rada města Újezd u Brna o navýšení rozpočtu o 141 357 Kč na zakoupení 4 ks trezorových skříní. V červenci obdržela škola mimořádnou dotaci ve výši 283 469 Kč, která se skládala z příspěvku na „ošatné“ pro zaměstnance ve výši 84 610 Kč a příspěvku na vymalování 3 učeben ve škole ve výši 50 000 Kč. V říjnu obdržela škola další
mimořádnou dotaci ve výši 66 450 Kč na nákup výukových robotických pomůcek pro žáky a dotaci ve výši 44 319 Kč na zakoupení
nových skříněk do šaten pro paní kuchařky a uklízečky.
Od září 2018 je v provozu 3. oddělení školní družiny, takže nyní navštěvuje školní družinu celkem 78 dětí. Na školném se vybralo
celkem 66 400 Kč. Za rok 2018 se ve škole posbíralo 20,30 tun papíru, za což jsme obdrželi částku 30 743 Kč. Od firmy Šrot Gebeshuber jsme dostali částku 2 052 Kč za sběr kovového odpadu.
Měsíčně platíme zálohy na plyn ve výši 28 980 Kč za školu a 13 940 Kč za tělocvičnu. Celkem činila částka za roční spotřebu plynu
za školu 397 324,73 Kč a za tělocvičnu 153 555,46 Kč. Odběr elektřiny je nám fakturován měsíčně, za celoroční spotřebu jsme
zaplatili 387 072 Kč. Za odběr vody se uhradilo celkem 66 729,08 Kč.
Během roku 2018 proběhlo v budově základní školy několik rekonstrukcí. Již během jarních prázdnin proběhly opravy stropu
a elektroinstalace ve spojovací chodbě v suterénu, výměna dveří včetně zárubní v jazykové učebně a v kabinetu ČJ, oprava stoupaček a rozvodů vody v prostřední budově školy a oprava omítek a zdiva na WC po rozvodech vody. Opravy v hodnotě
405 480,07 Kč byly hrazeny z rezervního fondu ZŠ. O hlavních prázdninách probíhaly opravy zejména v učebně č. 115 – výměna
elektroinstalace, osvětlení, vymalování. Opravy podlah a nalepení nového PVC proběhly ve 2 učebnách, nová výmalba ve 4 učebnách.
Dotace z MŠMT na mzdy a učební pomůcky činila 19 272 767 Kč a beze zbytku jsme ji vyčerpali. V rámci projektu Podpora výuky
plavání v základních školách jsme vyčerpali dotaci ve výši 50 000 Kč.
V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) jsme z MŠMT obdrželi 2. zálohovou platbu účelové dotace
ve výši 379 490,80 Kč. Z této dotace je např. hrazena mzda školní psycholožky (i s odvody), vzdělávací semináře pro pedagogy,
odměny pro učitele za uskutečněné šablony. V roce 2018 jsme dotaci dočerpali a projekt byl ukončen k 31. 12. 2018.
Výsledek hospodaření základní školy za rok 2018 skončil v hlavní činnosti ziskem 241 464,98 Kč a v doplňkové činnosti ziskem
26 602,79 Kč, celkově tedy činí hospodářský výsledek 268 067,77 Kč.
Výkazy – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky – za příspěvkovou organizaci ZŠ jsou obsaženy v příloze č. 5 k nahlédnutí na městském úřadě u účetní úřadu po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Újezd u Brna
Dle schváleného rozpočtu obdržela mateřská škola v Újezdu u Brna v roce 2018 od svého zřizovatele dotaci na provozní výdaje ve
výši 960 000 Kč. V květnu rozhodla Rada města Újezd u Brna o poskytnutí investiční dotace ve výši 60 000 Kč na nákup 2 ohnivzdorných archivačních skříň s tím, že rozdíl v ceně bude uhrazen z investičního fondu MŠ. Tato částka činila 22 963 Kč.
V roce 2018 činily výnosy za školné 300 530 Kč. Z těchto peněz se nakoupily pro děti hračky, pohádkové knížky, dále pak metodické
a knižní publikace pro paní učitelky, didaktické a logopedické pomůcky, výtvarný materiál aj. – celkem za 92 502 Kč.
Mateřská škola se aktivně zapojila do sběru starého papíru a výtěžek z této činnosti činil 10 953 Kč. Mateřská škola je také zapojena
do projektu technického vzdělávání v mateřské škole, do projektu Zelená mateřská škola a projektu fa Ekolamp.
Mateřská škola také čerpala finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) z dotačního titulu
Šablony pro MŠ, které pokrývaly z větší části personální zajištění chůvy, dále z nich byla hrazena školení pedagogů a semináře Sdílení
dobré praxe. Z poskytnuté dotace bylo v roce 2018 vyčerpáno 188 172,30 Kč, k 31. 12. 2018 byl projekt ukončen. Z MŠMT obdržela
mateřská škola na platy a učební pomůcky dotaci ve výši 6 099 464 Kč, která byla beze zbytku vyčerpána.
Z provozní dotace pořídila MŠ 4 ks botníků do šaten v hodnotě 32 786 Kč, vestavěnou skříň do didaktiky za 39 460 Kč, skříň na
prádlo a kontejner ke stolu za 11 480 Kč. Na opravu stávajících skříní a na montáž obložek do tříd bylo vynaloženo celkem 17 520 Kč,
další opravy se týkaly především oprav vodovodního potrubí, sociálních zařízení, malování části školy, čištění koberců aj.
V roce 2018 činily celkové náklady na spotřebu plynu 232 840,70 Kč, měsíční zálohy platíme ve výši 18 510 Kč. Vyúčtování odběru
elektřiny dostáváme od dodavatele každý měsíc, celkové náklady za rok 2018 činily 107 382 Kč. Náklady na vodu ve srovnání
s předcházejícím rokem zůstaly skoro stejné a činily 37 232,57 Kč.

www.ujezdubrna.cz
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Mateřská škola ukončila rok 2018 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 21 830,92 Kč.
Výkazy – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky – za příspěvkovou organizaci MŠ jsou obsaženy v příloze č. 6 k nahlédnutí na městském úřadě u účetní úřadu po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.
Město provádí kontroly v příspěvkových organizacích, tj. MŠ a ZŠ. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté
Poskytovatel

ÚZ

Přijato v K!

Vy!erpáno v K!

Vráceno

Úřad práce -R

13013

928 268,00

928 268,00

0,00

Úřad práce -R

13101

178 000,00

178 000,00

0,00

V*eobecná pokladní správa – volby do
Senátu Parlamentu -R a zastupitelstev
obcí – doplatek bude zalán v roce 2019

98187

60 000,00

67 629,56

0,00

V*eobecná pokladní správa – volby
prezidenta republiky

98008

52 474,00

49 329,07

3 144,93

M)MT – dotace pro M) – OP v,zkum,
v,voj a vzdělávání

33063

176 510,40

176 510,40

0,00

M)MT – dotace pro Z) – OP v,zkum,
v,voj a vzdělávání

33063

379 490,80

379 490,80

0,00

MPSV – OP Zaměstnanost - Efektivní
veřejná správa – Smart město – záloha
obdr+ena v roce 2017 ve v,*i
693.618,75 K., projekt bude ukon.en
v roce 2019

13013

0,00

84 514,50

0,00

Ministerstvo zemědělství – oprava
márnice

29027

548 999,00

548 999,00

0,00

Ministerstvo +ivotního prostředí –
protipovodňová opatření – varovn, a
informa.ní systém a digitální povodňov,
plán

15974 1 887 389,00

1 887 389,00

0,00

Projekty MŠMT – OP výzkum, vývoj a vzdělávání – pro ZŠ a MŠ byly ukončeny v prosinci 2018. Projekt MPSV – OP Zaměstnanost
– Efektivní veřejná správa – Smart město bude ukončen do 30. 6. 2019.
Všechny zbývající uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.

Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2018 na základě schváleného a upraveného rozpočtu
Organizace
/lensk. příspěvek Austerlitz
/lensk. příspěvek Svaz měst a obcí
Ob0anské sdru-ení ADRA

SK Újezd u Brna z.s.

10

!ástka v K"

Ú"el

9 630,00
10 918,40
7 800,00 Bangladé,ské dítě - Chincrafrue Khyang
Práce s dětmi, v.uka dětí - fotbal, stolní tenis,
materiální vybavení, turnaj ve stolním tenisu,
146 427,00
práce s dospěl.mi, 0innost organizace,
seka0ka

www.ujezdubrna.cz

Nada0ní fond JAMIRO

155 500,00

Práce s dětmi, houslová soutě-, práce
s dospěl.mi, 0innost organizace
Pořízení krojov.ch sou0ástek pro tane0ní
soubor

CM +ternovjan, z.s.

27 300,00

SHM Klub Újezd u Brna, z.s.

Práce s dětmi, materiální vybavení organizace,
39 000,00 stanové tábory, práce s dospěl.mi, 0innost
organizace

Nada0ní fond Z+ Újezd u Brna

93 600,00 Práce s dětmi, 0innost organizace

TJ Sokol Újezd u Brna

111 700,00

Práce s dětmi, házená, volejbal, práce
s dospěl.mi a seniory, 0innost organizace

Junák – 0esk. skaut, Středisko
TUMULUS Újezd u Brna

36 400,00

Práce s dětmi a materiální vybavení střediska,
práce s dospěl.mi, 0innost organizace

Rybáři Újezd u Brna

35 800,00

Práce s dětmi a seniory, rybářské závody,
práce s dospěl.mi, 0innost organizace

DPS Sokolnice, příspěvková
organizace

10 000,00 Mezigenera0ní den „Byla vojna, byla“

Újezdská Rozmar.na, z.s.

49 400,00

/innost folklorního sdru-ení, práce
s dospěl.mi, 0innost organizace

/SS, z.s. SSK 0750 Újezd u Brna
Sportovně střeleck. klub

12 000,00

Provoz klubu, závody, reprezentace města,
práce s dospěl.mi, 0innost organizace

Spolek Vinaři Újezd

25 000,00

Oprava technického zázemí – stavba na 0.p.
49, letní ochutnávka vín

Iveta Kamenická – Babské hody

31 199,00 Babské hody, práce s dětmi

Římskokatolická farnost Újezd u Brna

893 200,00

Oprava krovu a stře,ního plá,tě, hodin, 0ásti
vněj,ích omítek kostela sv. Petra a Pavla

Farní sbor /eskomoravské církve
evangelické v Brně I

75 000,00

Malování, nátěry, oprava vstupních dveří
Evangelického kostela na Rychmanově

Sbor dobrovoln.ch hasi0ů Újezd u
Brna

31 200,00

Pořádání kulturních akcí SDH, práce
s dospěl.mi, 0innost organizace

Chasa Újezd

32 200,00 Petropavelské hody, práce s dětmi

Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s.

Příprava uvedení divadelního představení,
rozvoj hereck.ch dovedností, práce s dětmi a
40 300,00
dospěl.mi, 0innost organizace, dovybavení
klubovny

Domov u Franti,ka, příspěvková
organizace

Provozní v.daje, pořízení pergoly do prostor
300 000,00 zahrady, vydlá-dění 0ásti terapeutické zahrady
u pergoly

DFS +ternovjánek, z.s.
Ob0anské sdru-ení Na kole0kách, z.s.
Děti Z+

27 300,00 Pořízení krojov.ch sou0ástek pro děti
5 000,00 Koncert Michaela Bártka
39 000,00 Finan0ní gramotnost

Celkem bylo v roce 2018 poskytnuto na dotacích 2 243 874,40 Kč.
Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města. Příjemci dotace jsou
povinni předložit vyúčtování do data uvedeného ve „Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Újezd u Brna“.
Všechny dotace byly vyúčtovány.

www.ujezdubrna.cz
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Stav úvěrů ke dni 31.12.2018
V roce 2018 nebyly uzavřeny nové smlouvy o úvěru.
Úvěrující banka

Ú#el

"ástka

KB Brno – venkov

stavba $OV

KB Brno – venkov

nákup domu %.p.170

KB Brno – venkov

přestavba ubytovny na hři#ti

7 717 500,00 K%

KB Brno – venkov

revitalizace Nad Sklepy

1 466 000,00 K%

KB Brno – venkov

Revitalizace Nám. Sv. Jana

2 166 000,00 K%

Celkem ke dni 31.12.2018

2 052 800,00 K%
926 610,00 K%

9 328 910,00 K#

Výběrová řízení v roce 2018
Město v roce 2018 vyhlašovalo výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu. Jednalo se např. o výběrová řízení „Rekonstrukce osvětlení tělocvičny Základní školy Újezd u Brna“, „Zastřešení lodžií dvou bytových domů na ulici Rozprýmova č.p. 990
a 996 až 1000 Újezd u Brna“, „Oprava ČOV Újezd u Brna“, „Přechody pro chodce – ul. Nádražní – 1쎹, křižovatka u fary – 2쎹
– Újezd u Brna“ a jiné akce.
Město Újezd u Brna nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.
Město je od 1. 5. 2009 registrováno jako plátce DPH z ekonomických činností.
Město Újezd u Brna má uzavřeny všechny pojistné smlouvy na majetek s pojišťovnou Kooperativa, a.s.
Město Újezd u Brna ke dni 31. 12. 2018 vykazuje na základním běžném účtu u KB Brno-venkov zůstatek v celkové výši
24 576 023,21 Kč, na účtu u KB Brno-venkov (převeden z ČSOB) zůstatek ve výši 161 833,77 Kč, na účtu u ČNB zůstatek ve výši
5 050 673,95 Kč. Zůstatek účtu 231 navazuje na výpisy z výše uvedených peněžních ústavů ke dni 31. 12. 2018.
Fond obnovy vodohospodářského majetku
V roce 2014 byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva města zřízen běžný účet u Komerční banky, a.s., na kterém jsou vedeny
finanční prostředky Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku. Zůstatek na tomto účtu činí k 31. 12. 2018 částku
3 633 345,29 Kč. Zůstatek účtu 236 navazuje na výpis z banky ke dni 31. 12. 2018. Příjmy fondu byly v roce 2018 tvořeny převodem
finančních prostředků ve výši 1 266 684,00 Kč a úrokem z účtu ve výši 452,45 Kč. Výdaje fondu v roce 2018 představovaly opravy
ve výši 57 423,00 Kč. Jednalo se o opravy ČOV – čerpadel, dmychadel, kompresoru a další. Začala oprava ČOV, která byla hrazena
z fondu částkou ve výši 1 085 076,00 Kč a dále propojení kanalizace průtlakem pod železnicí ve výši 116 160,00 Kč. Poplatky za
vedení účtu byly ve výši 72,40 Kč.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018
Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING s.r.o. Brno, číslo oprávnění Komory auditorů č. 47, na základě uzavřené
smlouvy ze dne 8. 9.2016 mezi objednavatelem a firmou zastoupenou JUDr. Antonínem Husákem (oprávnění auditora KAČR
č. 0098, licence auditora ÚDVA č. 236). Přezkoumání jménem auditorské společnosti prováděl JUDr. Antonín Husák, Bc. Leona
Ratajská a paní Renata Bláhová.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, v termínu 27. 8. 2018 – 28. 8. 2018 (dílčí přezkoumání)
a od 20. 2. 2019 do 21. 2. 2019 (závěrečné přezkoumání a vypracování zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018).
Závěr z přezkoumání
a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
b) nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,
c) podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku:

Vypracovala: Ing. Jana Jarošová
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Újezd u Brna uplatnit písemně ve lhůtě do 10. 6. 2019 nebo ústně při projednávání
na zasedání zastupitelstva města.
Ing. Marie Kozáková, starostka
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Nákup dlouhodobého majetku 2018
Rekonstrukce kotelny v bytovém domě č.p.876,961
Rekonstrukce balkónů č.p. 990
Rekonstrukce balkónů č.p.996-1000
Bezpečnostní dveře, mříže - radnice
Márnice
Přístavba zázemí obřadní síně u hřbitova
Elektroměrový pilíř ke kluzišti
Spojovací ulička nám.sv.Jan a Sušilova
Retardéry - ulice Za Tratí
Chodník kolem obřadní síně u hřbitova
Veřejné osvětlení, hodiny - workoutové hřiště Wolkerova
Polní cesta C4 - bezúplatné předání od Státního pozemkového úřadu v
hodnotě 4.975.725,53 Kč, Město Újezd u Brna hradilo 292.024,75
Kč
Zatrubkování vodoteče
Čelní zeď hřbitova
Oplocení v areálu ZŠ
Rider Stiga . Zahradní traktor
Elektromechanický výsuvný sloup MŠ
Elektromechanický výsuvný sloup ZŠ
Výstražný a varovný systém + digitální povodňový plán města - akce:
"Protipovodňová opatření města Újezd u Brna, projekt byl
spoluﬁnancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životního prostředí ve výši 1.887.389,- Kč
Návěs SP3
Dřevěné pódium
Klimatizace U Hřiště 966
Klimatizace čistírna odpadních vod
Klimatizace knihovna
Závlahový systém u obřadní síně
Celkem

Nákup drobného dlouhodobého majetku 2018
Kovaná rohová lampa - hřbitov
Mapy, obrazy (Vynálezy, 100 let ČR, architektonické slohy)
Lezecké hroty
Sekačka Stiga
Videokamera Sony
Huawei P Smart
Banner - kluziště
Skříň na trezor
Přívěsný vozík CUB CADET HAULER 400 - ledová plocha
Konstrukce na zaplachtování přívěsu
Rotační mycí kartáč
Tiskárna 2 ks
Odvlhčovač vzduchu Master DH 721
Sekačka Stiga Turbo Power
Motorová pila Stihl MS 261
Zásahový oblek Lion
Plášť Jupiter - 4 ks
Vánoční hvězda - 40 ks
Ozvučení
SW-mzdy
Celkem

www.ujezdubrna.cz

561 686,00 Kč
691 940,00 Kč
1 524 758,00 Kč
97 642,00 Kč
1 034 557,90 Kč
5 933 788,95 Kč
85 158,00 Kč
398 623,21 Kč
49 429,35 Kč
120 036,55 Kč
84 578,20 Kč
5 267 750,28 Kč
6 045 407,02 Kč
344 170,52 Kč
49 368,00 Kč
130 191,00 Kč
96 361,50 Kč
71 874,00 Kč
2 740 470,00 Kč
113 654,00 Kč
114 829,00 Kč
41 624,00 Kč
40 051,00 Kč
72 600,00 Kč
85 226,00 Kč
25 795 774,48 Kč

10 500,00 Kč
25 156,00 Kč
8 630,00 Kč
8 590,00 Kč
4 740,00 Kč
4 701,00 Kč
4 053,50 Kč
11 500,00 Kč
11 990,00 Kč
9 307,00 Kč
4 346,00 Kč
9 702,00 Kč
10 659,00 Kč
14 380,00 Kč
18 513,00 Kč
34 999,25 Kč
12 400,08 Kč
124 618,00 Kč
5 815,11 Kč
13 136,00 Kč
347 735,94 Kč
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Významné opravy provedené v roce 2018
Oprava márnice - akce byla spoluﬁnancována Ministerstvem
zemědělství, Program 12966 - Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků, ve výši 548.999,- Kč
Oprava zábradlí - penzion, Štefánikova 960
Fasáda Komenského 77
Fasáda Komenského 144
Oprava osvětlení - tělocvična ZŠ
Celkem

1 237 796,60 Kč
1 121 185,00 Kč
310 329,00 Kč
414 773,00 Kč
140 844,00 Kč
3 224 927,60 Kč

Co se ne-povedlo
Klubovna v parku
V polovině měsíce dubna dostal nový „kabát“ Dům dětí a mládeže v parku u bývalého koupaliště.
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Stánek PNS
Firma THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. ukončila ke 30.
4. 2019 smluvní nájemní vztah novinového stánku z důvodu trvalé velké finanční ztráty. Město Újezd u Brna vyvěsilo záměr
na pronájem. Vzhledem k tomu, že se přihlásilo 5 zájemců, bylo
pro rovnou a transparentní soutěž vypsáno výběrové řízení, ale
nakonec nikdo z 5 zájemců nabídku nepodal. Město Újezd
u Brna oslovilo i provozovatele sítí stánků PNS v Brně, ale i zde
to bylo bez úspěchu. Vedení radnice se pokusilo znovu jednat
s firmou THERMOTECHNIKA BOHEMIA s r.o., ale nepodařilo
se najít vhodné podmínky pro to, aby nájemce nebyl ve finanční
ztrátě a stánek zůstal bohužel uzavřený. Přesto to nevzdáváme
a stále hledáme případného zájemce a jsme ochotni jednat
o podmínkách provozu. Prozatím bylo dohodnuto s majitelem
obchůdku Potraviny Na radnici, panem Romanem Cahou, že
zajistí prodej jízdenek
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Čekárna ČD
Koncem měsíce dubna vymalovali pracovníci naší technické
skupiny čekárnu ČD. Vnitřní prostor byl opravdu ve velmi špatném stavu.

Nová podlaha v čekárně praktických lékařů
V polovině května se ve spolupráci s paní doktorkou Kudrnovou podařilo zorganizovat a provést opravu podlahy v čekárně
praktických lékařů v Centru zdravotní péče. Po odstranění původní PVC podlahové krytiny čekalo nepříjemné překvapení

Nová sekačka na trávu
Začátkem května se pro technické oddělení pořídila za výhodnou cenu nová výkonná profi sekačka na trávu. Její předchůdkyně se totiž stala po 10 letech používání neopravitelnou.
Doufáme, že i tento nový přírůstek do technického vybavení
města bude sloužit nejméně stejně dlouhou dobu.
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Doufáme, že nový vzhled nějaký čas vydrží a tento veřejný prostor nebude ostudou města.

v podobě značně poškozeného podkladového betonu. I přes
tuto překážku se podařilo položit novou PVC krytinu a navíc
i čekárnu vymalovat, takže doufáme, že i tato „maličkost“ vám
zpříjemní čekání na lékařskou péči.

Pronájem restaurace Na Rychtě
Z rozhodnutí zastupitelstva města je plánována kompletní přestavba "kulturního domu" Rychta. Než se připraví projekt přestavby, rozhodli jsme se zrealizovat pronájem restaurace Na
Rychtě. I když byl na základě vyvěšeného záměru vybrán nájemce, těsně před předáním prostor došlo k odstoupení od
smlouvy. Zjistilo se totiž, že velké množství závad, které si vynutí
velmi nákladné opravy, brání okamžitému a především rychlému zprovoznění. Životu nebezpečnou a rozpadající se pergolu
na zahrádce jsme již odstranili, ale stále přetrvává problém zatékání střechou do kuchyně a přilehlých prostor, zavlhání zdiva
od základu bez izolace, nevyhovující elektroinstalace v kuchyni
a spousta dalších nedostatků nesplňujících přísné podmínky pro
provoz. Z těchto důvodů není možné v nejbližší době restauraci
otevřít. Mrzí nás, že skvělá myšlenka využití restaurace s poklidnou zahrádkou tak přijde vniveč. Je také velká škoda, že výsledky výběrového řízení provázela negativní vlna emocí na
Facebooku, avšak tvrzení zde uvedená se nezakládala na
pravdě.
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Městská policie informuje a radí občanům
Výběr událostí za měsíc Duben 2019
1) Dne 1. 4. 2019 v dopoledních hodinách proběhla ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou na ulici Rybářská beseda se seniory zaměřená na oblast prevence
kriminality páchané na seniorech – nazvaná Bezpečné stáří.
Beseda se uskutečnila ve spolupráci Městské policie Újezd
u Brna s Policií ČR a za
účasti starostky města
Ing. Marie Kozákové.
Beseda byla věnována
několika
tématům,
např. reflexním materiálům, které mohou zachránit život, dále
pravidlům bezpečného
nakupování, bezpečnému pohybu po městě a v silničním provozu, jak si chránit
soukromí a obydlí, jak nenaletět podvodníkům a dalším.
Všichni zúčastnění obdrželi k tématům besedy osobní alarmy
pro zvýšení jejich bezpečí a praktické reflexní tašky.
2) Dne 7. 4. 2019 v pozdních nočních hodinách se pokoušeli
neznámí pachatelé vloupat do obchodního domu Penny
Market na ulici Nádražní, a to hned na několika místech. Do
objektu se nejdříve pokusili dostat přes dvoje plechové
dveře, poté se snažili neúspěšně probourat zeď a nakonec
vnikli do objektu přes okno v zadní části. Aby je při jejich konání nerušila světla s čidlem na pohyb, vyřadili je z provozu.
Spuštěný alarm však pachatele od dokonání krádeže v prodejně odradil, a tak nic neodcizili. Přesto způsobili na poškozeném zařízení několikatisícovou škodu. Celá záležitost je
dále v šetření Policie ČR.
S případným svědectvím k případu se obracejte na policisty
Obvodního oddělení PČR v Židlochovicích (tel. 547 238 103)
nebo na bezpl. linku 158. Děkujeme.

3) Dne 7. 4. 2019 kolem 18. hodiny byla požádána hlídka městské policie ze strany Policie ČR v Židlochovicích o zajištění
místa nálezu nevybuchlé munice, a to v polích nad Šmoldusem v katastru našeho města. Dělostřelecký granát pocházející z období II. světové války byl nalezen amatérským
hledačem pokladů. Místo bylo zajištěno a k vyzvednutí této
munice se dostavil policejní pyrotechnik. V souvislosti s nálezem munice nedošlo ke škodě na majetku, ani újmě na
zdraví.
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Nález jakéhokoliv předmětu, který
by jen připomínal munici, je nutné
neprodleně oznámit Policii České
republiky. S nálezem nijak nemanipulujte, pouze zajistěte prostor
proti nežádoucímu vstupu dalších
osob. Na první pohled není možné
zjistit, v jakém stavu se munice nachází a zda nemůže dojít k její iniciaci. Děkujeme.
4) Dne 19. 4. 2019 v brzkých ranních hodinách došlo ke vloupání a odcizení finanční hotovosti z prodejny květinářství na
ulici Hybešova, kde se pachatelé po překonání větracího
okénka dostali do obchodu a z pokladny odcizili hotovost.
Následně se pak pokoušeli vloupat do objektu PNS na autobusové zastávce před městským úřadem, kam se jim však nepodařilo vniknout. Po krátkém pátrání se podařilo ze strany
naší městské policie tyto pachatele v nedalekém okolí vypátrat a zadržet. Poté byli dva chovanci z diagnostického ústavu
z Brna, v tu dobu na útěku, předáni Policii ČR k dalšímu opatření.
Upozornění městské policie:
5) Cyklisté na chodnících – upozorňujeme všechny cyklisty, aby
jezdili na kole pouze na cestě k tomu určené, tedy po silniční
komunikaci. Kde se nachází cyklistická stezka, tak po ní.
Chodník je určen chodcům a obecně tedy platí pravidlo, že
cyklista na chodník nepatří. Nejenže ohrožuje nebo omezuje
chodce, ale dopouští se tímto i přestupku, za který mu hrozí
pokuta až do výše 2 000 Kč. V případě, že cyklista chodce
srazí a zraní jej, může si jít i do vězení. Dále mají cyklisté povinnost za snížené viditelnosti užít světla a cyklisté mladší
18let jsou povinni mít na hlavě nasazenou cyklistickou
helmu.
6) Pejskaři – žádáme všechny majitele psů, aby po svých psech
uklízeli exkrementy. Po celém městě jsou rozestavěné koše
k tomu určené i s igelitovými sáčky. Dále podle obecně závazné vyhlášky města č. 5/2010 ( všechny vyhlášky města
jsou dostupné na webových stránkách města Újezd u Brna)
na veřejných prostranstvích v zastavěném území města je
možný pohyb psů pouze na vodítku nebo s náhubkem.
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
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Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů,
že podle zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) s účinností
od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým
čipem. Aplikaci provádí veterinární lékaři.
Povinně čipovat by se měli psi v době prvního očkování proti
vzteklině, tedy kolem půl roku zvířete. Svého psa můžete nechat
čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum.
Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné,
pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se
mohly pohybovat v rozmezí 20–100 tisíc Kč v závislosti na
druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Uvádíme osm zjevných výhod čipování:
– zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli
– při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví
– zlepší průkaznost identity psa
– zesnadnější monitoring chovu psů

– zlepší se dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu
za týrání zvířat
– bude možná kontrola psů při prodeji
– snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí)
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120–450
Kč a závisí na typu čipu. Co se aplikace týče, veterináři si za ni
účtují cca 300–550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let.
Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem,
ten je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat http:/www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve pak
bude mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.
Městský úřad Újezd u Brna

Šmoldus – pestrost života – rekreace pro duši!
Každá bylinka, každý brouček i motýlek hlásá slávu boží v uceleném svém bytí i konání. A což teprv to nádherné ptactvo nebeské, jež nade vše ostatní tvorstvo vyniká nejen
nejrozmanitějšími tvary svého ústrojí, barvitostí i leskem, ale
i svou čilostí pohybů, obdivuhodným letem a mysl uklidňujícím
zpěvem?
Milé naše ptactvo je to, jež upoutati musí každého i povrchního
pozorovatele a vzbuditi v něm sympatii a touhu po bližším poznání a vniknutí do života onoho milého tvora, jenž kdesi se
mihne v křoví nebo v koruně vysokého stromu, na poli i luhu,
či ladným kroužením ve vzduchu, provázeným veselým zpěvem
lásky, raduje se ze života.
Dr. A. Hořice, předseda Čs. Společ. Ornitologické, 1865-194
Nacházíme-li se u informační tabule mokřadu Šmoldus, můžeme se dočíst, že byl vybudován za nemalé finanční prostředky
mimo jiné k obnově vody a života v krajině. Právě ptactvo vyskytující se na biotopu je velmi rozmanité a v průběhu roku zde
bylo pozorováno přes 30 druhů. Mezi ptactvo vodní, jež se vyskytuje na mokřadu celoročně a v hnízdní sezóně patří:
– Kachna divoká – Vrubozobí
– Lyska černá – Krátkokřídlí
– Slípka zelenonohá – Krátkokřídlí
Tito na Šmoldusu a Litavě hnízdí nebo se snaží navzdory nepříznivým podmínkám vyhnízdit a migrují mezi nimi. Z řádu pěvců
navštěvujících Šmoldus se můžeme na jaře nebo na podzim
v době tahu setkat se silně ohroženými (SO), kriticky ohroženými (KO) a ohroženými druhy (OH) zákonem chráněnými
jako jsou:
– Konipas luční – SO
– Sýkořice vousatá – SO
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– Strnad luční – KO
– Bramborníček černohlavý – OH
– Slavík obecný – OH (hnízdí v okolí mokřadu)
Během delší části roku podle druhů stálých, přelétavých nebo
částečně tažných ptáků zde potkáme tyto druhy:
Bahňáci
– Bekasina otavní – SO
Dravci
– Krahujec obecný – SO
– Poštolka obecná – OH
– Káně lesní – OH
Pěvci
– Strnad obecný – OH, rákosní OH
– Kukačka obecná –KO
– Rákosník velký – KO, zpěvný OH, obecný OH, proužkovaný
OH
– Špaček obecný (nocující v rákosu)
– Rehek domácí, zahradní – KO
– Budníček menší – OH
– Linduška luční – KO
– Sýkora koňadra, modřinka
– Vlaštovka obecná (nocující v rákosu)
– Jiřička obecná
– Červenka obecná
– Straka obecná
– Sojka obecná
– Střízlík obecný
– Konipas bílý, horský – KO
– Drozd zpěvný
– Drozd kvíčala
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– Kos obecný
– Pěnice černohlavá, pokřovní, hnědokřídlá, slavíková – KO
Z tohoto seznamu je zřejmé, jak je Šmoldus vhodnou a oblíbenou lokalitou pro výskyt a hnízdění ptactva. Tato druhová hojnost by se nemusela zmenšovat, ba naopak. Z mého
několikaletého pozorování v různá roční období však vychází
fakt, že k zachování života ani ochraně ptactva zde očividně nedochází. Vždyť pro to má lokalita Šmoldus sloužit, proto byl biotop vybudován!
Bohužel často nechají majitelé psů svoje radosti volně probíhat
rákosí, když sami na lokalitě ještě nejsou a teprve přicházejí od
polí. Vůbec netuší, že jsou zde ukrytí malí zajíčci, sedící kachny,
bažanti nebo slípky zelenonohé či lysky a zahřívají vejce. Psi je
v lepším případě vyruší, častěji to však zvěř zaplatí životem.
Vodní plocha také není určena ke koupání psů a chytání nasazených ryb, to se neslučuje se záměrem vybudování mokřadu.

Po rybářích zůstávají v okolí a ve vodě plastové láhve, konzervy,
vlasce a jiný nepořádek, všechno toto je pro vodní ptáky velkým
nebezpečím. Vysekávání nových přístupů v rákosí také nikomu
kromě rybářů nesvědčí. Hnízdní prostředí tak pro ptactvo
a jinou zvěř na rákosu závislé ubývá. Zkrátka každý rybář nemůže mít svůj flíček. V poslední době je zvykem zajíždět až
k vodě na skútrech a jiných motorových vozidlech i přesto, že
je tam zákaz vjezdu! Panuje zde naprostá anarchie.
Jsme tedy jednoznačně pro zákaz vstupu se psy a rybolov. Podpoříme-li ochranu vyskytujících se živých tvorů svým odpovědným chováním, bude nám odměnou odpočinek tam, kde je
příroda pestrá. My i naše děti pak nebudeme pozorovat přírodu
z televizních pořadů, ale přímo v lokalitě poblíž svého bydliště.
V přírodě souvisí vše se vším, a proto nedovolme omezit a snížit
hodnotu tohoto území pouze na výběh pro psy a chytání ryb.
Marek Krejčí

Precykluj
Stále častěji se v médiích objevují informace o rostoucí produkci
odpadů a o jejich zdražování. Před několika dny nás zaujala
výzva Precykluj, která je zaměřena na prevenci vzniku odpadů
podporou bezobalového/ekologického nakupování. Nejlevnější a nejšetrnější k životnímu prostředí je odpad, který vůbec
nevzniká. Proto bychom rádi podpořili domácnosti, které snižují
množství odpadů a nakupují bezobalově. Zapojit se do této
kampaně není nic těžkého.
Na www.precykluj.cz si najdete partnerský obchůdek, kde Vám
na vyžádání dají věrnostní kartičku. Na tuto kartičku můžete sbírat EKO body za svůj bezobalový nákup a soutěžit tak o ceny
od partnerů Precykluj.
V souvislosti s touto akcí bychom rádi na konci roku při projednávání poplatku za odpady prosadili přepočet získaných EKO bodů
do slevy na poplatku za odpady. Tímto krokem chceme podpořit
aktivity podporující předcházení vzniku odpadů, čímž bezobalové
nakupování jistě je.
Nejbližší bezobalový obchůdek, který načítá již zmíněné EKO

body, je Dokola-obchod bez obalu ve Slavkově u Brna nebo
prodejna „Zdraví U Cesty“ v Židlochovicích. Snad se časem po-

daří oslovit někoho z místních prodejců ke spolupráci, aby občané měli možnost nakoupit bezobalově a snižovali touto
formou množství odpadů.
Pro pobavení můžete shlédnout úvodní klik k výzvě Precykluj
s názvem „Žít EKO style“, který najdete na YouTube nebo na
Facebooku.
Vedení města Újezd u Brna

Oslava Dne Země – ukliďme i naše město!
O sváteční středě 1.5.2019 jsme se s dětmi, jejich rodiči i ostatními dospělými z našeho skautského oddílu sešli na náměstí
svatého Jana v Újezdě, abychom aktivně oslavili Den Země,
který připadá na 22. dubna. Už řadu let slavíme svátek naší planety úklidem odpadků v našem okolí, letos jsme se přihlásili
i k dobrovolnickému projektu ,,Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Než jsme vyrazili do terénu, povídali jsme si o biodiverzitě –
tedy biologické, druhové rozmanitosti – a její nezbytné roli při
udržení stability ekosystémů, i o jejím ohrožení zásahy člověka
do přírody. Zahráli jsme si hru na medonosné včely a včelaře
a jejich vzájemné ovlivnění se.
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Újezdem jsme se rozešli ve třech skupinách po přibližně osmi
lidech sbírat odhozené odpadky a podobný nepořádek. Procházeli jsme Starou horu, podél železniční tratě a kolem fotbalového hřiště a řeky. Po zhruba dvou hodinách jsme se opět

všichni sešli nedaleko hřbitova a sdíleli zážitky z čištění okolí,
např. o poděkování od kolemjdoucích či kuriózních nálezech.
Aby oslava Dne Země nebyla pouze ve znamení úklidu, ač je
důležitý, vrátili jsme se opět k druhové rozmanitosti a vyrobili
společně tzv. hmyzí hotel. Z bedýnky od ovoce, roliček po toaletních papírech a klacíků, kůry, listí a dalších přírodnin nalezených v okolí, jsme vytvořili náhradní prostředí pro život
a vývoj hmyzu, který o svůj přirozený domov přichází. Tuto skrýš
jsme pak umístili na blízký strom a doufáme, že se brzy nastěhují
slunéčka sedmitečná, zlatoočky, vosíci, škvoři, motýli nebo samotářské včelky.
Závěrem akce jsme si na ohni opekli klobásky, které jsme dostali
darem a ještě chvíli spolu poseděli a příjemně trávili čas.
Děkujeme všem, co se do akce zapojili sběrem, taky za klobásky, zapůjčení ohniště a pracovníkům města za odvezení pytlů
s nasbíranými odpadky.
Anna Hrazdírová, skautské středisko Tumulus Újezd u Brna

Čarodějky z klubovny a kouzelná bryčka
Sobotní odpoledne 27.4.2019 patřilo v prostorách klubovny
dětem, které se za doprovodu rodičů zúčastnily tradičního pálení čarodějnic. Součástí celého odpoledního programu byly
různé soutěže a hry pro děti, vše pod dohledem malých čarodějek. Počasí bylo příznivé, nepršelo, a tak se podařilo nakonec
i pěkně namóděnou čarodějnici upálit na hranici. Pro všechny
přítomné bylo připraveno občerstvení a pro soutěžící děti odměny. Akci finančně zabezpečilo naše město a část odměn také
sponzoři. O překvapení se postaral pan Dobrovolný, který se
svým koněm vozil na bryčce děti po parku. Akce se podařila
i zásluhou vydatné pomoci některých rodičů. Všem, kteří se na
akci podíleli, patří velký dík.
Karla Blažková

www.ujezdubrna.cz
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Slet čarodějnic na sokolovně
Již tradičně patřil poslední dubnový den čarodějnicím. Areál
újezdské sokolovny byl otevřen pro všechny děti a jejich doprovod, dokonce se sletělo i několik děsivých čarodějnic na
košťatech. Při vstupu děti obdržely soutěžní kartičky, se kterými
plnily úkoly na celkem jedenácti stanovištích. Nemohly chybět
tradiční hry jako pamatovák, hod na cíl, nošení míčku na lžíci,
ale i hledání strašlivého pavouka v čarodějnickém pytlíku nebo
poznávání přírodnin. Po splnění všech disciplín na děti čekala
odměna ve formě špekáčku, který si mohly společně opéct na
ohni. Nechyběla ani soutěž o „nejošklivější čarodějnici“. Odborná porota to neměla vůbec jednoduché, ale nakonec ocenila tři nejzdařilejší kreatury. Vrcholem večera bylo zapálení

čarodějnice na
vatře, ta na nás
všechny celé dopoledne dohlížela.
Celou akci doprovázela příjemná
atmosféra. Děkujeme všem zúčastněným a hlavně
všem, kteří se na
této akci podíleli organizačně. Příští rok se budeme opět těšit!
TJ Sokol Újezd u Brna

Újezdská Rozmarýna nedá Bez kloboučku ani ránu!
V pátek 10. května se konala vernisáž výstavy „Bez kloboučku
ani ránu“. Originální kloboučky z 20.–40. let minulého století
nám zapůjčila paní Miroslava Michalíková z Topolan. Výstava
byla doplněna předměty ze sbírky paní Jarmily Svobodové ze
Sivic a také památkami, které uchovávají lidé z Újezda.
Písně Jaroslava Ježka v podání manželů Miroslavy a Jakuba Kozákových uchvátily všechny návštěvníky vernisáže.

V sobotu 11. května byla v rámci výstavy módní přehlídka replik
šatů inspirovaných módou 19. a začátku 20. století. Přehlídku
vytvořila a nacvičila dcera paní Michalíkové, Eliška Popelová.
Elegantní modelky z Újezda, Žatčan a Sokolnic v šatech „Od
Napoleonovy Josefíny po Natašu Golovou“ zářily a pohybovaly se s grácií, jako by v té době samy žily. A lázeňský švihák
pana Libora Jaroše ze Žatčan byl tou třešničkou na dortu.

Moc to slušelo také dívčím modelkám, sestrám Binkovým ze
Žatčan, chlapečtí modelové v podání Vojty Kyselky z Újezda
a syna paní Popelové se chovali jako praví gentlemani.
Slovem s noblesou provázel pan Jindřich Doležal, herec újezdského Tylova divadla.
Všichni sklidili zasloužený potlesk zcela zaplněného sálu.
Jarmila Žaludová
Újezdská Rozmarýna připravuje ve dnech 14. – 16. června výstavu: „Akademický malíř Bedřich Saňa – průřez tvorbou“.
Výstava bude doplněna květinovou vazbou jeho dcery
RNDr. Jany Saňové.
Výstava se koná v sále restaurace Na Rychtě v Újezdě u Brna.
Jarmila Žaludová
Členky spolku Újezdská Rozmarýna, které se různou
měrou podílely na přípravě a průběhu výstavy a přehlídky
„Bez kloboučku ani ránu“.
Příprava výstavy 9. a 10.5., příprava občerstvení, součinnost
v průběhu výstavy a přehlídky. 11.5. úklid po výstavě:
Sekaninová Ludmila, Slezáková Alena, Paarová Rostislava, Otřísalová Helena, Stáňová Dana, Gogelová Jiřina, Lísková Marie,
Pochopová Eva, Volfová Růžena, Hourová Marie.
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Ostatní, kteří svým dílem přispěli k dobrému průběhu výstavy.
Oldřich Suchomel – dovoz kočárku na Rychtu
Renata Jahodová Telnice – zapůjčení tří krejčovských panen
Jarmila Svobodová Sivice – zapůjčení exponátů a kočárků na
výstavu
Alena Slezáková, Jarmila Žaludová, Alena Stará – zapůjčení exponátů na výstavu
Havlátovi – zapůjčení věšáku na výstavu

Divadelní spolek Tylova divadla – zapůjčení stolku a židlí na výzdobu jeviště
Anna Eliášová – sponzorský dar 9l vína
Michaela Matoušková 30 růží
Stanislav Pospíšil st. – focení výstavy, Stanislav Pospíšil ml. – focení přehlídky
František Havlát – video z výstavy
Alena Slezáková, Jarmila Žaludová, Ludmila Sekaninová, Marie
Hourová - dar - občerstvení

Kde je víno, jsou i dobří lidé
Vážení přátelé dobrého vína,
připadlo na mě, abych Vám, kteří jste se nezúčastnili, aspoň trochu přiblížil letošní újezdskou výstavu vín,a a těm, co ji navštívili,
připomněl pěkně strávené chvíle. Konala se začátkem dubna
a byla již pětačtyřicátou v pořadí. Z hlediska těch let uplynulých
lze snad s malou nadsázkou říci, že je ve středním věku. A přestože organizační výbor, řekněme, stárne společně s výstavou,
organizátoři i výsledek jejich úsilí vypadají dle mého soudu stále
svěže a nadšeně. Dříve něž však přiblížím tu „letošní minulou“,
dovolte mi trošku nostalgické ohlédnutí a na malou chvíli se
pojďte se mnou vrátit do dob ještě více minulých, kdy byly výstavy vína doménou spíše odborné veřejnosti.
K návštěvníkům patřili především sami drobní vinaři, kteří přicházeli takto okoštovat, co bylo vloženo do regálů, a sledovali
po očku hlavně to, jak je víno na výstavu jimi věnované přijímáno kolegy z branže. Debaty okolo bodové hodnoty leckterého vzorku byly pak vedeny na téměř akademické úrovni.
Vzpomínám si, že „my mladí“ jsme tehdy jen máločemu vyřčenému rozuměli a vytvářeli si své bodovací soustavy. Našim měřítkem, jak je co dobré, bylo pro nás nejvíce to, jak rychle a kolik
se toho z láhve během výstavy vypilo. K tomu nejlepšímu a vítěznému vínu jsme se bohužel většinou nedostali. Prostě nebylo. Dvě povinné lahvinky byly menší než malé povolené
množství, takže sotva mohly „překvapit“ všechny nedočkavé
a tísnící se vínoznalce. I dnes ale platí stejně jako tehdy, že takzvaní šampioni jsou předmětem toho největšího zájmu. Na rozdíl od těch dob minulých si však takového šampiona můžeme
dopřávat průběžně skoro po celý večer. Údělem vítěze a majitele nejlepšího vzorku je totiž nejen obdiv a úcta, ale také povinnost poskytnout několik dalších lahví navíc k potěše co
největšího počtu zájemců. Dnešní vína jsou v mnoha ohledech
trochu jiná než ta před léty, také rozdíly mezi profesionální
a „hobby“ produkcí jsou minimální. Najít víno s nějakou vadou
je dnes spíše výjimečné. Jinam se posunula i spousta dalších
okolností s vínem a výstavou neoddělitelně spojených, například katalog. Měli jsme možnost nahlédnout na výstavě do
sbírky pana Ludvíka Ocáska, který má všechny katalogy od prvopočátku ve své sbírce pěkně srovnány. Mohli jsme tak s obdivem ke sběrateli i sbírce porovnat, jak se s lety katalog vyvíjel.
Ten současný je dle mého soudu přehledný. To je velká výhoda
oproti jeho některým konkurentům. Lze v něm tedy s úspěchem „bloudit“ hned několika směry a na několik způsobů. Řekl
bych také, že je i takovým malým suvenýrem. Hýčkáme-li si ho
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dostatečně po celou výstavu, lze i v klidu domova zavzpomínat
na to, co nám chutnalo nejvíc anebo naopak na to, co nás
v dobrém či špatném minulo. Je možné se také tímto způsobem
zpětně podívat i na sklo. To nám pan Ocásek taky přinesl na
ukázku, všechny ty koštovačky a různě tvarované odlivky až
po tu dnešní baněčku, chcete-li óívéčko. Zkrátka skleničku na
stopečce s logem a k tomu letopočtem, kterou nikdy neušmudláte a i po letech je pěkně jasno, kdy a kde jsme to vlastně byli
a nastartujeme si tak vzpomínky.
V posledních letech výstav výrazně přibylo a pro nás je velkou
ctí, že v tak nabitém programu je o tu naši takový zájem. Už
celá léta tuto zajímavou práci dělá stabilní a zaběhnutý tým.
Všichni už si v něm našli svá místa a nově příchozí jsou volně
vtaženi do této hry, jako by tady odjakživa byli s námi. Zdá se,
že „ Na Stodole“ vládne přátelský a tvůrčí duch. Máme z toho
radost a pokaždé, když se po výstavě scházíme a debatujeme,
jak to dále dělat, najdeme místo, jak to ještě nepatrně vylepšit.
Vína se snažíme zchladit na příjemnou teplotu v chladících boxech, aby chuťově vynikla a aby se nám také v těch teplých
dnech příjemněji konzumovala, v sále máme přichystány vyplachovačky sklenic. Každý vzorek tak můžeme ochutnat
z čisté sklenky a lépe je tak
oddělit a porovnat mezi
sebou. Pro ty, kterým po několika sklenkách vyhládne, je
připraven skvěle fungující
a usměvavý tým našich krásných žen, ten v okamžiku připraví něco k zakousnutí
anebo nalije pivko na neutralizaci. No a kdyby snad bylo trochu
smutno, tak chmury zažene Šternovjan se svými písničkami.
Naši pětačtyřicátou výstavu tvořilo 621 bodovaných vzorků
vína, k tomu dalších dalších 29 prezentačních z pěti profesionálních vinařství. Bohatou tombolu naplnili naši tradiční a štědří
sponzoři a Vás, dobrých přátel vína, se sešlo více jak pět stovek.
To všechno proto, abychom se společně pobavili, prohlédli si,
ovoněli a ochutnali dobré víno, zazpívali si společně pěknou
písničku a byli tak šťastní a spokojení. Já bych Vám všem, hostům i hostitelům, dárcům i obdarovaným, tvůrcům zábavy i těm,
kteří ji v dobrém přijímali velmi rád poděkoval a pozval Vás na
další výstavu, která bude 25. dubna 2020.
Na zdraví Radoslav Váša
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Duo a smyčcové kvarteto aneb májový koncert
V den státního svátku, 8. května si někteří z nás přece jen našli
chvilku na návštěvu májového koncertu v Obřadní síni. Milovníky hudby uvítala paní starostka Marie Kozáková, která připomenula konec druhé světové války a památku padlých.
V kontextu dnešní doby bychom si měli vážit toho, že žijeme
v míru a naše životy nejsou bezprostředně ohroženy.

A do jaké hudby jsme se společně zaposlouchali? Koncert zahájil dvanáctiletý houslista Lukáš Životský, kterého doprovázela
na klavír Jaroslava Filipová. Hudba Antonína Dvořáka otevřela
dveře do prostoru naplněného sváteční atmosférou, ve kterém
jsme prožili i následující chvíle. Mladičký houslista je důkazem

toho, že vážná hudba si může získat
srdce každého bez rozdílu věku.
Dále vystoupilo smyčcové kvarteto
Piú Presso ve složení Barbara Tolarová – 1. housle, Karel Svačina – 2.
housle, Jitka Svačinová – viola a Petr
Osička – violoncello. V jejich provedení zazněla další díla Antonína
Dvořáka a také Josepha Haydna.
Hudebníci sklidili zasloužený potlesk
a nám ostatním zůstal v duši pocit tichého úžasu nad hudbou, jejíž hodnotu prověřil čas. Snad si v tónech
každý našel kus sebe, kus svého svátečního dne.
A možná by bylo dobré na závěr připomenout slova německého básníka Johanna Wolfganga Goetha: „Každý by měl
denně přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz, poslouchat dobrou hudbu a říct několik rozumných slov.“
Mgr. Markéta Jetelová

Čtvrté narozeniny Šternovjanu
v kostarických barvách
V sobotu 4. května oslavil folklorní soubor Šternovjan čtvrté narozeniny vystoupením několika souborů, humornými skeči, filmovou miniprojekcí a obvyklou besedou u cimbálu tentokráte
s CM Líšňáci.
Návštěvník, který vstoupil do sálu restaurace Na Rychtě v sobotní květnový podvečer, si musel připadat jako v nějaké cizokrajné zemi. Na stolech byly mušle a kamínky od moře, vlajky
daleké země a další exotikou zavánějící kulisy. V 18:30 se na
pódiu objevil pilot se dvěma letuškami, aby názorně informovali
publikum o průběhu večerního letu. Zvuk startujícího letadla
uvedl filmovou produkci vytvořenou Rosťou Bednářem shrnující pobyt Šternovjanu a Lipty ve střední Americe.
Hned poté na pódium nastoupili hosté z liptálského folklorního
souboru Lipta. Jenže ouha, muzikanti se zdrželi na pláži či na
večírku, a tak se se začátkem vystoupení muselo počkat. Na
druhou stranu, viděli jste někdy muzikanty cimbálové muziky
v plavkách? Každopádně taneční představení, kterým se tanečníci Lipty prezentovali ve spolupráci s místní cimbálovou muzi-
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kou Šternovjan na Kostarice se valašskému souboru povedlo
a bylo po právu oceněno bouřlivým potleskem.
Místní tanečníci z folklorního souboru Šternovjan
se však nenechali zahanbit a předvedli divákům
mazurku a huláňa, tance
zapsané v Újezdě u Brna,
a navrch přidali také vláčitou-cupatou, což je
tanec obvykle tančený na
Brněnsku. Navíc divákům předvedli nové pracovní kroje.
Především však šlo o první narozeninové vystoupení taneční
složky Šternovjanu pod vedením Ivy Procházkové, nové vedoucí tohoto tanečního uskupení. Že je to dáma velmi šikovná,
se mohli návštěvníci narozeninového večera přesvědčit při souboji odzemkářů z Valašska (Lipta) a verbířů z Brněnska (Šternovjan), kdy, jak už to v životě bývá, byla nejlepší žena, právě
výše zmiňovaná Iva Procházková.
Po zástupu gratulantů a krájení narozeninového dortu následovala beseda u cimbálu, kterou obstaral jak místní Šternovjan,
tak hosté z cimbálové muziky Líšňáci. Nálada byla již tradičně
velmi příjemná a oslava se protáhla do pozdních nočních hodin.
Příští rok bude půlkulaté výročí a již nyní se začínají chystat překvapení, která byste si na dalších narozeninách Šternovjanu neměli nechat ujít.
Mgr. Tomáš Kaválek
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Den matek, den zdatných námořnic…
Byla druhá májová neděle a počasí jako na podzim. Bez ohledu
na povětrnostní podmínky se však v sokolovně chystala oslava
Dne matek. A účast malá nebyla, dá se to spočítat podle růží,
které maminky dostaly u vchodu společně s přáním, dá se to
spočítat podle velkého počtu dětí, podle počtu tatínků a příbuzných. Ale je vůbec nutné počítat? A dají se spočítat probdělé
noci, změřit napětí nervů, zvážit tíha starostí, které unese žena
- maminka? Dá se vypočítat hodnota radosti, změřit intenzita
štěstí, dá se unést množství lásky, které má?
Neměřme a nevažme, pojďme na Den matek vzpomínat!
Maminky a všechny příchozí přivítala paní starostka Marie Kozáková, která přítomným ženám také popřála. Potom už pódium

zde už bylo patrné, že děti jsou na vystupování zvyklé a dobře
ví, že hrát v souboru není jen tak! Bylo poznat, že mají laskavé
a pevné vedení. Jako čtvrté uskupení se na pódiu objevil Šternovjánek, na který bylo nejen radost pohledět.
Ze všech stran slýcháme, že děti nemají vztah k folklóru, že je
to nebaví. V případě Šternovjánku je opak pravdou. Mám-li
zvolit jedno výstižné slovo, bylo by to nadšení!
Na závěr potom maminkám a hostům hráli švarní muži ze Šternovjanu a zábava, i díky vínu od místních vinařů a dobrým koláčům, plynula dál.

ovládly děti z MŠ Újezd u Brna. Některé byly tak malé, že jen
zvládnout vystoupat strmé schody na pódium byl pro ně akrobatický výkon. Někdy se i malá slza z trémy do očka vloudila,
vše ale dobře dopadlo a nejmenší si za svoje zpívání vysloužili
sladkou odměnu. Na pódiu je poté vystřídali ostřílenější školáci
ze základní školy. S těmi už je přece jen práce náročnější, udržet
na uzdě temperament není lehké, ovšem výkony byly milé
a upřímné.
Pomyslnou laťku profesionality potom nasadil soubor Jamírek,

Odpolední čas se krátil, maminky s dětmi a růžemi odcházely
a možná nikoho nenapadlo, že zítra opět vyplují na bezbřehé
moře povinností. Zase budou obratně střídat role matky, zaměstnané ženy, manželky, vychovatelky, pečovatelky a možná
se jich v těch všedních dnech nikdo nezeptá, jestli jsou unavené,
co je trápí, co se jim povedlo a co nepovedlo, z čeho mají radost
a z čeho strach. Jsou to přece zdatné námořnice…
A co když by den pro slova díků neměl být jen jeden? Co když
by stálo za to častěji pomáhat, naslouchat, chápat. I zdatné námořnice přece potřebují mít jistotu, že na ně v přístavu někdo
čeká.
Mgr. Markéta Jetelová

www.ujezdubrna.cz

23

Šternovjánek na soutěži v Brně rozezpíval porotu!
Na sváteční Květnou neděli jsme s dětmi a jejich rodiči vyrazili
do Brna ukázat kousek svého umění na soutěžní Přehlídku dětských folklorních souborů Brněnska. Neodradilo nás zpočátku
nepříznivé počasí ani hledání místa konání v bludišti černovických uliček. Seznam soutěžících souborů sliboval opravdu kvalitní odpolední program. Mezi desetiletí fungujícími a téměř
profesionálními dětskými soubory jako Brněnský Valášek, Javorníček, Křenováček, Slováček, Májíček a dalšími náš Štěrnovjánek mohl působit jako naprostý outsider, přesto však jsme

trvalo 2 hodiny. Nutno podotknout, že to bylo okresní kolo, ze
kterého mohly postoupit tři soubory do krajského kola v Kyjově
a odtud zase jen pár souborů z celého Jihomoravského kraje
,který je tak moc bohatý a pestrý, na celostátní Přehlídku dětských folklórních souborů v Jihlavě 15.6. Pro nás to na postup
do dalšího kola nebylo, ale porota velice pozitivně hodnotila
zpěvnost, bezprostřednost dětí a jejich krásné kroje. Jako naprostým nováčkům nám také byly uděleny cenné rady. Hlavním
přínosem byla zkušenost s celou organizací akce. Ověřili jsme

chtěli zažít něco nového, získat zkušenosti a hlavně se dostat
do povědomí dětského folklóru. Děti naprosto nebojácně a přirozeně předvedly pásmo Husy, husičky za doprovodu CM Šternovjan a členové odborné poroty si s nimi během vystoupení
prozpěvovali. Byli jsme na ně moc pyšní!
Pár dětí s rodiči a my vedoucí jsme zůstali do konce programu
a čerpali inspiraci, jak se to „dělá“ jinde.
Vyhlášení výsledků a konkrétní hodnocení všech vystoupení

si, že jdeme dobrým směrem a že můžeme konkurovat ostatním souborům se staršími dětmi. Na závěr bychom rádi vyjádřili
poděkování rodičům dětí, kteří je doprovázeli na soutěž a nadstandardně plnili naše požadavky. S takovými dětmi i rodiči je
radost pracovat!
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Za vedoucí DFS Šternovjánek
Mgr. Markéta Pospíšilová
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Beseda s Věrou Sosnarovou
Existují tragické události, na které
by se nemělo zapomínat, aby se
nemohly opakovat. A zatím stále
žijí lidé, kteří je sami zažívali
a mohou nám je zprostředkovat
osobně. I proto místní organizace KDU-ČSL uskutečnila v neděli 31. 3. 2019 přednášku paní
Věry Sosnarové, spoluautorky
knihy Krvavé jahody, která byla
ve svých čtrnácti letech odvlečena z Brna do sovětského gulagu.
Zaplněný sál restaurace Na Rychtě si vyslechl napínavý příběh
ženy, která upadla spolu se svou matkou a sestrou v nemilost
sovětských tajných služeb jen z toho důvodu, že matka odešla
se svým mužem Čechem z Ruska v průběhu vraždění za občanské války v roce 1918.
Po obsazení Brna Rudou armádou ji tedy čekala dlouhá cesta
na Sibiř, plná trýznivých zážitků v podobě znásilňování, vraždění
a mnohých dalších nepravostí páchaných tehdy vítěznými vojsky
na bezbranných vězních. V gulagu poté přišla o matku, která
po znásilnění dozorci spáchala sebevraždu. V průběhu let se
musela rozloučit s velkou částí svých spoluvězňů, kteří zemřeli

hladem, na tyfus, nebo byli postříleni ostrahou tohoto nechvalně proslulého tábora.
Věra Sosnarová měla se svou sestrou štěstí. Přežila. Po devatenácti letech se vrátila do tehdejšího Československa, aby pracovala za minimální mzdu v JZD nedaleko Znojma. Podle
propouštěcích protokolů nesměla nikdy o tom, co zažila v pracovních táborech v tehdejším Sovětském svazu promluvit. Její
manžel zemřel ještě před revolucí, a tak se o jejím trápení nikdy
nedozvěděl. Naštěstí se doba změnila a díky tomu jsme si
mohli i my v Újezdě toto vyprávění poslechnout, za což paní
Věře, která je na svůj věk velmi čilá, moc děkujeme a přejeme
jí hodně zdraví a sil do dalších let.
Mgr. Tomáš Kaválek

CM Šternovjan na Kostarice
V jednom z minulých čísel jsme slibovali, že až se vrátíme z našeho zájezdu na Kostariku, budeme o této cestě informovat
i čtenáře našeho městského zpravodaje. Protože sliby se mají
plnit nejen o Vánocích, můžete si přečíst následující řádky o naší
výpravě do exotické středoamerické země. Ale začněme popořádku.

Jak jsme se vlastně k výpravě na Kostariku dostali? Náš cimbalista Jakub Vaculík pochází z valašského Liptálu, kde funguje
místní folklorní soubor Lipta. A právě zástupci tohoto souboru
nás i díky Kubovi, který jejich taneční pásma zná, oslovili, zda
bychom je za oceánem nedoprovázeli.
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Naše cesta do Ameriky začala na brněnském vlakovém nádraží
večer 14. 3. 2019. Odtud jsme jeli do Prahy a z letiště Václava
Havla jsme odlétali v brzkých ranních hodinách následujícího
dne. S přestupem v Amsterodamu naše cesta trvala neuvěřitelných 31 hodin.
Po příletu do hlavního města Kostariky – San Jose – jsme se
autem přemístili na venkov směrem na severozápad do menšího města Caňas. Zde jsme vystupovali na místních slavnostech
vyhlášených v celé Kostarice díky největší přehlídce jezdců na
koních - caballeros. Přijetí od místních i od pana starosty bylo
velmi přátelské. Protože navíc bylo celkem blízko moře, mohli
jsme si užít i koupání na nádherných kostarických plážích.
Vrcholem pobytu v Caňas však bezesporu byla Korida – býčí
zápasy. Místními lidmi zbožňovaná zábava, která na rozdíl od
Španělska či Mexika nekončí smrtí býka. Mezi oblíbené kratochvíle v koridě patří hra, kdy má býk na rohu uvázaný šátek
a toreadoři mu jej mají strhnout. Mezi námi se nakonec našel
odvážlivec (Martin Florián), který se podíval přímo do prostoru
koridy a nebezpečné nástrahy tohoto, pro nás exotického
sportu, přežil.
Další část našeho putování směřovala do hor sopečného původu, kde jsme nedaleko města Tillaran měli několik vystoupení
se soubory například z Panamy, Mexika, Paraguaye nebo Chile.
Kromě jiného jsme zde vystupovali také ve škole, v domově
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pro seniory a mohli tak poznat, jak to v takových zařízeních
chodí za velikou louží. Krásná však byla i projížďka po největším
kostarickém jezeře Arenal na katamaránu za neustálého zvuku
latinskoamerických tanců v podání zahraničních souborů.

Poslední část cesty nás zavedla na předměstí San Jose do části
nazvané Cuidad de Colón. Zde jsme byli ubytováni v nádherných bungalovech uprostřed tropické zahrady a každodenní
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součástí bylo ranní probuzení zvukem hlučných cikád. I zde se
nám vystupovalo moc dobře a největším zážitkem nejen pro
nás, ale věřím, že i pro místní bylo naše krátké vystoupení
v místní škole, které zdejší žáci odměnili bouřlivým potleskem.

Moc hezké bylo také hraní s místními muzikanty, kteří se přidávali na improvizovaných besedách v hotelovém sále, a tak
jsme poprvé mohli zaslechnout moravské písně za doprovodu
hudecké muziky s bicími.
Hezké věci obvykle velmi rychle utečou. A nejinak tomu tak
bylo i s naším zájezdem. Když jsme nasedali do letadla v San
Jose, měli jsme z našeho zájezdu dobrý pocit. Udělali jsme totiž
radost spoustě lidí, poznali jsme mnoho nových přátel a objevili
jsme nádhernou zemi, která nás okouzlila nejen svou přírodou,
ale i pohostinností zdejších obyvatel. A protože naše cesta
opravdu stála za to, rozhodli jsme se v jejím duchu oslavit i naše
tradiční narozeniny, ale to je už jiný příběh…
Mgr. Tomáš Kaválek
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Cimbálová muzika Jamírek v nahrávacím studiu
Po čtyřech letech jsme se opět pustili do nahrávání už našeho
druhého CD. Tentokrát jsme se zaměřili na písničky z Brněnska.
Pro děti je to první zkušenost s nahráváním, které proběhlo
v Nahrávacím studiu George Lukase v Brně. Od našeho prvního CD se muzikanti vyměnili, je to již druhá generace muzikantů Jamírku, takže pro tyto děti je to první, nezapomenutelná
zkušenost. Pan zvukař byl výborný, a tak jsme strávili několik
příjemných hodin nahráváním krásných brněnských písniček.
I když to bylo náročné, vše proběhlo v pohodě. Děti se moc
snažily, mají velkou pochvalu nejenom ode mě, ale i od pana

zvukaře. Nyní se zpracovávají nahrávky, vybíráme nejlepší verze
a čeká nás ještě nahrávání zpěvů. Těšíme se na to i na konečný
výsledek.
Vilma Novotná

Újezdská notička – houslová soutěž pro mladé houslisty
do 12 let
Desátý ročník houslové soutěže, nad kterou převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, se uskutečnil
v sobotu 27. dubna v sále restaurace Na Rychtě. Na slavnostním zahájení vystoupila s programem naše Cimbálová muzika
Jamírek a absolutní vítězka z roku 2013 Terezie Kokešová, která
zahrála skladbu Pablo de Sarasate Cikánské melodie.
Soutěže se zúčastnilo 37 malých houslistů z celé republiky.
Mám radost, že ve velké konkurenci žáků z mnoha základních
uměleckých škol naše děti z újezdské houslové školy pod NF
JAMIRO získaly čtyři první místa. Jmenovitě Lucie Vostálová,
Kateřina Tálská, Šárka Tihelková a Jan Machytka. V první kategorii, a i jako nejmladší účastník, soutěžil za Újezd Filípek Moravec, který obdržel krásné druhé místo. Je to veliký úspěch
našich houslistů. ý
Újezdská notička už není malou regionální soutěží, ale za dobu
svého trvání se stala soutěží celostátní. Do Újezdu přijeli soutěžící z Prahy, Ostravy, Havířova, Brna, Třebíče, z Plzně a dalších
měst. Letošní ohlasy na soutěž a poděkování od rodičů dětí
a učitelů je opravdu potěšující.
Vilma Novotná

www.ujezdubrna.cz
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Jsme tam!
Neděle 5. dubna 2019 se zapsala zlatým písmem do historie
újezdské házené. Po mnoha letech snažení a marných pokusů
se našim mužům podařilo vyhrát celou Jihomoravskou ligu
a tímto si zajistit přímý postup do II. ligy!
Před posledním domácím zápasem se sousedy z HostěrádekRešova byly karty jasně rozdány. Pokud vyhrajeme, tak bez
ohledu na výsledek našeho posledního venkovního zápasu
v Uherském Hradišti, budeme v tabulce první. Pokud s Hostěrádkami nevyhrajeme, pak k jistotě postupu musíme zvítězit
v Uherském Hradišti. Pod heslem :„Co můžeme udělati dnes,
neodkládejme na příště“ jsme Hostěrádky porazili jasně 38:25
(poločas 15:10), a mohli tak slavit ještě před posledním kolem.
Statistiky k zápasu, jakož i komentář k zápasu, fotky a střípky
z následných oslav jsou na stránkách újezdské házené
http://www.hazena-ujezd.com.
Ačkoli mluvíme o zápasu s Hostěrádkami jako o našem posledním domácím utkání, zápas nebyl odehrán na našem újezdském
domácím hřišti, ale v telnické nafukovací hale. K tomuto přesunu na poslední chvíli došlo z důvodu nepříznivého počasí,
které činilo náš venkovní povrch nezpůsobilý ke hře. Odehrání
tohoto zápasu na mokrém povrchu by bylo hazardem se zdravím hráčů, takže přesun do haly a pod střechu byl logický
a správný. Tímto jsme sice přišli o podporu části fanoušků, kteří
do Telnice nedorazili v takovém počtu, jako by tomu bylo
doma, ale zdraví hráčů bylo na prvním místě. I tak byla divácká
kulisa bouřlivá, sešlo se více než 160 diváků.
Ve II. lize si stejně budeme muset zvyknout na fakt, že všechny
naše domácí zápasy budou muset být dle regulí soutěže odehrány v hale. Na venkovním hřišti se totiž hrát nemůže, a to ani
za příznivého počasí. Újezd svou halou, která splňuje parametry
pro hru házené, zatím nedisponuje, takže snad budeme moci
využívat halu našich sousedů. Hrát II. ligu máme v plánu
mnoho a mnoho let, takže čím dříve to bude v nové hale
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v městě Újezdě, tím lépe nejen pro házenou, ale pro všechny
další újezdské halové sporty. Na této soutěžní úrovni zatím budeme, v rámci celé české a moravské házené a v porovnání se
všemi našimi „halovými“ druholigovými soupeři, naprostou
„bezhalovou“ raritou.
Pro naše důstojné působení ve vyšší soutěži podnikneme
spoustu kroků, jedním z nich je nutné posílení týmu mužů.
V tomto směru můžeme s radostí konstatovat, že se vydáme
zejména cestou návratu našich odchovanců, kteří do nynějška
působili v jiných oddílech a ve vyšších soutěžích. Pro všechny
naše trenéry mládeže není větší odměny, než když jejich tehdejší malí svěřenci, kteří lásku k házené získávali třeba na tehdy
ještě asfaltovém hřišti, se nyní vracejí do svého prvního oddílu
a touto formou tedy v jistém smyslu „něco oplácejí“. Tito navrátilci tak svoje „ve světě získané“ zkušenosti mohou opět
předávat svým nástupcům a ti se tak mají šanci od nich učit.
Pojďme si tedy jmenovitě představit tu dnešní správnou partu
borců, která se o postup do II. ligy zasloužila. Tým, který v této
sezóně ukázal svou velkou zkušenost a charakter, ale zároveň
také velký potenciál! Jsou to: hrající trenér Jan Lattenberg, vedoucí družstva Luděk Kubát, brankáři Tomáš Staňa a Patrik
Haman, dále Lubomír Koláček, David Šilhavý, Jiří Frimmel,
David Staňa, Marián Hladík, Petr Rusanov, Tomáš Kubát, Patrik
Bartoš, Michal Kubíček a „mladé pušky“ Tomáš Kachlík, Lukáš
Knos, Ondřej Krošík, Jiří Vymazal a hostující z Telnice Jan Purket
a Miroslav Esterka.
Hoši, děkujem a těšíme se na příští druholigovou sezónu!
Pro úplnost ještě dodejme, že i náš poslední zápas, hraný 11.
dubna v Uherském Hradišti, byl pro nás vítězným (38:33), a tak
můžeme doplnit i konečné pořadí střelců celé soutěže, které
ovládl náš David Šilhavý. Marián Hladík pak skončil na místě
třetím.
Za TJ Sokol Pavel Víška
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Po roce opět velký úspěch házenkářů Telnice a Újezdu
hrajících za základní školu Újezd u Brna
Národní finále 48. ročníku Novinářského kalamáře v házené
základních škol mladších žáků.
Deset nejlepších školních házenkářských týmů se sjelo do Velké
Bystřice, kde se od středy 22. do pátku 25. května ve dvou ha-

lách konalo národní finále žáků 5. – 7. tříd.
Tým základní školy Újezd u Brna tvořený hráči Telnice a Újezdu
v loňském roce po 42. letech dokázal vybojovat historické
druhé vítězství pro tuto školu. Letošní tým, ročníkově již hodně
obměněný, vyhrál v Brně jednoznačně kvalifikaci krajského
kola. A protože loňské vítězství zajistilo pro jihomoravský kraj
dvě místa do národního finále, měl jistotu postupu i druhý tým
kvalifikace a tou se stala základní škola Kuřim.
ZŠ Újezd u Brna postupně první hrací den v pětičlenné skupině
A porazila školu z Velké Bystřice 22:7, Velké Meziříčí 26:11,
Kuřim 14:13 a Plzeň 22:19. V pátečním dopoledním semifinále
po dramatickém zápase porazili Zubří 14:12 a čekal nás finálový
zápas s dalším těžkým soupeřem Kopřivnicí. Ve finále kluci
předvedli snad nejlepší výkon za oba dva dny a nadali několi-
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kanásobnému vítězi kalamáře vůbec šanci. Od začátku šli za
svým snem obhájit vítězství a dokázat to co předvedl ročník
před nimi. Reprezentovali tak úspěšně nejen svoji školu, ale
i oba kluby za které hrají. Vyhrát tuto soutěž dvakrát po sobě
je fantastický úspěch o který se spousta generací před nimi
marně snažila. Zaslouženě si na konci turnaje převzali pohár
a medaile za první místo. Mistři republiky házené základních
škol 5. - 7. tříd. A jako bonus, nejužitečnějším hráčem skupiny
A byl vyhlášen Jakub Horáček.
Na tomto velkém úspěchu nemají podíl jen trenéři obou klubů,
ale především paní učitelka Hana Pešáková, která po celý školní
rok má toto na starost.
Hráči: Jahoda Ondřej, Jahoda Roman, Luskač Samuel, Kachlík
Matěj, Vach Erik, Měšťan Ondřej, Horáček Jakub, Bureš Ondřej, Flajšinger Martin, Absolon Dominik, Ritter Lukáš a Hájek
Jakub
Trenéři: Popela Jaromír, Mgr. Pešáková Hana
Umístnění a týmy:
1. ZŠ Újezd u Brna
2. ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice
3. ZŠ Zubří
4. XX. ZŠ Plzeň
5. ZŠ Kuřim
6. ZŠ Hostivice Praha
7. ZŠ Oslavická Velké Meziříčí
8. ZŠ Vítězná Litovel
9. ZŠ a MŠ Velká Bystřice
10. VII. ZŠ Most
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Volejbal: Konec sezony 2018/2019
S blížícími se letními měsíci pomalu končí volejbalová sezona
a nastává čas bilancování výsledků, odpočinku a následné přípravy na sezonu novou.

bedny. Pár zaškobrtnutí během sezony a zbytečně ztracených
bodů nás dostalo do situace, kdy rozhodoval poslední zápas
o celkovém vítězi soutěže. Proti nám však stál několikanásobný

Mládežnické kategorie čekala testovací sezona, kdy se přecházelo z barevného minivolejbalu na klasický šestkový. Celkem se
42 holek rozdělilo do šesti družstev hrajících v soutěžích Jihomoravského kraje ČVS – 3 družstva poháru 7. tříd, 2 družstva
žákyň a 1 družstvo juniorek. Stabilní výsledky po celou sezonu
drželo družstvo A soutěže Poháru 7. tříd, kterému těsně unikl
postup do finále. Ostatní družstva ve svých kategoriích bojovala
s menšími úspěchy, ale i tak je potřeba všechny holky pochválit
za jejich obětavé výkony. Cennou zkušeností byla i prosincová
účast družstva žákyň A na 1. Mezinárodním volejbalovém turnaji v Praze.
Věkově nejstaršímu týmu, ženám, se dařilo po celou sezonu
velmi dobře. Došlo k vyrovnání bodového maxima a vše směřovalo i k historicky nejlepšímu umístění na samotném vrcholu

obhájce titulu – Moravská Slávia Brno a zápasy s nimi nejsou
opravdu zadarmo. Ještě si tedy musíme počkat na to, až se budeme moci poprvé pyšnit titulem mistryň první krajské soutěže.
Nicméně to byla sezona plná krásných chvil v tak povedeném
sportu, jakým je volejbal.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem trenérům, kteří se o nás
celou sezonu starali. Věřím, že se ve stejném, ne-li širším složení, sejdeme zase koncem prázdnin, abychom společně zahájili
další volejbalovou sezonu.
Pokud Tě článek zaujal a chceš se k nám připojit, ať už k organizační složce nebo k samotným hráčkám do jakékoliv úrovně,
neboj se na nás obrátit!
Za volejbalový oddíl
kapitánka týmu žen Tereza Sklenářová

Memoriál Věry Zapletalové a Hany Daňkové
V sobotu 4. 5. 2019 se uskutečnil Memoriál Věry Zapletalové
a Hany Daňkové. Byl to již 13. ročník. Na memoriál se sjelo
celkem šest týmů: Velká Bíteš, Drásov, dva týmy z Letovic a dva
týmy z Újezdu u Brna. Tým Sokola Újezd u Brna B se umístil
jako pátý, tým A byl třetí, Velká Bíteš druhá a Drásov první.
Družstva z Letovic obsadila 4. a 6. místo. Perfektně jsme mohli
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zúročit vše, co nás za tuto sezónu trenéři naučili. Tým z Letovic
měl nedostatek hráčů na dva týmy, a proto jsme jim zapůjčili tři
hráčky.
Kvůli špatnému počasí byla akce přesunuta do školní tělocvičny,
kde bylo méně prostoru, který nám musel postačit. I když jsme
byli ve školní tělocvičně, akce byla perfektní, k tomu přispělo
i malé občerstvení
v nářaďovně.
Tímto děkujeme za
pomoc všem rodičům,
rozhodčím a hlavně
našim trenérkám za tak
úžasný a zábavný den.
Velké díky patří i Haně
Šafaříkové za vynikající
dort.
Veronika Ocásková
hráčka týmu A
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SK Újezd u Brna – STOLNÍ TENIS
aneb rychlost, postřeh, švih
Rádi bychom obyvatele našeho města krátce seznámili nejen
s tím, že v Újezdě u Brna existuje při SK Újezd u Brna oddíl stolního tenisu, ale i s činností tohoto oddílu.
Stolní tenis se v Újezdě u Brna již soutěžně hrál pod hlavičkou
SHM, ale po absolvování několika ročníků zanikl asi před osmi
roky.
Oddíl stolního tenisu SK Újezd u Brna byl oficiálně založen
v březnu 2016 a v dubnu 2016 přihlášen do soutěže okresu
Vyškov – základní třídy OS IV. (okresní soutěž) pro ročník 20162017. Začínali jsme s přípravou na mistrovské zápasy v počtu 6
hráčů v prostorách tělocvičny ZŠ Újezd u Brna, které nám odsouhlasilo jak vedení ZŠ, tak vedení města. Mohli jsme též využívat dva hrací stoly v majetku ZŠ, na kterých jsme museli
provést rozsáhlé opravy. Od města jsme do začátku obdrželi finanční dotaci na úhradu vstupních poplatků do soutěže ve výši
5 000 Kč.
Ročník soutěže 2016-2017 jsme zahájili 1. 10. 2016 utkáním
s družstvem DDM Slavkov a ukončili 12. 3. 2017 v Němčanech.
Bylo odehráno 16 utkání, z toho 15 výher, 1 prohra. Tímto výsledkem se družstvo SK Újezd u Brna umístilo na 1. místě a postoupilo pro následující ročník do OS III.

V únoru 2017 poskytlo město dotaci ve výši 25 000 Kč a po
doplnění 5 000 Kč od hráčů, byly zakoupeny dva nové hrací
„profi“ stoly, které byly nezbytné pro soutěžní zápasy.
25. února 2017 proběhl také turnaj pro děti, aby se tato nově
vzniklá sportovní aktivita dostala do povědomí nejen dětí, ale
i jejich rodičů. Město poskytlo dotaci na zabezpečení turnaje.
Tento záměr se setkal s dobrou reakcí. Do následné přípravy
pro soutěžní ročník 2017–2018 se zapojilo 21 hráčů, včetně
dvou žáků.
Pro soutěže roku 2017-2018 přihlásil oddíl již čtyři družstva –
do OS III. družstvo „A“, do OS IV. družstva „B“, „C“, „D“.
Soutěž byla zahájena 1. 10. 2017 a ukončena 10. 3. 2018 s následujícími výsledky:
Družstvo „A“ – 18 utkání – 15 výher, 2 remízy, 1 prohra 1.
místo
Družstvo „B“ – 18 utkání – 17 výher, 1 prohra 1. místo
Družstvo „C“ – 18 utkání – 0 výher, 3 remízy, 15 proher 10.
místo
Družstvo „D“ – 18 utkání – 1 výhra, 2 remízy, 15 proher 9.
místo
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Družstvo „A“ postoupilo do OS II. a družstvo „B“ postoupilo
do OS III.
26. února.2018 proběhl druhý ročník turnaje pro děti, město
i tentokrát poskytlo dotaci na úhradu nákladů spojených s turnajem.
Pro soutěže roku 2018-2019 přihlásil oddíl také čtyři družstva
– do OS II. družstvo „A“, do OS III. družstvo „B“, do OS IV.
družstva „C“ a „D“. Na soupiskách všech čtyřech družstev bylo
uvedeno 24 hráčů, včetně dvou žáků.
Soutěž byla zahájena 7. 10. 2018 a ukončena 23. 3. 2019 s následujícími výsledky:
Družstvo „A“ – 22 utkání – 13 výher, 9 proher 4. místo
Družstvo „B“ – 22 utkání – 10 výher, 12 proher 7. místo
Družstvo „C“ – 20 utkání – 12 výher, 3 remízy, 5 proher 3.
místo
Družstvo „D“ – 20 utkání – 5 výher, 4 remízy, 11 proher 9.
místo
Pod vedením hráče Ivana Gajdoštína se rozběhl od druhé poloviny roku 2018 kurz základů stolního tenisu pro žáky od 9 let
a od zahájení tréningů využívá této možnosti pravidelně až 15
dětí. Zájem neopadá, což je optimistické. Za necelý rok se kvalita
hry žáků natolik zlepšila, že se vedení oddílu rozhodlo přihlásit
do soutěže ročníku 2019–2020 také družstvo k mistrovským
utkáním „Žákovské ligy“.
V sobotu 13. 4. 2019 proběhl třetí ročník turnaje pro děti
a město opět poskytlo dotaci na úhradu nákladů spojených
s turnajem – medaile, diplomy, občerstvení.
Do soutěží roku 2019–2020 přihlásil oddíl čtyři družstva dospělých – do OS II. družstvo „A“, do OS III. družstvo „B“, do
OS IV. družstva „C“ a „D“ a nově do „Žákovské ligy“ okresu Vyškov jedno družstvo žáků. Na soupiskách družstev dospělých
je uvedeno 25 hráčů, včetně dvou žen a dvou žáků. Na soupisce žáků pro mistrovská utkání jsou uvedeni 4 žáci.
Závěrem bychom rádi uvítali všechny zájemce o stolní tenis,
buď na tréningu – každý pátek od 19:00 hod – dospělí, každý
čtvrtek od 17:00 hod. – děti, nebo na telefonech:
Karel Hradský – 792 338 864, Ivan Gajdoštín – 777 244 682,
Milan Sedláček – 727 893 848
Za SK Újezd u Brna – stolní tenis
Karel Hradský – vedoucí oddílu, Milan Sedláček – pokladník
a také vedoucí jednotlivých družstev – Václav Jašek, Jan Konvica, Martin Životský, Ivan Gajdoštín.
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Jak jsme s dětmi byli v Africe
Počítač, tablet, mobil, televize s mnoha programy...není v silách
rodičů držet děti daleko od vymožeností moderní doby. Můžeme však dětem nabídnout i jinou zábavu spojenou s pěknou
výpravou, kultivovaným projevem a také s příběhem, který
dobře končí.

V neděli 19. května navštívilo naše město Pohádkové divadlo
Sandry Riedlové. Africká pohádka Černoušek Bum-ti byla určena mladším dětem, které v hojném počtu přišly v doprovodu
rodičů i prarodičů. V sále Na Rychtě se sešlo 60 návštěvníků,
kteří vytvořili milé publikum.
V podání Sandry Riedlové a Pavla Riedla jsme shlédli pohádku
o černouškovi, který se odvážně vydá hledat ztracený bubínek.
Na cestě potká záludnou žirafu, lstivou opici, hodného lva a zákeřného hada. Pohádka byla interaktivní, byla o hledání přátelství, o odvaze, o překážkách a samozřejmě dobře skončila.
Mnohem jednodušší je posadit dítě doma před rozsvícenou
obrazovku, však ono už si něco na dívání najde. Návštěva divadla je ale o něčem úplně jiném, je o svátečním okamžiku,
o živých hercích, o tom, že táta, máma, babička či dědeček jdou
s dětmi i když sami z pohádek už dávno vyrostli.
Mgr. Markéta Jetelová

Cvičení dříve narozených žen
Každou středu od 19:00 do 20:00 hod. probíhá v sokolovně
pravidelné cvičení starších žen se sestrou Danou Stáňovou.
Obsah a náplň cvičení je zaměřena pro tuto věkovou kategorii.
Cviky cvičíme bez hudby. Jedná se o protahovací, kondiční a
relaxační cvičení.
Cvičíme podle hesla „každý dle svých možností“, cvičební ho-

dina se koná i při počtu dvou cvičenek a nikdo se nemusí stydět,
když něco úplně nezvládne.
Rádi mezi sebou uvítáme nové cvičenky se zájmem o trochu
jiný pohyb, než jaký je při vaření, úklidu, nákupech atd.
TJ Sokol

Kalanetika – buďme kočky!
Každou středu od 20 hodin probíhá v sokolovně cvičení kalanetiky pod vedením sestry Romany Staňové. Kalanetika je
vhodná pro všechny bez ohledu na věk a fyzickou kondici.
Velká škoda, že byla vytlačena modernějšími typy cvičení, neboť
má významné přínosy. Dokonale zpevní tělo, vytvaruje prob-
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lematické partie, pomáhá při problémech se zády, zlepšuje
ohebnost a je vhodná jako rehabilitační cvičení. Velmi ochotně
přijmeme mezi sebe nové cvičenky.
Těší se na vás Romana
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Fotbal to je hra – hledáme talenty!
Vážení fotbaloví příznivci, milí rodiče, spoluobčané,
jaro vtrhlo na fotbalové trávníky a s ním se po dlouhé zimě na
ně znovu vrátil život. Výjimkou není ani sportovní areál
v Újezdě. V probíhajících soutěžích pořádaných Fotbalovou
asociací České republiky se pokouší uspět pod hlavičkou SK
Újezd u Brna dva týmy dospělých a sedm mládežnických v různých věkových kategoriích. Zejména vysoký počet mládežnických týmů v krajských soutěžích ve městech srovnatelných
s Újezdem je v dnešní době spíše unikátem. Za tímto počinem
stojí obětavá práce našeho realizačního týmu i jednotlivců, kteří
věnují práci s mládeží nespočet hodin. V současné době je na
jediné hrací ploše v Újezdě tak velký přetlak, že některé tréninky musí probíhat v okolních obcích. Proto ve spolupráci
s okolními fotbalovými kluby využíváme fotbalových hřišť v Šaraticích, Sokolnicích a v Praci. Rádi bychom i do budoucna zachovali vysoký počet mládežnických družstev, z toho důvodu
pořádáme každoročně nábory dětí z místní i z okolních základních škol a školek. Mladým fotbalistům jsme schopni nabídnout
kvalitní pohybovou a fotbalovou přípravu pod dohledem trenérů se zkušenostmi z vyšších soutěží, pravidelná sportovní klání
formou jednorázových zápasů i turnajových zápolení. Starší roč-

níky pravidelně jezdí na
sportovní soustředění.
Snažíme se dětem vytvořit kvalitní tréninkové
zázemí ve zdravém soutěživém kolektivu.
V případě zájmu můžete
své ratolesti přivést rovnou na trénink minipřípravky každé pondělí
a čtvrtek od 17.00
hodin.
Také nás můžete kontaktovat na tel. číslech
777 026 993 (Radek
Tálský) a 737 157 023
(Vladimír Krejčí). Další informace naleznete i na stránkách
www.skujezdubrna.cz
za SK Újezd u Brna
Radek Řeřicha

Mohyla míru a lásky
Víte,
že
Mohyla
míru
je
prvním památníkem míru v Evropě?
Historicky je spojena s bitvou u Slavkova a je chráněna jako kulturní památka České republiky.
Iniciátorem stavby Mohyly míru byl brněnský kněz, profesor, vlastenecký kazatel a badatel o napoleonských bojích na
Moravě, laskavý člověk Alois Slovák
(1859–1930). Narodil se v Boskovicích,
svůj život však zasvětil Brnu. O bitvu u Slavkova se zajímal od
mládí, již roku 1897 vydal spis „Bitva u Slavkova“, ten byl přeložený dokonce do francouzštiny a němčiny. O této dějinné
události nadále studoval mj. ve vídeňském vojenském archivu,
na zámku Orlíku v Čechách a také přímo na napoleonských bojištích. Zároveň plánoval vybudovat na slavkovském bojišti pomník, náklady na něj tehdy činily 100 000 tehdejších korun. Další
spis, „Na bojišti slavkovském“ vydal v roce 1922. Tato ukázka
z chystaného velkého díla byla přeložena do francouzštiny,
němčiny, angličtiny a italštiny.
Návrhem stavby Mohyly míru Alois Slovák tehdy pověřil významného českého architekta Josefa Fantu (1856–1954).
Stavba se stala nejvýznamnějším mimopražským Fantovým
dílem. Památník je postavený v secesním stylu, je vysoký necelých 27 m. Na vrcholu je umístěn měděný starokřesťanský kříž
spočívající na zeměkouli, který má po obou stranách svislá
ramena, což tvoří římskou číslici III. Na rozích památníku jsou

www.ujezdubrna.cz

čtyři štítonoši symbolizující bojující strany
– Francii, Rakousko, Rusko a čtvrtá Moravu, kde se bitva odehrála. V přízemí památníku je kaple o rozměrech 10쎹10 m,
v níž jsou uloženy ostatky padlých nalezené na bývalém bojišti. Ostatky se
v okolí nacházejí dodnes! Zaklenutá
čtvercová kaple má zároveň velmi pozoruhodnou akustiku, kdy šepot v jednom
rohu je slyšet v protilehlém rohu ve
stejné hlasitosti – tzv. diagonální akustika. Interiér kaple je rovněž Fantovým dílem, oltář je doplněn písmem vytvořeným samotným architektem. Mohyla míru byla dokončena již v roce
1912, její otevření naplánováno na rok 1914, avšak kvůli 1. sv.
válce se tak stalo až roku 1923. Ve stejném roce byla vysvěcena
kaple.
Alois Slovák své dětství prožil v rodných Boskovicích, byl synem
boskovického kožešníka Eduarda Slováka a Marie roz.
Randulové, dcery předního boskovického měšťana. V Boskovicích navštěvoval obecnou školu, poté už studoval na Slovanském gymnáziu v Brně. Bydlel na Obilním trhu č. 7 a často
navštěvoval obce v okolí slavkovského bojiště. V roce 1919 se
u něj začaly projevovat zdravotní potíže. Byl nucen přerušit svá
pravidelná nedělní kázání. Pedagogickou činnost ukončil v roce
1923. V létě roku 1929 odjel kvůli nemocnému srdci do lázní
Teplice nad Bečvou. Zemřel na Starém Brně v Nemocnici Milosrdných bratří 23. března 1930. Smuteční rozloučení se konalo

33

v Jezuitském kostele,
který byl úzce spjat
s jeho brněnským působením. Smuteční průvod
se poté odebral k budově I. české státní reálky v Antonínské ulici,
kde Alois Slovák dlouho
působil jako člen učitelského sboru. Proslov
před budovou školy
tehdy pronesl mj. starosta města Brna Karel Tomeš. 27. března
byl tento významný moravský patriot převezen do rodných Boskovic, kde byl uložen na místním hřbitově.
Alois Slovák řekl:
„Nezúčastnil jsem se… akce na postavení mohyly na slavkovském bojišti, abych oslavoval památku velikého Francouze Napoleona, před kterým se ovšem skláním, ale
protože chtěl jsem zejména, aby mohyla ta byla mohylou
míru a lásky, aby připomínala lidstvu hrůzu válek.“
Perličky:
Alois Slovák je čestným občanem obce Prace.

V době studií absolvoval kurz pro výchovu hluchoněmých.
Jedním z učitelů Aloise Slováka na Slovanském gymnáziu v Brně
byl Antonín Vašek, otec básníka Petra Bezruče.
Jedním ze žáků profesora Slováka na gymnáziu byl budoucí
slavný režisér Otakar Vávra.
Počátkem 30. let 20. stol. byl dnešní Obilní Trh pojmenován
Sady profesora Slováka.
Jezuitský kostel mnohdy nestačil pojmout množství návštěvníků,
kteří si přicházeli poslechnout Slovákova slova pravdy a útěchy,
slova lásky k Bohu a lásky k vlasti.
V centru Brna je po něm pojmenována ulice – Slovákova.
Martin Cibulka

Bohatství starých kronik
Pokračujeme ve čtení první újezdské kroniky po založení Československé republiky. V kapitole CESTY se dočítáme:
Újezdem vedla stará obchodní cesta z Brna ke „Kandii“ a Dambořicím menšího obchodního významu. Připomíná se již v 17.
století a hospoda „Kandie“, stojící nad Újezdem k Otnicím byla
zapsána v zemských deskách.
Po hranicích újezdsko těšanských vedla k hospodě „Kandii“
druhá stará obchodní cesta z Hustopeče k Rousínovu. Hospoda
„Kandie“ v 19. stolení nazvaná též „Stříbrná koule“ stojí na křižovatce těchto dvou cest a má zajímavou historii...
V další kapitole si můžeme přečíst o starých újezdských vinohradech:
VINICE
Vinice zakládány v Újezdě asi ve 14. století. Dle starých registrů
na panství a v Brně byly tyto vinice po válkách husitských úplně
zpustlé a vrchnost nedostávala viničného ani desátků.
V roce 1465 vymiňuje si biskup Tas Černohorský z Boskovic,
při pronájmu užitků celého panství chrlického na 3 léta úředníku
v Modřicích, Matěji Reismanovi, „všechna vína, kteráž v Újezdě
a Modřicích od našich desátků přijdou, ty nám dovézti má lidem
kázati.“ Dle toho usuzujeme, že víno újezdské bylo výborné jakosti.
Roku 1560 prodán byl Újezd i se Špilberkem, ku kterému od
roku 1388 náležel, s vinnými desátky na horách újezdských, císařem Ferdinandem stavům markrabství moravského.
Na počátku 17. století bylo v Újezdě 443 a 3/8 měřic vinic.
Po válce třicetileté napočítáno bylo zde 328 a 6/8 měřic pustých
vinic.
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Následuje soupis vinic, jejich majitelů a výměr z r. 1780.
A nyní něco o jarním počasí z chronologické části, popisující
rok 1927
Koncem dubna byly stromy v plném květu. Ještě před týdnem
stály v zahradách s černými holými větvemi, dnes jsou jako krasavice před prvním plesem, v nadýchaných šatech, čisté
a krásné.
Újezdské zahrady a třešňová stráň u Sokolnic svítí do dálky
svými obrovskými sněhobílými kyticemi jako veliké květinářské
krámy. A nad nimi modravá obloha klene se do výše jako zasklená kopule velikého skleníku. Vzduch plný opojné vůně
z čerstvě zoraných polí, skřivánčí zpěv, zaznívající vysoko nad
hlavami pracujících lidí a bzučící včelky kolem žlutých pampelišek na mezi, doplňující obraz bezvadné harmonie, čistoty
a krásy.
Krása tato netrvala však dlouho. Silný mráz v noci z 11. na 12.
května zničil sotva viditelné plody třešní a meruněk a spálil
jemné části květů hrušní, jabloní a ořechů. Bylo po naději na
chutné třešňové a hruškové knedlíky.
Předvídali jsme silný mráz již na večer a proto jsme mnozí udělali v zahradách několik ohňů, které by dávaly hustý kouř, ale
nic to nepomohlo.
Podobný a snad ještě silnější mráz dostavil se v noci ze 14. na
15. květen, který zhoubu z 12. května dokonal. Plody třešní
a meruněk, které byly od mrazu dřívějšího nějak uchráněny, zůstaly po tomto mrazu ještě zelené, ale pak zčernaly a spadly.
Sepsala kronikářka Rostislava Paarová
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Rádi bychom vás informovali o připravovaných letních koncertech v rámci Újezdského kulturního léta:

Melodie Itálie aneb letní koncert Martina Hammerle Bortolottiho
Itálie na dosah nebo spíše na doslech...V neděli 14. července
se v parku u klubovny (u Penzionu) v 17 hodin chystá jedinečná
akce – letní koncert
Martina Hammerle
Bortolottiho a jeho
hostů.
Ostatně, ať vás
pozve umělec sám:
„Itálie, kde jsem studoval nejen zpěv, je
pro mnoho lidí synonymem dovolené
na jihu. Slunce a příjemné počasí, moře
a písečné pláže ve
spojení s dobrým jídlem... V italské kuchyní se mi líbí jednoduchost přípravy, vždy jen několik surovin, ale předpokladem je
skvělá kvalita! A pokrm chutná vždy výborně. Můj program letošního koncertu nabízí něco podobného a srovnatelného.
Uslyšíte slavné italské melodie, většinou bývalé vítězné písně
z italského festivalu v San Remu, které se staly mezinárodními
"evergreeny". Tyto písně též okouzlují svojí jednoduchostí
a také výraznou melodií, která je snadno zapamatovatelná. Zároveň jsou i výzvou pro interpreta, jelikož se musí zpívat v čisté

intonaci. Finální efekt je,
jako v italské kuchyni, naprosto lahodný.... Jakožto
hudební doprovod jsem
pro letošní koncert pozval
Helenou Fialovou, která
působí na dirigentské katedře JAMU v Brně a zároveň je garantem stylové
interpretace tohoto hudebního programu. A jelikož v italských hitech z 50.
a 60. let nesmí chybět klarinet, bude s námi hrát
první sólový klarinetista
Moravské
filharmonie
Olomouc Aleš Janeček.
Vydejte se s námi na hudební cestu do Itálie a užijte si prázdninovou ryze letní atmosféru 14. července v 17 hodin v městském parku v Újezdě u Brna. Srdečně vás všechny zveme!“
Co dodat? Určitě přijďte. Hudba je srozumitelná všem, co mají
otevřené srdce.
Mgr. Markéta Jetelová

Straussovy valčíky a díla dalších mistrů – lehkost, radost, třpyt!
I když měsíc srpen je ještě
daleko, máte -li po ruce
tužku, udělejte si značku
u data neděle 11.8. a připište čas 17 hodin. V parku
u klubovny (u Penzionu)
totiž zazní neuvěřitelná
kaskáda melodií z pera
mistrů minulého a předminulého století.
Pan Vlastimil Bialas, vynikající
trumpetista
žijící
v našem městě, vystoupí
spolu se svými hosty. Když
jsem se ho zeptala, proč se
věnuje hudbě, odpověděl,
že tatínek byl muzikant,
hrál na housle. Otcova sestra byla ředitelkou Hudební školy v Jihlavě a bratr je profesorem na JAMU. Jablko
nepadlo daleko od rodného stromu, hra na trubku je jeho ce-
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loživotní láskou. A jak relaxuje? Zkuste se někdy podívat do jeho
zahrady, ve které uvidíte kus poctivé práce. Okrasné stromy,
květiny, ovoce, zelenina, vše v harmonickém souladu - jako je
tomu v hudbě, jako je tomu u lidí, kteří mají schopnost krásu
vnímat, sdílet, vytvářet a předávat dál.
Pojďme teď ještě na okamžik k letnímu koncertu. Tóny trumpety, houslí, hoboje, baskytary, elektrických varhan a flétny se
spojí v jedinečný poslechový zážitek. Zazní skladby Johanna
Strausse , Franze Lehára, Georgese Bizeta, Jacquese Offenbacha, Ericha Kalmána, Jaromíra Vejvody a dalších známých skladatelů.
Hudba plná nápadů, melodií a harmonií bavila posluchače své
doby a věřím, že si získá i vás. Pro letní nedělní odpoledne je
tento žánr jako stvořený, je plný lehkosti a radosti. Možná se
ve vaší mysli mihne a na okamžik zatřpytí vzpomínka na časy,
kdy jste na tyto melodie tančívali...takovou moc přece hudba
má.
Tak zalistujte v kalendáři a určitě přijďte! Díla krále valčíků Johanna Strausse a dalších hudebních mistrů jsou důkazem toho,
že ani čas nedokázal smazat jejich kouzlo.
Mgr. Markéta Jetelová.
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Groovey – 60. léta na doslech!
Máte-li rádi slavné písně Simona & Garfunkela, nenechte si ujít
koncert dvou brněnských muzikantů Adama Kubáta a Pavla Křiváka (*1982). Seznámili se, podobně jako známá americká dvojice, již v raném dětství. Jejich společná vášeň pro hudbu je

vedla různými žánry od tradičního folku přes populární hudbu
až k ikonám oldies 60. let. V roce 2000 zakotvili u melodií, které
v nich zarezonovaly nejvíce. Byla to právě hudba Paula Simona,
která jim tolik imponovala. Možná i proto, že ač byla notoricky
známá již několika generacím, málokdo měl odvahu se pustit
do její interpretace. Dva rodáci z Brna se toho zhostili na výbornou, v čemž je motivovaly nadšené ohlasy napříč generacemi. Postupně zařazovali do svého repertoáru všechny známé
hity – Mrs. Robinson, Sound of Silence, Boxer, Bridge over

Troubled Water a mnohé další. V posledních letech se Adam
s Pavlem, inspirováni živými koncerty S&G, soustředili na maximální autenticitu a studium původních aranžmá. Věrnost jejich
podání pravidelně oceňuje české i zahraniční publikum včetně
jejich muzikantských kolegů. Nenechte si tuto příležitost ujít
a přijďte 28. července v 17 hodin park u klubovny (u Penzionu).
Veronika Šinderbalová

D.N.A. Brno – hudba plná energie
stavníku, Brány a dalších ocenění. Kapela D.N.A. Brno nahrála
a vydala dvě autorské CD: Na Úsvitu a Iluze. Pravidelní návštěvníci kulturních akcí si tuto kapelu mohou pamatovat, když

Ať už jste folkoví nadšenci, duchem mladí, chcete si odpočinout
nebo máte rádi originální autorskou hudbu, právě pro vás zahraje mladá brněnská kapela D.N.A. Brno. Hrají vlastní nezaměnitelnou hudbu plnou energie, založenou na propracovaných aranžích a textech. I přes mládí jednotlivých členů má
kapela již více než deset let zkušeností z nejrůznějších festivalových i soutěžních pódií po celé České republice a je držitelem
interpretační i divácké Porty, hlavní ceny z Mohelnického do-
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před mnoha lety v Újezdě vstupovala jako předkapela Iva
Jahelky. Tenkrát jsme je slyšeli v jejich začátcích, nyní můžete
posoudit, kam až se vypracovali. 1. září se na vás těšíme parku
u klubovny (u Penzionu) od 17 hodin.
Veronika Šinderbalová
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Příměstský tábor je veselá věda
Organizace tábora:
Tábory probíhají od pondělí
do pátku od 8.00 do 16.00
hodin. Organizačně je tábor
připraven na suchou i mokrou
variantu počasí. Sraz je vždy
ráno cca od 7.45 do 8.00, odpolední vyzvednutí dětí
v 16.00 hodin.
Program tábora Veselé vědy:
Jak už název napovídá, na táboře nebude nouze o experimenty a zkoumání přírody. Děti
si užijí týden, kde se budou věnovat zkoumání běžných jevů
kolem nás, ověřování různých
teorií i vyrábění nejrůznějších
vědeckých hraček. Protože jde
o čas prázdninový, bude prostor i na hry, kamarády, odpočinek a zábavu. Na tábor se
mohou přihlásit už i šikovní
předškoláci, ale ani děti starší se
rozhodně nudit nebudou. Některé děti se k nám vrací i několik let po sobě. Program na
táboře je odlišný od kroužků
v průběhu školního roku.
A na co se děti mohou těšit
letos?
• Poznají rostlinná barviva,
naučí se barvit látky barvami
z rostlin, které si samy nasbírají.
• Založí si herbář a poznají, co
kolem nás kvete, věnovat se
budeme i mechům.
• Nakouknou pod pokličku lékárníkům a vyrobí si léčivé
přípravky a domácí drogerii.
• Pohrají si s fyzikou při experimentech se zvukem, gravitací a optikou, kdy si vyrobí nejen
telefon a hudební nástroj.
• Do historie i chemie nakouknou spolu s Karlem IV a společně
ověří pravdivost legendy o stavbě Karlova mostu a zahrají si
dokonce na zedníky.
• Další čas vyplní hraním her, pohybem i odpočinkem, nebude
chybět výlet.
Stravování dětí v průběhu tábora
Děti si z domova přinesou pití v lahvi a až ho dopijí, doplní si
z připravených zásob tábora(voda, šťáva, čaj). Zároveň mají
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s sebou z domova dopolední svačinku, na kterou jsou zvyklé.
Teplý oběd a odpolední svačina (ovoce, zelenina, jogurt, pečivo) bude zajištěna.
Kontakt:
Bc. Ing. Jindřiška Kouřilová
Koordinátor
Veselá věda z.ú.
Email: jindriska.kourilova@veselaveda.cz
Mobil: 727 862 072

37

Pohlednice sokolovna – dříve a dnes
Sokolovna, místo, které mnozí z nás znají od dětských let, místo,
kde někteří prožili mnoho času. Při jejím otevření v červnu roku
1922 byl vydán Památník sokolské jednoty v Újezdě u Sokolnic.
Kromě poutavých informací obsahuje i nadčasový článek pana
Karla Kotka, z něhož citujeme:
„Nová Sokolovna ukládá vám, bratři a sestry újezdští, dvojí povinnost. Především, o čemž věřím, že se vám podaří, zajistiti Sokolovnu hmotně, za druhé naplniti ji pravým sokolským
duchem. Sokolovna budiž nám důležitým mezníkem v dějinách
Újezda , který nechť nám i budoucím připomíná, že dokud budeme hořeti a pracovati pro ideál dobra, pravdy a bratrství,
potud budeme růsti a žíti jako svobodný národ.“
Zkuste porovnat sokolovnu dříve a dnes, třeba zapátrejte v paměti po nějaké zapomenuté vzpomínce, která se k ní váže.
I když se její podoba proměnila, věřím, že idea pana Karla Kotka
aspoň některým z nás má co říci i dnes.
(členové KŠK)
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Několik odpovědí na časté dotazy občanů ohledně odpadů:
Svozový kalendář
Komunální odpad
Žluté pytle
Bioodpad
Plasty kontejnery ze sběrných míst
Papír kontejnery ze sběrných míst
Sklo

1쎹 za 14 dní
1쎹 za 14 dní
1쎹 za týden
1쎹 za týden
1쎹 za týden
1쎹 za 14 dní

čtvrtek a pátek sudý týden
úterý sudý týden
pondělí
pátek
čtvrtek
úterý lichý týden

Co patří do žlutých pytlů:
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků plastové obaly od potravin a další výrobky z plastů.
Co nepatří do žlutých pytlů (a našlo se v obsahu):
• kbelíky s barvou, maltou a podobnými látkami,
• sklo, keramika, porcelán,
• kuchyňský domovní odpad,
• železo, plechovky od konzerv, plechové nádobí,
• plechové obaly od nápojů,
• papír, ubrousky, ubrusy, papírové kapesníčky, hygienické
potřeby,
• drobné elektrospotřebiče, elektrické kabely,
• polystyrén z obalů, ze zateplení budov, skelná vata,
• textil, obuv a podobné materiály, molitan a podobné
materiály,
• v plastových obalech hořčice, olej, kečup apod.,
• novodur, výrobky z tvrdého plastu apod.,
• izolace z elektro kabelů,
• podlahová krytina jako PVC a podobné materiály,
• veškeré vodovodní hadice,
• plastové obaly s léky,
• plastové holicí strojky, zubní kartáčky a jiné hygienické
potřeby z plastů,
• sedací prkénka z WC.

INZERCE

Takový odpad patří do Sběrného dvora na Štefanikově ulici
v Újezdě u Brna, kde se třídí do skupin, případně ho můžete
umístit do oplocených sběrných míst s označenými kontejnery.
Žádáme občany, aby odpad, který neumějí vytřídit, neukládali
do sběrných míst ani nevytvářeli nepovolené skládky. Pracovní
skupina města pak musí tento odpad převážet do sběrného
dvora a třídit, místo aby se mohla věnovat jiným potřebným
a užitečným činnostem pro město – sekání trávy, opravy chodníků a další údržbové práce.

www.ujezdubrna.cz

39

Plán akcí na nejbližší měsíce
21.–22. června

Cyklistický ultramaraton, komunitní centrum Dona Boska, pořádá SHM

29.–30. června

Petropavelské hody, pořádá újezdská chasa a Sokol

14. července

Letní koncert Martina Hammerle Bortolottiho – italské hity, park u klubovny (u Penzionu),
začátek v 17 hodin, pořádá město + KŠK

28. července

Letní koncert Groovey – písně Simona a Garfunkela, park u klubovny (u Penzionu),
začátek v 17 hodin, pořádá město + KŠK

11. srpna

Letní koncert V. Bialase a hostů – Straussovy valčíky a světové melodie, park u klubovny
(u Penzionu), začátek v 17 hodin, pořádá město + KŠK

19.–23. srpna

Letní kino za Sokolovnou

29. srpna

Zájezd na vystoupení Újezdské Rozmarýny v Senátu (pořádá město + KŠK)

1. září

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

8. září

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

Jak psát do Zpravodaje
Příspěvky posílejte ideálně ve formátu MS Word.doc na adresu zpravodaj-ujezd@seznam.cz. Fotky posílejte 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
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