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Vážení spoluobčané,  

konečně nastal čas pomalého probouzení se 
z  nepříjemného koronavirového snu. A tak 
nepochybuji, že všichni doufáme a věříme, že se 
podaří zorganizovat hody, letní koncerty i další 
aktivity, které jsou pro letošní rok připravovány. 
Dnes opět mohu s vděčností konstatovat, že se 
podařilo zrealizovat mnoho dalších záležitostí, 
které jsme tady ve městě postrádali. Za všechny 
bych zejména uvedla spuštění testovací verze 
místního informačního kanálu v rámci vysílání 
kabelové televize. Probíhá instalace a spuštění 
kamerového systému pro zaj ištění větš í 
bezpečnosti našich občanů a zejména našich dětí 
na hřištích. Pan ředitel Domova u Františka nabídl 
otevření a zpřístupnění jejich krásné zahrady pro 
naše obyvatele, jakmile to mimořádná opatření 
dovolí. S panem ředitelem se také domlouváme na 
vymezení pravidelného času pro neformální 
vystoupení našich dětí a mládeže v době návštěv 
domova. Maminkám jsme vytvořili před radnicí 
kamínkové srdce, dětem kamínková zastavení, měli 
jsme možnost shlédnout výstavu prací téměř 
čtyřiceti místních neuvěřitelně zručných lidí, 
kterou připravila Rozmarýna ve spolupráci s 
Mezigeneračním centrem. Věřím, že výstava bude 
mít přidanou hodnotu v motivaci nás všech k 
vlastní tvorbě a že bude příští rok počet 
vystavovatelů ještě větší. Za všechnu práci při 
tvorbě i organizaci všeho, co je v našem městě 
zrealizováno a připravováno, velmi děkuji všem 
kolegům i místním nadšencům - dobrovolníkům, 
kteří se na této práci pro dobro všech podílí. 

Milí spoluobčané, ráda bych vás v tuto chvíli 
poprosila, abyste se nenechávali strhnout 
negativismem, který nás bohužel stále obklopuje. 
Vždyť život v klidu, míru, trpělivosti, shovívavosti 
a  toleranci k okolnímu světu a lidem v něm je 
mnohem příjemnější a umožňuje radostné 
prožívání i běžných všedních dní. Přeji vám tedy, 
abyste se dokázali povznést nad věci malicherné 
a hýčkali si ve svém srdci a mysli pozitivní přístup 
k  životu i k lidem kolem vás. Přeji vám nádherné 
jarní i přicházející letní dny, krásné dny dovolených 
plné pohody, klidu a milých lidí.  

Vaše starostka Marie Kozáková 
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Rozhovor se zastupitelkou našeho města Magdalenou Pízovou

Práce ve veřejné správě je 
n á r o č n á a v y ž a d u j e 
zodpovědnost. Jak dlouho 
působíš v této sféře a na 
jakých pozicích? 

D o t é t o o b l a s t i j s e m 
nastoupila před 17 lety a 
prošla jsem více agendami, 
ke  kterým bylo nutné složit 
p o t ř e b n é z k o u š k y . 
Vykonávala jsem funkci 
m a t r i k á ř k y , s p i s o v é 
pracovnice, vedla místní 
poplatky, webové stránky 
města, evidenci obyvatel, 
hřbitovní evidenci, smuteční 
obřady, zajišťovala jsem chod 
podatelny a mnoho dalšího. 

Jak vnímáš funkci 
zastupitelky města? Co je v této roli nezbytné a 
co je nejtěžší? 

Zastupitelkou našeho města jsem se stala po 
volbách v roce 2018. Za nezbytné považuji 
dodržovat to, co každý zastupitel na ustavujícím 
zasedání veřejně slíbil – zejména skutečnost, že 
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
města a jeho občanů. Někdy se na to, obvykle po 
uplynutí určitého časového úseku, zapomíná. 
V  „rozjetém vlaku“ je občas těžké se tzv. rychle 
zorientovat a začít se dobře rozhodovat, aby se 
zdárně dokončily rozpracované akce a začaly 
plánovat nové projekty, které zlepší život v našem 
městě. 

Máš jako zastupitelka města nějakou vizi, jak 
by měla spolupráce města s občany vypadat? 

Ve funkci zastupitelky více než kde jinde vnímám 
to, že ne každému je možné se zavděčit. Člověk je 
v této funkci donucen dělat kompromisy tak, aby se 
snažil vyjít vstříc nejen občanům, ale aby byl 
prospěšný městu a byla za ním vidět práce. Ovšem 
někdy je až k pousmání nebo naopak k pláči, když 
člověk vidí, že jsou lidé, kteří si budou vždycky 
stěžovat a kazit práci druhých. 

Moj í v iz í je předevš ím zdárně dokonč i t 
rozpracované projekty, kterých je opravdu hodně a 
musí se zvládat souběžně. Velkou radost budu mít 
např. z nové cyklostezky a věřím, že tuto radost se 
mnou bude sdílet hodně občanů.  

Spolupráce s občany je 
o  p o r o z u měn í , k r i t i c e , 
naslouchání požadavkům a 
přáním. A potom, pokud je to 
možné, místo zdlouhavého 
vysvětlování a komentování 
jednat. Ne slibovat. Snažit se 
okamžitě řešit problémy, 
u  kterých je to možné. Těm, 
které nelze řešit hned, je 
třeba věnovat se postupně, 
systematicky, krok za krokem.  

Nemám ráda dlouhé debaty, 
schůze a politické tlachání, 
které ve výsledku nikam 
nevedou. Považuji to za 
ztrátu času. Mám ráda, když 
jsou vidět výsledky a těch 
pouhým mluvením člověk 
nedosáhne. Jsem ten typ 

zastupitele, kterého často 
neuslyšíte na zastupitelstvu mluvit a diskutovat, 
ale uvidíte mě plnit každodenně desítky úkolů, 
které jsou aktuálně potřeba a jsou důležité pro 
chod našeho města a pro občany. 

Kromě profesní dráhy je zde ale také Tvůj 
osobní život. Existují aktivity, kterými dobíjíš 
energii?  

Můj osobní život se snažím oddělovat od toho 
pracovního, i když to je někdy obtížné. Na radnici je 
tolik práce, že i když zde člověk tráví čas od rána do 
večera, pořád je co dělat, tvořit a plnit povinnosti. 
Mám dvě dospívající dcery, které mě budou ještě 
pár let potřebovat intenzivněji, než dorostou 
v  samostatné osobnosti. Takže jim chci být nejen 
matkou, ale snažím se být i člověkem, na kterého se 
můžou s důvěrou obrátit, člověkem, který jim 
věnuje volný čas. 

A čím si dobíjím energii? Z vlastní zkušenosti jsem 
poznala, jak dobře energii dobíjí např. každodenní 
ranní otužování v přírodě, ať už je tuhý mráz nebo 
teplejší počasí. Je velice těžké mít disciplínu a 
nemít žádné výmluvy pro každodenní koupel 
v  ledové tekoucí řece. Stejně tak důsledně se 
snažím dodržovat i pravidelný pohyb, především 
běh, jógu, kolo, in-line brusle a celkově zdravý 
životní styl a překonávat svoje slabosti a výmluvy, 
proč se to zrovna dneska nehodí. Je to dřina, a 
stejně tak je to v práci - úkoly, do kterých se nemám 
chuť pouštět kvůli jejich náročnosti, jsou téměř 
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vždy snadnější, než se na první pohled zdá, zvlášť 
když se člověk obrní trpělivostí a vytrvalostí.  

A jedna důležitá věc. Vždy je potřeba mít v zásobě 
trochu humoru i na takové pozici, jako je zastupitel 
města a umět si udělat legraci třeba i sám ze sebe. 
Jinak by se z toho člověk po čase zbláznil. 

Na závěr Tě poprosím o poselství či vzkaz 
občanům našeho města. Co bys jim chtěla 
popřát? 

Máme před sebou léto a já přeji všem našim 
občanům, aby dokázali v tomto čase načerpat sílu a 

odpočinuli si od izolace a stresu vyvolaným 
pandemií COVID 19. Kdokoli z občanů potřebuje 
jakkoli pomoct, neváhejte se obrátit na radnici, 
protože jsme tu pro vás - pro občany. 

Pevně věřím, že se nám podaří uspořádat a užít si 
nejen plánované letní kulturní akce, které Rada 
města odsouhlasila už v minulém roce, ale taky 
podzimní Farmářské trhy plánované na 18. září 
2021.  

Rozhovor vedla Mgr. Markéta Jetelová 

Testovací verze Info kanálu našeho města spuštěna!

V rámci kabelové televize došlo k podstatné změně. 
RTL na dvanáctém kanálu nahradil Info kanál 
našeho města. Info kanál není interaktivní médium, 
jedná se o médium informačního charakteru. 
Prezentaci tvoří smyčka, která přináší informace 
z  hlášení městského rozhlasu. Pokud se koná 
zasedání zastupitelstva, můžete je sledovat online. 
V  budoucnosti počítáme s  tím, že zde budou 
s  dostatečným předstihem avizovány akce našeho 
města a následně vysílány reportáže z  jejich 
průběhu. 

A ještě několik praktických rad. Pokud se vám 
nedaří naladit kabelovou televizi, volejte dispečink 
společnosti 3C Spol. s.r.o., telefon 545  235  295. 

V  případě, že máte problém s  příjmem kabelové 
televize, pište sms na tvtechnika@seznam.cz ve 
tvaru: jméno, adresa, stručný popis závady, např. 
obraz se trhá, je rozsypaný atp. Pro jistotu připište 
ještě telefon, na kterém je člověk požadující 
servisní službu k  zastižení, aby byly informace 
kompletní. 

Máte-li nápady, náměty či připomínky, kontaktujte 
paní Mgr. Markétu Jetelovou prostřednictvím mailu 
jetelova@ujezdubrna.cz. 

Přejeme, ať máte dobrý příjem, obraz i zvuk, obsah 
Info kanálu budeme stále aktualizovat. 

Vedení radnice Újezd u Brna

Zásady pro výstavbu na území města Újezd u Brna

Vážení spoluobčané,  

chtěli bychom vás informovat, že od 27.4.2021 jsou 
aktualizované Zásady pro výstavbu na území města 
Újezd u Brna, které schválilo na 16. zasedání 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna.  

Nabízíme Vám zde rozbor základních otázek, 
kterých se Zásady pro výstavbu na území města 
Újezd u Brna týkají. 

1. Z čeho vyplývá oprávnění Města zásady 
schválit? 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích musí každá 
obec hájit své zájmy a zájmy obyvatel. Protože se 
město nachází v blízkosti Brna, roste zájem 
o  výstavbu na jejím území. Nárůst počtu obyvatel 
s  sebou nese další a další požadavky na veřejnou 
infrastrukturu – silnice, chodníky, osvětlení, 
kanalizace, kapacita čistírny odpadních vod, 
vodovod nebo nová místa ve školce a škole. To 
samozřejmě znamená velmi vysoké náklady na 
obecní rozpočet a kvůli podobným výdajům není 
možné řešit jiné problémy. Také jsou se správou a 
údržbou veřejné infrastruktury, kterou budují 
investoři, ale předávají ji Městu, spojeny nemalé 

mailto:tvtechnika@seznam.cz
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náklady. Město tedy v zájmu svém a v zájmu svých 
obyvatel, pro které má zajišťovat celé spektrum 
služeb v určité kvalitě, přijalo zásady, podle kterých 
se každý stavebník, ať už developer nebo občan 
(dále jen „investor“), musí podílet na nákladech, 
které nová výstavba vyvolá. Tyto náklady 
představují jen zlomek všech investic, které musí 
vynakládat na veřejnou infrastrukturu Město. 

2. Musí Město pro stavebníky zajišťovat 
infrastrukturu? 
Město nemá povinnost budovat novou veřejnou 
infrastrukturu (ani technickou, ani dopravní) nebo 
rozšiřovat stávající tak, aby na ni mohly být 
napojeny nové nemovitosti. Pokud infrastruktura 
v některých lokalitách chybí, je věcí investorů, kteří 
chtějí v  dané lokalitě realizovat své záměry, aby 
infrastrukturu vybudovali na své vlastní náklady. 
Město nemůže z veřejných prostředků zhodnocovat 
soukromé pozemky. 

3. Na jakou výstavbu se zásady vztahují? 
Zásady se vztahují na rezidenční (bytovou) i 
nebytovou výstavbu – různé provozy, služby, 
průmysl, obchody a podobně – u nebytových 
záměrů se zásady budou týkat jen těch, které 
překročí 70 m2. V  zásadách je definováno, že se 
tento dokument netýká nejrůznějších drobných 
staveb. 

4. Co musí investoři splnit? 
Je samozřejmé, že si každý investor odpovídá sám 
za vybudování infrastruktury potřebné pro svůj 
záměr – každý si vybuduje příjezdovou komunikaci, 
osvětlení, popř. chodníky, prodloužení řadů, 
přípojku k  vodovodu a kanalizaci. Dále se každý 
investor podílí prostřednictvím jednorázového 
finančního příspěvku na úhradě dalších nákladů, 
které jeho výstavba ve městě vyvolá (viz bod 1). 

5. Kolik činí finanční příspěvek? 
a) Sazba finančního příspěvku se určuje ve výši 
40  000 Kč za každou nově vzniklou bytovou 
jednotku. 

b) Sazba finančního příspěvku u nebytových 
objektů nad 70 m2 se určuje ve výši 700 Kč/m2. 

6. Jak mají investoři postupovat? 
Každý, kdo chce ve městě stavět, musí s předstihem 
zajít na úřad a předložit formulář, který je přílohou 
zásad a projektovou dokumentaci k  chystanému 
záměru. Město záměr posoudí a vydává stanovisko 

a u jednodušších případů (jako jsou jednotlivé 
rodinné domky) také pošle investorům návrh smluv 
o infrastruktuře a f inančním př í spěvku. 
U  složitějších případů zpravidla dojde k  několika 
ústním jednáním o stanovisku i o obsahu smluv. 
Pak Město vydá finální stanovisko a podepisují se 
smlouvy o budování veřejné infrastruktury a 
o finančním příspěvku. 

7. Jsou Zásady závazné? 
Zásady nejsou závazným podkladem pro územní 
řízení nebo podobné procesy podle zákona 
č  183/2006 Sb., stavební zákon. Vyjadřují ale 
potřeby města, bez jejichž splnění zpravidla 
nemůže být nová výstavba v  souladu se zájmy 
města. Město proto bude vždy usilovat o to, aby se 
investoř i spravedlivě a nediskriminačním 
způsobem podíleli na úhradě alespoň minimální 
části nákladů, které jejich výstavba ve městě 
vyvolá. Investor se proto může rozhodnout 
postupovat mimo zásady, ale výstavba bez řešení 
infrastruktury zpravidla nebude v  zájmu města. 
Nekoordinovaná výstavba je rovněž zcela v rozporu 
se zájmy města. 

8. Platí zásady i pro stavby, které se už staví? 
Jestliže investor má již platné alespoň územní 
rozhodnutí nebo společné územní a stavební 
rozhodnutí, nebo už byla uzavřena veřejnoprávní 
smlouva nebo nabyl platnosti územní souhlas nebo 
souhlas s  provedením ohlášeného záměru nebo 
platí-li regulační plán, který nahrazuje územní 
rozhodnutí, podle zásad se nepostupuje. To ale 
neznamená, že by nebylo možné mezi Městem a 
investorem smlouvu o budování veřejné 
infrastruktury nebo smlouvu o finančním příspěvku 
uzavřít. 

Je třeba si uvědomit, že s rostoucí výstavbou 
porostou i náklady města na další veřejnou 
infrastrukturu (např. kapacitu školy, školky, ČOV a 
další), a proto je vhodné, aby byla tato smlouva 
uzavřena. V opačném případě by mohlo s rostoucím 
počtem obyvatel dojít k tomu, že se sníží komfort 
bydlení i pro naše stávající obyvatele, a to přeci 
nechceme. 

9. Kde zásady najdete? 
Celé znění zásad najdete na tomto odkazu: http://
ujezdubrna.cz/zasady/, případně jsou k dispozici 
na městském úřadě. 

Za stavební referát Ing. Petra Uhlárová

http://ujezdubrna.cz/zasady/
http://ujezdubrna.cz/zasady/
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Zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna číslo 
16 konané dne 26. 4. 2021 v sále Na Rychtě od 
18.00 hod.  

1/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje 
ověřovateli zápisu Ing. Miloše Zapletala a 
Doc. Ing. Vlastimila Bílka, Ph.D.  

2/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje 
program 16. zasedání Zastupitelstva města 
Újezd u Brna konaného dne 26. 4. 2021.  

3/16Z/2021  Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na 
vědomí Studii Obytného souboru Tři dvory 
zpracovanou společností knesl kynčl 
architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 
Brno, IČO: 47912481.  

4a/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
poskytnout účelovou dotaci Domovu u 
Františka, příspěvkové organizaci, IČO: 
04150015 pro rok 2021 ve výši  100 000 Kč.  

4b/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít a schvaluje smlouvu  o poskytnutí 
účelové dotace s příjemcem dotace Domov 
u Františka, příspěvková organizace, IČO: 
04150015 a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.  

5a/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí s 
finanční podporou projektu s názvem Nový 
domov formou poskytnutí návratné finanční 
výpomoci podle § 10a zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve výši 139 051 Kč.  

5b/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít a schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci s příjemcem 
Tady to mám rád, z.s., IČO: 27032582  a 
pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy.  

5c/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
poskytnout finanční dar spolku Tady  to mám 
rád, z.s., IČO: 27032582 na finanční podporu 
projektu s názvem Nový domov ve výši 50 
000 Kč.  

5d/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít a schvaluje Darovací smlouvu o 
poskytnutí finančního daru s obdarovaným 
Tady to mám rád, z.s. a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.  

6a/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo 
seznámeno a vzalo se souhlasem  na vědomí 
rozpočtové opatření č. 2 ve výši 381 300 Kč, 
které bylo schváleno Radou města Újezd u 
Brna dne 18. 3. 2021. Rozpočtové opatření je 
vyrovnané.  

6b/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schválilo 
rozpočtové opatření č. 3 ve výši  - 2 380 400 
Kč. Rozpočtové opatření je vyrovnané.  

7a/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1  ke Smlouvě č. 
SPP/004/2020 o zajištění provozu a pachtu 
vodohospodářského zařízení ze dne 17. 12. 
2020 a pověřuje starostku města podpisem 
tohoto Dodatku.  

7b/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na 
vědomí informaci Správy železnic, s.o. ze dne 
16. 2. 2021 (ev. pod č.j. 928/2021/UUB) o 
plánovaném bezúplatném převodu pozemku 
parc. č. 1315, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 206 
m2.  

7c/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí s 
technickými podmínkami převodu pozemku 
uvedenými v části A výše zmíněné informace 
Správy železnic, s.o. Zastupitelstvo města 
Újezd u Brna pověřuje starostku města 
podpisem Prohlášení o převzetí případných 
ekologických závazků spojených s převáděným 
majetkem a povinností plynoucích z jejich 
odstraňování a dále zajištěním veškerých kroků 
vedoucích k realizaci převodu předmětného 
pozemku.   

7d/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
vyhovět žádosti ze dne 22. 3. 2021  evidované 
pod č. j. 1562/2021/UUB a prodat pozemek ve 
vlastnictví Města Újezd  u Brna, parc. č. 388, k. 
ú. Újezd u Brna, o výměře 20 m2, za cenu 9 
000 Kč + DPH v platné sazbě. Zastupitelstvo 
města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a 
schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku 
parc. č. 388, k. ú. Újezd u Brna s kupujícím Jiřím 
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  

7e/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
vyhovět žádosti o oddělení části pozemku 
o z n ače n é v g e o m e t r i c ké m p l á n u č . 
1929-146/2020 jako pozemek parc. č. 29/14, o 
výměře 29 m2, z pozemku parc. č. 29/1, k. ú. 
Újezd u Brna ve vlastnictví města Újezd u Brna. 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít a schvaluje kupní smlouvu s manželi J 
664 53 Újezd u Brna, jejímž předmětem je 
prodej části pozemku parc. č. 29/1, k. ú. Újezd u 
Brna ve vlastnictví Města Újezd u Brna, 
označené jako parc. č. 29/14, k. ú. Újezd u Brna, 
o  výměře 29 m2 za cenu 29 000 Kč + DPH v 
platné sazbě a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy. 

7f/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
pronajmout MUDr. Janě Kudrnové s.r.o., se 
sídlem Komenského 77, 664 53 Újezd u Brna, 
IČO: 03173429, nebytové prostory  v 1. 
poschodí budovy Komenského 77, 664 53 
Újezd u Brna za účelem provozování lékařské 
praxe (ordinace, přípravna, čekárna o celkové 
výměře 55,8 m2 a část  

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva č.16



- !  -7

 společných prostor o výměře 28 m2). 
Nájemné za prostory ordinace, přípravny  a 
čekárny činí 450 Kč/m2/rok a za společné 
prostory 250 Kč/měsíc/rok + služby. Nájem 
se sjednává na dobu neurčitou s účinností 
od  1. 12. 2020. 

7g/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít a schvaluje Smlouvu  o dlouhodobém 
pronájmu nebytových prostor s MUDr. Janou 
Kudrnovou s.r.o.,  se sídlem Komenského 77, 
664 53 Újezd u Brna, IČO: 03173429, a 
pověřuje starostku města jejím podpisem.  

8/16Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje  
     • Zásady pro výstavbu na území města Újezd u 

Brna – pravidla pro jednání s investory, které 
jsou přílohou tohoto usnesení;   

     • výši finančního příspěvku pro rok 2021 tak, 
jak je stanovena v Příloze č. 1 Zásad pro 
výstavbu na území města Újezd u Brna – 
pravidla pro jednání s investory;  

     • že změna výše příspěvku se vztahuje i na již 
podané žádosti, pokud ještě nebyla uzavřena 
smlouva.  

Zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna č. 17 
konané dne 24. 5. 2021 v sále Na Rychtě od 18.00 
hod. 

1/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje 
ověřovateli zápisu paní Magdalenu Pízovou a 
Mgr. Radka Řeřichu. 

2/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje 
program 17. zasedání Zastupitelstva města 
Újezd u Brna konaného dne 24. 5. 2021. 

3a/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
realizovat akci „Rekonstrukce ZTI, VZT a 
elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna“. 

3b/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o 
výběru dodavatele zakázky na stavební 
práce, zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce 
ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu MŠ 
Újezd u Brna“ a vybralo účastníka společnost 
Huslík s.r.o., Masná 527/7f, Trnitá, 602 00 
Brno, IČO: 25527495, s  nabídkovou cenou 
8 583 447,78 Kč bez DPH. 

3c/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
financovat akci „Rekonstrukce ZTI, VZT 
a  elektroinstalace v  objektu MŠ Újezd u 
Brna“ úvěrem ve výši 10  000  000 Kč, 
pohyblivá úroková sazba 3M PRIBOR. 

3d/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
využít indikativní nabídky Komerční banky, 
a.s. na financování akce „Rekonstrukce ZTI, 
VZT a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u 
Brna“ a pověřuje starostku města dalším 
jednáním s Komerční bankou, a.s. 

3e/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo 
uzavřít a schvaluje Smlouvu o dílo  

 č. EVS-SOD/0008/2021/UUB se společnosti 
Huslík s.r.o., se sídlem Masná 527/7f, Trnitá, 

602 00 Brno, IČO: 25527495 a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy. 

3f/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna ukládá Radě 
města Újezd u Brna, aby nadále řešila veškeré 
záležitosti týkající se Smlouvy o dílo č. EVS-
SOD/0008/2021/UUB, včetně schvalování 
případných dodatků ke smlouvě. 

4/17Z/2021 Zastupitelstvo města bylo seznámeno s 
protokolem a zprávou o přezkoumání 
hospodaření města Újezd u Brna za období od 
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 provedeným firmou 
TOP AUDITING s.r.o. Závěrem zprávy je 
konstatování, že při přezkoumání hospodaření 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyla 
zjištěna rizika, která by mohla mít negativní 
dopad na hospodaření v budoucnosti. 
Zastupitelstvo města tento audit přijímá. 

5a/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo 
seznámeno a vzalo se souhlasem na  vědomí 
Protokol o  výsledku veřejnosprávní kontroly v 
příspěvkové organizaci Základní škola Újezd u 
Brna. Tato kontrola byla provedena dne 13. 5. 
2021. 

5b/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo 
seznámeno a vzalo se souhlasem na  vědomí 
Protokol o  výsledku veřejnosprávní kontroly v 
příspěvkové organizaci Mateřská škola Újezd u 
Brna. Tato kontrola byla provedena dne 13. 5. 
2021. 

6/17Z/2021 Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření 
F o n d u f i n a n c o v á n í a o b n o v y 
vodohospodářského majetku za rok 2020 bez 
výhrad. 

7/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na 
vědomí Zápis ze sejití finančního výboru 
konaného dne 14. 4 2021. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva č.17
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8/17Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na 
vědomí Zápis ze sejití kontrolního výboru 
konaného dne 11. 2. 2021 a 19. 4. 2021. 

9/17Z/2021 Zastupitelstvo města schvaluje na svém 
zasedání dne 24. 5. 2021 celoroční 
hospodaření města a „Závěrečný účet města 
Újezd u Brna za rok 2020“ bez výhrad. Návrh 
Závěrečného účtu města Újezd u Brna za rok 
2020 byl vyvěšen na úřední desce města 
ode dne 9. 4. 2021 dosud. 

10a/17Z/2021 Z a s t u p i t e l s t v o měs t a r o z h o d l o, že 
schvalovaná účetní závěrka poskytuje 
v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 

4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a  poctivý 
obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
obce a účetní závěrku Města Újezd u Brna, IČO: 
00282740, za rok 2020 schvaluje bez výhrad 
počtem hlasů 13. 

10b/17Z/202 Zastupitelstvo města schvaluje hospodářský 
výsledek ve výši 14.349.030,41 Kč a  pověřuje 
Ing. Janu Jarošovou jeho přeúčtováním na účet 
432 – Výsledek hospodaření minulých 
účetních období.

Odpovědi na dotazy ze 16. a 17. zasedání Zastupitelstva města

Přinášíme vám odpovědi na dotazy, které byly položeny 
na zasedání zastupitelstva v rámci bodu "Náměty a 
připomínky občanů". Níže reagujeme na vybrané z nich a 
věříme, že pro vás bude výklad srozumitelný. V případě 
dotazů jsme vám k dispozici, neváhejte se na nás obrátit. 

1. Proč nebylo uděláno výběrové řízení na smlouvu, 
kterou jsme uzavřeli o odvodu odpadních vod? 
Odpověď byla zveřejněna již v městském zpravodaji únor 
2021. 

Město se v  průběhu roku 2020 stalo členem Sdružení 
obcí a svazků obcí, z.s., které je součástí vlastnické 
struktury VAS. Tím jsme se stali spoluvlastníky VAS. Na 
základě zákona o zadávání veřejných zakázek jsme 
zadali zakázku VAS formou tzv. vertikální spolupráce, 
která je možná jen při zadávání zakázek vlastním 
firmám. 

2. Problém účtování. Existuje v dané chvíli smlouva, 
která nehovoří o výši záloh. A konstatuje se, že se 
tedy bude platit tolik, kolik bude naměřeno. 
Jenomže měřidla patří Vyškovu, nikoliv Vodárenské 
a.s. Musí existovat smlouva mezi Vyškovem a 
Vodárenskou. Problém je, že oni budou chtít, ač to 
není ve smlouvě, zálohovat. 
Odpověď:  

Vodárenská akciová společnost, a.s. dodává své služby 
nepřetržitě a jako ostatní dodavatelé vody a energií či 
provozovatelé kanalizace nepožaduje striktně platby 
předem. Současně však nemůže hradit veškeré náklady 
po dobu celého roku, proto realizuje běžnou praxi 
měsíčních záloh a ročního vyúčtování jako vyvážený 
ekonomický model. Bez úhrady záloh je na stranu 
dodavatele přesunuta jak ekonomická zátěž, tak i 
významně zvýšené riziko, že odběratel službu neuhradí. 

Mezi VAS a VaK Vyškov došlo k  dohodě o poskytování 
údajů o spotřebě pitné vody dle měření na vodoměrech. 

3. Smlouvy, které předložila Vodárenská a.s. přišly 
v  tomto měsíci, ale mají mít platnost od 1. 1. 2021. 
V  tom je problém, protože k  31. 1. 2020 nebyly 
měřiče překontrolovány, takže z  čeho budou 
vycházet? VaK 31. 12. 2020 neprovedl odečet. Odečet 
provedl někdy v říjnu nebo v  listopadu, mezi tím je 
tam odběr vody ještě dva měsíce. Jakým způsobem 
se bude postupovat, tedy pokud se bude vycházet 
z  počítadla, které patří Vyškovu tak, aby to byl 
skutečný odběr?  
Odpověď: 

Dodavatel pitné vody určuje stav měřidel k  31.12. 
každého kalendářního roku výpočtem ve fakturačním 
programu, k tomuto datu se mění cena pitné vody a dle 
vypočteného množství je cena uplatněna na spotřebu do 
31. 12. a od 1.1. každého kalendářního roku. VAS pro 
svoji fakturaci použije právě tyto stavy měřidel, získané 
od VaK Vyškov, které jsou totožné se stavy na faktuře za 
pitnou vodu k 31.12.2020. 

4. Jakým způsobem bude proveden odběr, když k 31. 
12. 2020 nebyla spočítána a odečtena měřidla? 
Takže 2 měsíce v roce 2020 se budou dělat 
odhadem? 
Odpověď: 

Odpověď je obsažena ve vysvětlení v minulém bodě. 

5. Já mám vodovod, tedy pouze vodu, kterou mi 
dodává Vyškov. Zalévám s touto vodou a mám platit 
stočné, jako bych ji odvedl do odpadu? Tady v  této 
smlouvě se praví, že se bude platit všechno, co je 
přivedeno do domu.  
Odpověď: 
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VAS zveřejnila podrobné informace o variantách 
fakturace stočného, které jasně upravují, jak se z objemu 
odpadní vody odpočítává spotřeba vody na zálivku. 
S  každým odběratelem je pro takový případ uzavřena 
samostatná dohoda. Tento způsob VAS již s  občany 
běžně praktikuje. 

6. Další problém je, že Vodárenská uvedla, že 
existuje jenom jedna smlouva o odvodu odpadní 
vody. To není pravda, já jsem předevčírem mluvil 
s  panem ředitelem Juránkem a ta záležitost je 
problematická v tom, že oni tvrdili v tom přípise, že 
bude podepsaná smlouva pouze s  majitelem 
nemovitosti. Já jsem jim napsal už před měsícem, že 
je možná ze zákona ještě jedna alternativa, že 
pokud soukromník, který je majitelem nemovitosti, 
pronajme nemovitost nějaké společnosti, tak 
existuje trojstranná smlouva, tedy ze zákona, že se 
podepisuje odběr s tou firmou, co má pronajatou tu 
nemovitost a majitel domu to jen připodepisuje. 
Mně dáma z Vodárenské řekla, že to není pravda, ale 
Martin Juránek mi předevčírem řekl, že je to možné. 
A to občané neví! Měli by být informováni, že 
nemusí podepsat jako majitelé domu, oni jako ti, 
kteří to platí, ale že může být nájemce podepsán na 
tuto smlouvu, se souhlasem majitele Vodárenskou 
smlouvu, takže za to hmotně zodpovídá. Když firma 
přestane platit, tak stočné budou požadovat po 
majiteli nemovitosti. Občané by měli vědět, že je 
tady možnost podepsat trojstrannou smlouvu, to jim 
nikdo neřekl. Ani město! Občané se spolehli, že 
smlouva, kterou jim dala Vodárenská, je jediná 
možná. Občan, který měl problémy s podpisem takto 
postavené smlouvy obdrží následný přípis od 
Vodárenské: „Pakliže odběratel smlouvu neuzavřel a 
vypouštěl odpadní vodu, hrozí mu pokuta dle 
zákona.“ Každý občan má právo smlouvu 
připomínkovat. My jsme uzavírali smlouvu 
s vodárnami Vyškov, kde jsme měli garantováno, že 
oni samovolně nemohou zvýšit cenu vodného. Musí 
to vždy odsouhlasit zastupitelstvo. Ve smlouvě, 
která je nám nabídnuta, není, že město se k  ceně 
vody může a má vyjádřit a odsouhlasit ji. 
Odpověď: 

Dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 
je odběratel povinen uzavřít smlouvu s provozovatelem 
veřejného vodovodu, pokud se nedohodnou jinak. VAS 
umožňuje svým odběratelům přenést odpovědnost za 
platby vodného a stočného na třetí osobu, které svoji 
připojenou nemovitost pronajímá. Podmínkou je 
uzavření trojstranné smlouvy mezi VAS, vlastníkem 
nemovitosti a nájemníkem. Informace o této možnosti je 
ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou každé 
smlouvy, kterou VAS zasílá odběratelům.  

Otázka práva připomínkovat smlouvu je velmi složitá. 
VAS má uzavřenou odběratelskou smlouvu s  více než 

150  000 odběrateli, přičemž má jako dodavatel 
povinnost přistupovat ke všem zákazníkům stejně a 
vyloučit diskriminaci. Tato povinnost sama o sobě 
vylučuje změny ve smlouvě. Ta z  tohoto důvodu stroze 
vychází z nařízení zákona. Stejným způsobem postupují 
všichni síťoví dodavatelé (elektřina, plyn, teplo apod.). 

Ve věci ceny vodného a stočného je určení její výše zcela 
v  kompetenci města, které na základě návrhu VAS určí 
výši nájemného a výši fakturační ceny.Tento postup je 
součástí pachtovní smlouvy schválené ZM. 

7. Obrátil se na mě občan, aby byl zaveden svoz 
zeleně tak, jak býval. Aby se s tím starší občané 
nemuseli tzv. tahat do místa, kde stojí kontejner. 
Odpověď: 

Svoz bioodpadu nebude obnoven tak, jak probíhal dříve. 
Takovýto svoz bioodpadu městem je v  rozporu se 
správou řádného hospodáře. Starší občané a současně ti, 
kteří mají zdravotní omezení, si mohou objednat odvoz 
bioodpadu od domu u vedoucího pracovní skupiny na 
telefonním čísle 725  341  765. Vedení města jedná se 
svozovou firmou o zavedení svozu bioodpadu výsypem 
nádob na bioodpad od rodinných domů. V  případě, že 
bude možno využít dotace na pořízení nádob na 
bioodpad, bude o tuto dotaci zažádáno. 

 8. Bude svoz plastů tak, jak býval? 
Odpověď: 

Svoz plastů nebude zaveden tak, jak probíhal dříve, a to 
z  důvodu změn v  rámci odpadového hospodářství a 
zpoplatnění svozu plastů. Vedení města jedná se 
svozovou firmou o zavedení svozu plastů výsypem 
nádob na plasty. V případě, že bude možno využít dotace 
na pořízení nádob na třídění odpadu, bude o tuto dotaci 
zažádáno a bude realizován svoz plastů od rodinných 
domů.  

9. Proč nebylo provedeno stříhání stromů na 
Rychmanovské ulici? 
Odpověď: 

Stromy byly prohlédnuty dendrologem, který 
konstatoval, že prořez stromů by měl být uskutečněn 
v  dvouletém intervalu. Prořez byl proveden naposledy 
v roce 2020. 

10. Proč jsou některá podání nevyřizována 2 -3 
m ě s í c e ? P o k u d t o n e b y l o p r o j e d n á n o 
v  zastupitelstvu, tak na projednání nemůže být 90 
dnů. 
Odpověď: 

Na tuto otázku nelze anonymně odpovědět. Pokud máte 
konkrétní příklad, kdy nebylo na podanou žádost ve 
lhůtě odpovězeno, sdělte nám tuto skutečnost a my vám 
podle pravdy odpovíme, jakým způsobem byla podaná 
žádost vyřízena. Město si není vědomo, že by docházelo 
k porušování zákonné lhůty pro odpověď.
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Příloha č.3- Přehled pořízeného majetku za rok 2020 
Ostatní přílohy  jsou zveřejněny na webu města.
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Vozidlo na alternativní pohon
Dne 31.3.2021 převzala do užívání pracovní 
skupina města vozidlo na alternativní pohon 
Goupil G5 v  hodnotě 1 234  200 Kč včetně DPH. 
Vozidlo bylo pořízeno za podpory Státního fondu 
životního prostředí ČR v  rámci výzvy Národního 
programu životního prostředí NPŽP 11/2019. 
Předpokládaná výše dotace činí 491 260 Kč. 
Dodavatelem vozidla je společnost HITL, s.r.o., 
Dobelice 57, 672 01 Mor. Krumlov. 

Všestranný užitkový elektromobil má mimo jiné 
tyto technické parametry: 

• Dojezd – maximální až 200 km.  

• Maximální rychlost 70 km/h. 

• Užitečné zatížení 1200 kg. 

• Ergonomie – prahová výška nákladní korby je 
81  cm. Snadný přístup do kabiny řidiče je ideální 
pro využití při Stop & Go. 

• Bezpečnost – bezpečnost řidiče: tříbodový 
bezpečnostní pás, senzor přítomnosti řidiče, 
rychlostní limit a zvuková signalizace. 

• Šetrnost – minimální náklady na servis a spotřebu 
energie. 

• Pohodlí – kabina v plném standardním vybavení. 

• Modularita – model G5 nabízí širokou škálu 
vybavení, které lze přizpůsobit podle potřeb a 
přeměňovat ve smíšených konfiguracích. 

• Univerzálnost – díky svému kompaktnímu 
půdorysu je G5 Lithium ideální pro použití 
v městských centrech a uzavřených místech. 

• Inovativní – G5 je vybaven klíčovými vlastnostmi 
a zároveň přináší zásadní inovace v případě 

důležitých prvků vozidla (pojezdové ústrojí, systém 
brzd, modulární podvozek, pohodlí v kabině,…). 

• Certifikáty – model Goupil G5 získal certifikát N1. 

• Záruka – 2 roky na vozidlo a 3 roky na baterie.  

Karel Vévar, místostarosta

Zaškolení uživatele
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Kola pro Afriku – do projektu se zapojí i naše město!
Pro mnohé z  nás je jízdní kolo 
docela běžnou součástí našeho 
života od dětství až po seniorský 
věk. Vzpomeňme, kdy jsme na ně 
poprvé nasedli, jaké byly první jízdy, 
jaký pocit v  nás vyvolalo ono 
pověstné držení rovnováhy. Existují 
kouty světa, kde koupit či pořídit si 
kolo není tak snadné. Kolo zde 
slouží nikoliv pro volnočasové 
aktivity, ale mnohdy jako nezbytný 
dopravní prostředek. Jednou z  takových lokalit je 
například Afrika. A protože se najdou lidé, kterým 
není situace na černém kontinentu lhostejná, 
vznikla následující iniciativa. 

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena 
v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní 
organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for 
Humanity, stejně tak osobní zkušenosti zakladatelů 
českého projektu, Romana Posoldy a Richarda 
Gazdy. Posláním organizace je prostřednictvím 
iniciativy české společnosti umožnit dětem 
v  Africe, konkrétně v  Gambii, cestu ke vzdělání. 
Právě zde jsou školy pro děti obtížně dostupné, 
většina z  nich dochází na výuku pěšky a mnohé 
kvůli velkým vzdálenostem zůstávají doma. Tento 
fakt se samozřejmě negativně promítá do úrovně 
vzdělanosti a následného dalšího uplatnění. Je 
známou skutečností, že pro děti jsou obvykle 
prvním vzorem rodiče. Jestliže dnešní africké děti 
budou mít přístup ke vzdělání komplikovaný, těžko 
ke vzdělanosti budou motivovat v budoucnosti své 
potomky. Jedná se tedy především o to, aby 
překážek v cestě do školy bylo pro africké školáky 
co nejméně. Darováním opotřebovaného jízdního 
kola můžete tedy i vy změnit život dítěte v Africe. 
Kola přivezená z České republiky do Afriky podpoří 
celkovou gramotnost a zvýší možnost pracovního 
uplatnění. 

A jak probíhá transport?  

Kola jsou ze sběrných míst svážena většinou 
za  pomocí Hasičského záchranného sboru ČR do 
centrálního skladu v  Ostravě-Koblově. Do africké 
Gambie následně putují v  lodním kontejneru. Ne 
všechna kola jsou vhodná pro terén v Gambii. Ta, 
která se do Gambie nehodí, jsou opravována a dále 
využívána na podporu zmíněného projektu. 
Některá slouží jako půjčovací v benefiční Půjčovně 
Kol pro Afriku na festivalu Colours of Ostrava či 
jiných akcích a další jsou benefičně prodávána na 
internetu.  Výtěžek ve všech případech podpoří 

cestu vybraných kol do Gambie. 
Kola často slouží také jako zdroj 
velmi potřebných náhradních 
d í lů a n ě k t e r á p ř i n á š e j í 
v  k o n e č n é f á z i f i n a n c e 
plynoucích z  jejich výkupu 
ve sběrných surovinách. 

 Naše město se k  této aktivitě 
připojilo řádnou registrací na 
s t r á n k á c h h t t p s : / /
www.kolaproafriku.cz/. 

Pokud tedy doma objevíte kolo, které už 
nepotřebujete a chcete pomoct dobré věci, zapojte 
se do projektu Kola pro Afriku.  

V Újezdě u Brna existují dvě místa, na kterých je 
můžete odevzdat.  

První je zřízeno v areálu sběrného dvora 
na  Štefánikově ulici 952. Kola můžete odevzdávat 
v  průběhu otevírací doby (út a čt 12 – 18 hodin, 
so  8-12 a 13-17 hodin) do dvou kontejnerů, které 
budou označeny nápisem Kola pro Afriku.  

Druhé místo je na služebně Městské policie sídlící 
na adrese U Hřiště 966, v  budově bývalého 
Te l e c o m u . Te r m í n p ře d á n í s i d o m l u v t e 
na telefonním čísle MP 602 500 584. 

Projekt Kola pro Afriku v  našem městě oficiálně 
startuje 1. července. Věříme, že se připojíte i vy a 
podle svých možností a podpoříte dobrou věc. 

Vedení radnice Újezd u Brna 

Zdroj informací a obrázků : www.kolaproafriku.cz

https://www.kolaproafriku.cz/
https://www.kolaproafriku.cz/
https://www.kolaproafriku.cz/
http://www.kolaproafriku.cz
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Pomsta Rychmanovu 
Aneb jak i sebelepš í úmysl může být 
znehodnocen špatným a neodborným 
provedením. 
Je krásný jarní den 2021. 
Dívám se z  okna ven, ale 
bohužel místo krásných 
travnatých a úhledných 
ploch vidím přerostlou trávu 
a neudržované kamenné 
z á h o n y p r o r ů s t a j í c í 
plevelem a trávou. 

D o p o s u d n e c h á p u , j a k 
m o h l o v e d e n í r a d n i c e 
odsouhlasit tak diletantské, 
n e c i t l i v é a n e o d b o r n é 
v ybudování kamenných 
záhonů a nenávratně zničit 
u d ržo v a t e l n é t r a v n a t é 
plochy.  

Každému průmě rnému, 
l o g i c k y u v a ž u j í c í m u 
zahrádkáři musí být jasné, že 
z á h o n s  k a m e n n ý m 
p o d l o ž í m m u s í b ý t 
m i n i m á l n ě p o d l o ž e n 
t e x t i l n í , n e b o j i n o u 
p o d l ožk o u a m u s í bý t 

ohraničen lemovací páskou. Pokud nejsou dodrženy 
tyto nejzákladnější postupy, tak tráva a plevel 
s a m o z ř e j m ě p r o rů s t a j í a z á h o n y j s o u 
neudržovatelné.  

Pokud tyto úpravy vymyslel nebo projektoval 
zahradní architekt, což je nutné při tak rozsáhlém a 
viditelném zásahu do přírody, měl by vrátit diplom. 
Pokud to prováděla odborná firma, pak nechápu, 

jak mohl dozor MÚ toto dílo za nemalé peníze 
převzít a zaplatit. 

Upozorňovali jsme pracovníky na 
výše uvedené nedostatky, 
bohužel bez výsledku. Navíc, 
nehledě na neudržovatelnost, 
j s o u z á h o n y v z h l e d e m 
k  travnatým plochám neúměrně 
široké, bez jakékoliv vzhledové 
linie. Kamínky se pomalu, ale 
jistě stěhují do zbylé travnaté 
plochy, takže v  sousedství 
kamenných záhonů není možno 
trávu sekat jakoukoliv sekačkou, 
aniž bychom ji nepoškodili, 
k r o mě t é s t r u n o v é , k t e r á 
rozmetává kameny po trávníku 
ještě dále. 

Bohužel musím konstatovat, že 
trávníky jsou po celé délce 
hlavní komunikace na Otnice 
nenávratně zničené a bohužel 
j s m e t o m y , o b y v a t e l é 
Rychmanova, kteří se na tyto 
neudržovate lné „kamenné 
záhony“, musí dennodenně 
s lítostí dívat. 

Rád bych se zeptal vedení radnice, jak chce tuto 
pohromu dát do pořádku, kdo to zaplatí. 
Podotýkám, že sebevětší četa zahradníků nemá 
šanci záhony celoročně udržovat. 

Mirek Šembera
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Reakce na článek „Pomsta Rychmanovu“
Jak jsme již dříve v  městském zpravodaji uvedli, 
v  dobré víře ve zkrášlení našeho města byl 
realizován záměr výsadby květinových záhonů 
v  části města Rychmanov. Výsadbu prováděla 
renomovaná firma GOZ GARDEN s.r.o., která 

úspěšně provádí výsadbu a údržbu zeleně v mnoha 
dalších obcích a městech. Záhony byly osázeny 
trvalkami, které se rozrostou a spojí v  pás 
okrasných květin. Dle sdělení firmy GOZ GARDEN 
k  použití textilní folie i dle vyjádření dalších 
odborníků, která lze najít na internetu, uvádíme 
následující: „Mulčovací textilie je spolu s  vrchní 
vrstvou organického nebo štěrkového mulče, který ji 
zakryje a zatíží, opravdu účinnou bariérou proti růstu 
plevelů. Díky tomu je často používána i při zakládání 
trvalkových záhonů a opravdu nám usnadní péči o 
výsadbu v  prvních letech. Jenže poté neumožní 
přirozený rozvoj rostlin. Trvalky se nemohou rozrůstat 
do šířky a přirozeně množit, což je na škodu nejen 
vzhledu záhonu. Některé časem i zahynou, pokud se 
nemohou obnovovat. Stejný problém nastává i u 
o d n ožu j í c í c h d ře v i n , j a k o j s o u n a p ř í k l a d 
půdopokryvné růže. Ve vrstvě mulče neoddělené od 
půdy se navíc snadno z  roku na rok samy přesévají 
letničky, které trvalkové výsadby velmi pěkně doplňují. 
Na textilii budou jen živořit.“ Trvalky byly zvoleny 
s přihlédnutím k místním podmínkám, a to tak, aby 
v  průběhu celého vegetačního období postupně 
nakvétaly a byly okrasou po co nejdelší část roku.  

Loňský a letošní rok je nadprůměrný v množství 
srážek. Toto je zcela patrno i pokud sledujeme stav 
rychmanovského rybníčku, který byl v  roce 2019 
téměř prázdný. Nyní je rybník naplněn vodou téměř 

po okraj. Nadprůměrné množství srážek se však 
podepisuje na růstu všeho – tedy bohužel i plevele. 
Zaměstnanci pracovní skupiny se snaží v  rámci 
jejich sil řešit úklid města, jak jen je to možné. 
Úkolů je však mnoho, a proto došlo k tomu, že byl 
dočasně stav těchto záhonů neutěšený. Prioritou 
bylo sekání trávy a mrzí nás, že se mezi námi 
najdou stále lidé, kteří se snaží neustále kritizovat 
práci nejen pracovní skupiny. Pokud by bylo někde, 
byť jen na krátkou dobu neposekáno, obdrželi 
bychom zase stížnost na tuto skutečnost. Dočasný 
stav záhonů nebyl v  pořádku, nicméně byla řada 
objektivních důvodů, proč k  tomuto stavu došlo. 
Záhony jsou již opět krásné a my stále věříme, že 

v  konečném důsledku bude také tato snaha 
o  zkrášlení našeho města vnímána pozitivně a 
rozkvetlý Rychmanov přiměje mnohé jeho 
obyvatele k obdivu nad krásou přírody. 

Vedení radnice 
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Okénko Městské policie
Služebna Městské policie přemístěna do nových 
prostor 
Městská policie v  Újezdu u Brna dává opětovně 
na  vědomí občanům našeho města, že služebna 
byla přemístěna z původních prostor na městském 
úřadu na ulici Komenského 107 na nové místo, a to 
na ulici U Hřiště 966 ( objekt bývalého Telecomu 
). Služebna se nachází v  prvním patře nad 
prodejnou optiky, vstup je z boku přes bránu.  

Upozornění pro majitele psů – registrace 
Upozorňujeme všechny majitele psů na povinné 
označování (očipování)  psů, až na některé výjimky, 
a dále aby své psy nezapomněli v  některém 
z registrů zaregistrovat. Bohužel se nám častokráte 
stává, že při nálezu zatoulaného psa zjistíme, že 
sice je očipován, ale není již nikde zaregistrován, a 
tak je velice složité majitele tohoto psa dohledat. 
Pes nám tak v  psím útulku zbytečně dlouho 
zůstává, než dojde k jeho předání majiteli.  

Kontrola chatové a zahrádkářské kolonie „Stará 
hora" ze strany městské policie 
Naše městská policie provádí v  rámci výkonu 
služby pravidelně kontrolní akci zaměřenou na 
dohled na dodržování protiepidemických opatření 
dle pandemického zákona, dohled na dodržování 
veřejného pořádku a BESIPu v  Újezdu u Brna a 
Hostěrádkách-Rešově, dále kontrolu chatové a 
zahrádkářské oblasti v  místní části „Stará hora„, 
kontrolu se zaměřením na výskyt černých skládek, 
zabezpečení nevyužívaných objektů, dodržování 
OZ vyhlášek města (obce), výskyt autovraků atd. 
Výsledek akce včetně zjištěných závad a nedostatků 
pak předává na vedení města k dalšímu opatření.  

Výzva městské policie – ostražitost v okolí ZŠ a 
MŠ  
Městská policie v Újezdu u Brna žádá občany města, 
zejména rodiče, aby byli obezřetní při pohybu 
v  okolí Základní a Mateřské školy a v  případě 
výskytu jakékoliv podezřelé osoby či vozidla ihned 
informovali naší městskou policii na tel. čísle 
602 500 584 nebo volali na bezpl. linku 158.  

Naše městská policie je tu pro vás, proto se na nás 
s důvěrou kdykoliv obracejte.  

Kontakt :  

Mobilní telefon MP ( nepřetržitý provoz ): 
602 500 584 

Tel. velitele MP: 722 070 912 

Pevná linka ( služebna – pouze při přítomnosti 
strážníka ) :   544 224 901 

Net.: www.ujezdubrna.cz 

E-mail.:  policie@ujezdubrna.cz. 

Dat. schr. města : iu3b65f 

Adresa: U Hřiště 966, Újezd u Brna 

Strážnici: Strážník Michal Kapoun a Stanislav 
Polášek 

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

Za MP Újezd u Brna – Petr Macák, velitel 
 

http://www.ujezdubrna.cz
mailto:policie@ujezdubrna.cz
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Peripetie spojené s očkováním proti COVID 19 a naše lékařky

Informace v níže uvedeném textu pochází z 25. května 
letošního roku. 

O očkování proti COVID 19 diskutujeme téměř 
všichni, protože se dotýká nás i našich blízkých. Jak 
konkrétně probíhá dodávka vakcín, na čem závisí 
plynulost celého procesu - to jsou otázky, na které 
odpovídala MUDr. Jana Kudrnová ve spolupráci 
s MUDr. Janou Godavovou. 

Prvního března letošního roku nám bylo zasláno 
deset očkovacích dávek prostřednictvím Sdružení 
praktiků. V  první polovině měsíce března 
následovalo sto dávek vakcíny Astra Zeneca, které 
rozděloval stát. Získání vakcín však nebylo 
samozřejmé a snadné. Podmínkou bylo zadání 
nejméně stovky zájemců o očkování do centrálního 
registru v  co nejkratším možném čase. Kartotéka 
s  údaji o pacientech zpočátku nebyla propojena 
s  registrem na Ústavu zdravotnických informací a 
statistiky ČR. Každého pacienta, který měl zájem 
být u nás očkován, jsme musely do systému zadávat 
ručně. Pokud bych měla časovou náročnost procesu 
přiblížit, myslím, že pro rámcovou představu stačí 
následující fakt. Zadat jednoho pacienta do 
systému trvalo 5 – 10 minut, často docházelo 
k  přetížení systému, jednalo se o hodiny práce. 
Rozdělování očkovacích látek bylo ve vztahu 
k  jednotlivým lékařům poměrně nevyzpytatelné. 
Záleželo na rozhodnutích krajských orgánů, na 
rychlosti při zadávání pacientů do registru a dalších 
parametrech, které nám nejsou známé. S kolegyní 
MUDr. Janou Godavovou jsme měly štěstí v tom, že 
jsme obdržely zmíněných sto dávek na počátku 
distribuce. Dále bylo možné objednat další dávky 

prostřednictvím JMK, jednalo se o padesát dávek, 
distribuci zajišťoval HZS Jihomoravského kraje. 
Moje ordinace obdržela 50 dávek, ale kolegyně 
MUDr. Godavová již tyto dávky nedostala. Je to 
poněkud zvláštní, obě jsme měly přihlášený zhruba  
stejný počet zájemců ve stejnou dobu. Poslední 
dávku vakcíny Astra Zeneca jsme aplikovaly 14. 
dubna a poté už jsme více než měsíc čekaly, jestli 
dostaneme další objednané očkovací látky. 

Dne 14. května odpoledne jsme spolu s  kolegyní 
obdržely informační mail z  JMK. Byly jsme 
informovány o možnosti objednat vakcínu 
Moderna. Maximální množství je sto dávek na 
jednoho lékaře, dávky musí být vyočkovány do 
třiceti dnů. Byly jsme tedy jako lékařky postaveny 
před rozhodnutí, zdali nám v  seznamu zájemců 
zůstal dostatečný počet osob a nebo už lidé využili 
možnosti očkovacích center. Rozhodly jsme se 
zariskovat a vakcínu objednaly. Vakcína byla 
přivezena 21. května, tentýž den došlo k zahájení 
očkování a termíny byly téměř okamžitě obsazeny. 

V polovině dubna jsme dostaly možnost objednat si 
jednodávkovou vakcínu Johnson přes distribuční 
firmu Avenier, kolegyně MUDr. Godavová ji 
obdržela před třemi týdny a má již vše vyočkováno. 
Padesát přislíbených dávek jsem obdržela 25. 
května, informaci o dodání jsem dostala 19. května. 
Do té doby jsem pacientům, kteří se dotazovali na 
možnost očkování, musela odpovídat: „Nevím kdy, 
jestli nemáte problém jít do očkovacího centra, tak 
tam budete naočkováni pravděpodobně rychleji.“ 
Právě začínáme přeočkovávat druhou dávku 
vakcíny Astra Zeneca, což potrvá až do června. 

MUDr. Jana Kudrnová

Mobilní odběrový tým COVID 19 testuje jako o závod!

Rozhovor vznikl 25. května letošního roku. 

Paní Martina Matějková, zdravotní sestra, která 
v  našem městě a jeho okolí už řadu let zajišťuje 
domácí péči, rozšířila své aktivity o antigenní 
testování na COVID 19. Proč Mobilní odběrový tým 
COVID 19 vznikl, co bylo zapotřebí k jeho založení, 
kde probíhá testování, jak se na testování 
objednat? To vše se dozvíte v jejím vyprávění.  

Myšlenka založit mobilní odběrový tým vzešla 
z  iniciativy Bc. Elvíry Patákové, ředitelky terénní 
pečovatelské služby Generace Care z.ú. Já sama 
jsem jako zdravotní sestra se specializací na domácí 
péči registrovaná pod úřadem Jihomoravského 
kraje. Cílem bylo zpřístupnit testování firmám i 
občanům v našem městě tak, aby nemuseli nikam 
cestovat. Už v  listopadu loňského roku jsme 
testovaly sestřičky a ošetřovatelky v  místním 
Domově s pečovatelskou službou na Rybářské ulici, 
proč tedy službu nerozšířit o další skupiny 
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obyvatel, kteří ji potřebují? Vznik Mobilního 
odběrového týmu COVID 19 nebyl jen tak 
jednoduchý, ale jak se říká: „Kdo nechce, hledá 
důvody, kdo chce, hledá způsoby.“ Vyřizování 
potřebných dokumentů jsme spustily v  polovině 
letošního března a v jeho závěru bylo vše potřebné 
schváleno. První krok spočíval v podání žádosti na 
Krajskou hygienickou stanici, následovalo odeslání 
Žádosti o udělení povolení k  poskytování 
zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo 
zdravotnická zařízení na úřad Jihomoravského 
kraje a oznámení na Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky. 

Mobilní odběrový tým COVID 19 tak mohl začít 
naplno vykonávat svoji činnost. Testujeme ve 
firmách, na obecních úřadech, ve stravovacích 
provozech a na dalších místech. Přihlásit se mohou 
i jednotlivci, které obvykle spojíme s větší skupinou 
testovaných jedinců. Antigenní testování je 
hrazeno zdravotními pojišťovnami, občané je tedy 
neplatí. Výsledek je hotov za 15 minut a 
na  požádání v ystavíme cert i f ikát , který 
poskytujeme i v  angličtině. Hodí se například 
pro cesty do zahraničí.  

V  př ípadě zájmu mě můžete telefonicky 
kontaktovat na čísle 724 175 955. 

Snažíme se s testováním pomáhat tzv. tady a teď a 
mám pocit, že se nám to daří. 

Martina Matějková 

Zprávy z Domova u Františka
Počátek roku 2021 v Domově u Františka 
proběhl díky odborným týmům prim. 
MUDr. Martina Dolečka, Ph.D., MBA 
z fakultní nemocnice Brno a MUDr. Libora 
Urbánka z  nemocnice sv. Anny Brno 
ve znamení očkování vakcínou BioNTech/
Pfizer. S nabídkou možnosti očkování byli 
osloveni klienti i zaměstnanci domova, 
první vakcinace proběhla již 8. ledna 
(první z  domovů v  JMK) a následně byly 
a p l i k o v á n y d a l š í d á v k y v a k c í n y. 
Výsledkem je proočkování osmdesáti 
procent uživatelů poskytovaných služeb a 
zaměstnanců domova. Velkým úspěchem 
se jeví skutečnost, že v  zařízení nebylo 
zaznamenáno úmrtí na Covid-19, ani se 
žádný klient neocitl z  důvodu nemoci Covid-19 
ve  vážném stavu v  nemocnici. Návštěvy klientů 
jsou možné dle vládních nařízení za daných 
podmínek. Aktuální informace naleznete vždy na 
n a š i c h w e b o v ý c h s t r á n k á c h 
(www.domovufrantiska.cz) anebo u hlavního 
vstupu do domova. 

Klienti spolu se zaměstnanci prožili krásné 
Velikonoce. Již v  únoru se vyráběly masopustní 
masky a všichni si připomínali tradice, které 
předcházejí Velikonocům. Domov byl jarně a 
velikonočně vyzdoben, personál svátečně naladěn, 
uživatelé dostali přáníčka od dětí a krásné 
velikonoční kamínky od maminek a jejich ratolestí 
z Těšan. Mezi jarní aktivity klientů patřilo tvoření 

http://www.domovufrantiska.cz


- !  -22

papírových vajíček a ozdob, sledování probouzející 
se přírody při procházkách po zahradě, zpívání, 
posezení se čtením a vyprávěním, ale i časté 
využívání rehabilitačních van, motomedu, 
masážních křesel. Život v domově se postupně vrací 
do běžného režimu. 

Mimořádnou událostí pro domov bylo online 
s e t k á n í k l i e n tů a z a měs t n a n ců d o m o v a 
s  premiérem České republiky Andrejem Babišem. 
Akce proběhla 30. dubna z  iniciativy pana 
premiéra. Ten hovořil zejména o očkování, boji 
s  covidem, o otvírání škol, služeb, obchodů, ale i 
o opatrnosti z důvodu uvolňování života v  Česku. 
Na podnětné dotazy premiér rád odpověděl. Další 
významnou událostí byla návštěva náměstka 
hejtmana JMK Lukáše Dubka a radní pro sociální a 
rodinnou politiku JMK Bc. Jany Leitnerové.  

Zastupitelstvo města Újezd u Brna v  letošním roce 
poskytlo našemu domovu dotaci ve výši 100 tisíc 
Kč. Za tuto finanční pomoc děkujeme a vážíme si 
oboustranné spolupráce. 

V  domově bylo během měsíce dubna vybudováno 
krásné kamenné jezírko s  rostlinami i drobnými 
rybkami. Všichni klienti i zaměstnanci domova se 
těší na znovuotevření domova s  možností 
prohlídky terapeutické zahrady s  novým vodním 

prvkem za účasti veřejnosti, touto cestou na tuto 
akci srdečně zveme.  

Ing. Naděžda Ustohalová

Paní starostka s panem ředitelem Antonínem Jízdným

Nové jezírko v Domově u Františka
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Terezina cesta za štěstím v době pandemie COVID 19
Tereze Kalábové z Újezda 
je osmnáct let, druhým 
r o k e m n a v š t ě v u j e 
Střední zdravotnickou 
školu na Jaselské ulici 
v Brně, kde studuje obor 
praktická sestra. V době 
pandemie COVID 19 
nezůstala sedět s rukama 
v klíně a rozhodla se 
pomáhat v první linii. 
Pojďte se spolu s námi 
začíst do příběhu mladé 
ženy, která v obtížné 
době našla kus svého 
poslání a možná i sama 
sebe. 

Jak to tak v mém životě 
bývá, není výzva, kterou 
bych nepřijala. V době 
pandemie se vyskytla 
možnost pracovat jako 
dobrovolník na covidovém oddělení ve Fakultní 
nemocnici Brno Bohunice. Když mi moje teta, která 
na oddělení taktéž působila, řekla, ať na zmíněné 
pracoviště zkusím zavolat, neváhala jsem. Ani 
nevím, co mě k tomuto kroku vedlo, možná 
stereotyp distanční výuky nebo možnost získání 
nových zkušeností. Sebrala jsem všechnu odvahu a 
řekla si, že to zkusím. Přijali mě a přestože jsem 
byla nervózní, převládal pocit štěstí z faktu, že 
mohu pomáhat.  

Potom přišel první den. Vůbec jsem nevěděla, co 
mě čeká, natož co budu dělat. Než jsem vstoupila 
na sesternu, byla jsem nervozní. Předávala se 
služba, nachystaly se léky a bum! Najednou jsem se 
oblékala do ochranného oděvu a až tehdy si naplno 
uvědomila, že vlastně budu pracovat s pacienty 
pozitivními na COVID 19. Už jsem najednou nebyla 
tak odvážná a začala jsem se bát. Strach o sebe, své 
blízké, přátele. Nejtěžší bylo vstoupit za ochrannou 
celtu a čelit přímému riziku. Nějak jsem to však 

zvládla, zaťala zuby a šla 
za prvním pacientem. Strach 
překonala radost. Mohla 
jsem konečně pomáhat a být 
součástí tohoto poměrně 
náročného systému. Začala 
jsem na oddělení chodit 
s  radostí a i když jsem 
vstávala ve čtyř i ráno, 
vždycky se za ten den stalo 
něco úžasného.  

Chtěla bych velmi poděkovat 
nemocničnímu personálu 
za to, že mně nabídli v jejich 
blízkosti pracovat a stát 
s e  s o učá s t í v ýb o r n é h o 
kolektivu plného obětavých 
a svědomitých lidí. Děkuji 
za  tu možnost být s Vámi a 
učit se od těch nejlepších, 
tedy od Vás.  

V r á m c i v l a s t n í h o 
odreagování a odpočinku 

chodím i na další brigádu, kde člověk přijde na jiné 
myšlenky. Ráda se účastním aktivit, které pomáhají 
ostatním. Ať to bylo šití roušek v první vlně 
pandemie nebo dobrovolné darování krve či vlasů 
do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 

Ano, jsou chvilky, kdy jsem na dně. Nic se mi 
nedaří, dělám moc chyb a mám chuť se vším 
skončit. Ale potom přijdou světlé okamžiky, 
ve kterých si uvědomím, že to všechno stojí za to! 
Když se na vás pacient usměje, když vám zamává 
přes okno, když řekne, že jste andílek, když požádá 
o pomoc. Když doma řeknou, že jsou na vás hrdí. 

Někdo si možná pomyslí, že jsem blázen. Přece 
jenom mám dvě brigády, školu a svůj osobní život, 
to není málo. Ale právě proto jsem poznala celé 
spektrum lidí. Ať to byli ti, kteří , nebo ti, kteří mě 
naopak podporovali, vždy mi něco dali. A já děkuji 
všem, které jsem potkala, díky nim jsem na své 
cestě za štěstím. 

Tereza Kalábová  
(redakčně upravila Mgr. Markéta Jetelová)
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Jaro v mateřské školce
I přes to, že byla naše školička nějaký čas zavřená, 
jsme nezaháleli a společně jsme plánovali další 
společné akce, a to i pro veřejnost. Jednou z nich 
byla on-line aukce, kde bylo možné zakoupit si 
jakoukoliv věc, která byla pro jiné nadbytečná. 

Do  aukce se zapojili nejen zaměstnanci mateřské 
školy a rodiče, ale i široká veřejnost. Tato aukce 
přispěla k  získání prostředků na zakoupení 
zahradního domku, který bude využíván na zahradě 
mateřské školy pro uschování hraček a zahradního 
nábytku. Při aukci se vybralo 13 565 Kč. Na ni 
navázal 22. 5. 2021 dobročinný bazárek, který se 
podařilo uspořádat na zahradě mateřské školy. Za 
organizaci celého bazárku bych ráda poděkovala 
všem zaměstnankyním mateřské školy, skvělým 
maminkám a také SDH Újezd u Brna, kteří zapůjčili 
stan a potřebnou techniku. Díky bazárku se vybralo 
krásných 20 000 Kč. Tato částka pomůže na 
postupnou revitalizaci zahrady mateřské školy. 
C e l á a k c e p r o b í h a l a s  o h l e d e m n a 
epidemiologickou situaci a za dodržování 
hygienických opatření. Bylo to krásné odpoledne a 

my děkujeme všem, kteří se zúčastnili a podpořili 
mateřskou školu. Věci, které se na bazárku 
neprodaly, putovaly do sbírky Diecézní charity Brno 
a brněnského Klokánku.  

Dne 30. 4. 2021 jsme si užili čarodějné dopoledne, 
které pro nás připravila paní učitelka Eliška. Bylo 
nám líto, že byla akce omezena pouze na počet 
dětí, které aktuálně navštěvovaly školku, ale těším 
se z  toho, že příště si to užijeme zase všichni 
společně.  

V rámci týdne pro rodinu a výstavy Zlaté újezdské 
ručičky proběhla také výstava obrázků dětí z MŠ 
na téma „Rodinná pohoda není náhoda“. Děti velice 
zdařile namalovaly svoji rodinu a dobře vystihly, co 
rády s  rodinou dělají. Tyto obrázky byly 
k nahlédnutí na bráně mateřské školy.  

Od 10. 5. 2021 byl provoz mateřské školy spuštěn 
pro všechny děti bez omezení. Paní učitelky začaly 
na zahradě mateřské školy s postupnými úpravami. 
Zasadily vrbové proutí, které bude později tvořit 
přírodní přístřešek. V  blízké době proběhne 
výstavba stínění nad písek a instalace tabule do 
přírodní učebny.  

Dne 8. 6. 2021 na zahradě mateřské školy proběhla 
ve spolupráci s  Městem Újezd u Brna zahradní 
slavnost, v  rámci které byli naši předškoláci 
pasováni na školáky.  

Od 14. 6. 2021 do 4. 8. 2021 bude přerušen provoz 
mateřské školy, a to z  důvodu plánované 
rekonstrukce, která bude probíhat až do konce října 
2021. Od 5. 8. 2021 se nám podařilo sehnat 
náhradní prostory pro provoz mateřské školy. O 
těchto prostorách Vás budu včas informovat 
emailem a na webových stránkách.  

Děkujeme Všem rodičům a spoluobčanům, kteří se 
s  radostí zapojili do všech výše zmiňovaných akcí. 
Těšíme se na další! 

Bc. Lenka Vaculíková, ředitelka mateřské školy
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Notový archiv v knihovně
Od dubna máte v  knihovně možnost zapůjčit si 
notové sešity, učebnice, party, zkrátka notové 
záznamy. Všichni muzikanti, kteří se učí nebo jen 
procvičují hru na klavír, housle, kytaru či flétnu,  
mohou najít seznam na webu knihovny v on-line 
katalogu pod klíčovým slovem NOTY případně 
HUDEBNINY.  

Za nápad zřídit v knihovně notový archiv děkujeme 
paní starostce, která také většinu notových 
záznamů do knihovního fondu věnovala.  

Tímto bychom chtěly poprosit občany, kteří mají 
doma již nepotřebné noty, zpěvníky, učebnice hry 
na jakýkoli nástroj, aby je věnovali do knihovny, 
kde ještě mohou posloužit. Na stáří těchto svazků 
nezáleží. Děkujeme. 

Daria Matoušková, Věra Lísková - knihovnice

Opravený kříž
Kříž z bílého mramoru, který vidíte na fotkách, byl 
postaven v roce 1948 na pozemku Spáčilovy rodiny. 
Měl a stále má připomínat konec II. světové války. 
Maminka se jmenovala Barbora Spáčilová, kříž 
postavili v upomínku synové Stanislav a Josef pro 
všechny obyvatele Újezdu u Brna, kteří válku 
přežili. Materiál byl dovezen od Šumperku a šedý 
vstupní schod, rovněž mramorový, pocházel až 

z  Jesenicka. Úpravu těchto dvou mramorů provedl 
mistr kameník pan Šulák, který měl tenkrát 
provozovnu v Újezdě naproti kostelu. Investice 
pokrylo pět bratrů Spáčilových, a to Josef, 
František, Petr, Stanislav a Antonín. Kříž byl 
opraven v roce 2020, jeho poselství i nápis zůstávají 
zachovány: „Pochválen buď Ježíš Kristus“. 

Za rodinu Spáčilovu napsal Ladislav Spáčil (1951)

Město Újezd u Brna si váží vynaloženého úsilí a péče rodiny Spáčilovy.  
Děkujeme za zkrášlení tohoto místa.
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Újezdské kulturní léto aneb snad to vyjde!
Plánovat kulturní akce je v dnešní době těžké, 
protože stále hrozí, že budou z nařízení vlády 
zakázány či bude omezen počet účastníků a 
zavedena přísná pravidla kvůli pandemii COVID 19. 
Navzdory této nejisté době jsme v Kulturně školské 
komisi připravili program pro zpestření letních 
dnů, možná spíše podvečerů. Všechny koncerty se 
budou konat v parku u Penzionu, v případě 
nepříznivého počasí v sále restaurace Na Rychtě. 
Začátek je vždy v 17 hodin. 

Újezdské kulturní léto otevře dechová hudba 
Bílovčanka. Široký repertoár kapely se opírá o 
s k l a d b y a u t o rů s b í l o v s k o u d e c h o v k o u 
bezprostředně spojených. Velké Bílovice, dnes již 
město Hanáckého Slovácka, jsou největší 
vinohradnickou obcí v České republice a dechová 
hudba představuje už po několik desetiletí 
neopomenutelnou složku jejich kulturního života. 
Dechová hudba Bílovčanka vystoupí v našem městě 
11. července. 

Druhý koncert je žánrově zcela odlišný. V neděli 
25. července se můžete těšit na Karel Gott revival 
Morava. Projekt nazývaný ve zkratce KGRM vznikl 
spojením Josefa Boudy a Radka Vernera jako pocta 
mimořádné hudební osobnosti, mistru Karlu 
Gottovi. „Snažím se, abych posluchačům přinesl 

aspoň kousek té aury, která z Karla Gotta vyzařovala,“ 
tvrdí Josef Bouda, který kapelu svým zpěvem táhne 
už patnáctým rokem. Zazní největší hity 
nezapomenutelného zpěváka, přijďte si je spolu 
s námi poslechnout, zazpívat a třeba i zatančit. 

Na koncert Big Bandu Brno vás zveme v neděli 
8.  srpna. Vystoupí Jiří Audes a jeho hosté. Jak už 
možná tušíte, s Big Bandem Brno nás čeká skvělý 
jazz. Jiří Audes je synem dnes již nežijícího Josefa 
Audese, saxofonisty, klarinetisty a skladatele, který 
byl pravou rukou legendárního kapelníka Gustava 
Broma. Na třetí koncert Újezdského kulturního léta 
jste rovněž srdečně zváni! 

Poslední, tedy v pořadí čtvrtý koncert bude patřit 
vícežánrové kapele Good work. Repertoár skupiny 
je důkazem umění o propojování hudebních stylů. 
Přiznány jsou folklórní kořeny řady muzikantů, 
které se dokonale pojí se soudobým popovým 
projevem kapely jako celku. Koncerty v podání této 
skupiny jsou strhujícím zážitkem. V neděli 
22. srpna se o tom můžete osobně přesvědčit! 

A perlička na závěr: 16. - 20. 8. se těšte na Letní 
filmový festival za sokolovnou.  

Za Kulturně školskou komisi Mgr. Markéta Jetelová

Kamínkové srdce pro maminky

Každý rok je druhá neděle v měsíci květnu spojená 
se Svátkem matek. Ani letos jsme nemohli 
uspořádat slavnost pro maminky, která pravidelně 
probíhala v prostorách sokolovny. Novým 
fenoménem dnešní doby se staly putovní kamínky. 
Uspořádali jsme tedy akci "Kamínkové srdce pro 
maminky" .  

Za pomocí dospělých i dětí jsme z namalovaných 
kamínků vytvořili velké srdce v parku před radnicí. 
Kamínků se sešla pěkná řádka a jeden hezčí než 
druhý. Bylo to symbolické srdce pro všechny 
maminky, babičky i prababičky. Následující týden 
po svátku matek se kamínky roznesly po Újezdě  a 
snad i do okolí, ať blízkého či dalekého.  

Chtěla bych tímto všem kamínkovým malířům 
poděkovat, že se nám podařilo srdíčko vytvořit.  

Pavlína Kroupová
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Amutorabora aneb čarodějnická stezka
Na konec dubna a první májový víkend jsme pro 
děti připravili čarodějnickou stezku Amutorabora, 

která byla ve 2 úrovních obtížnosti. Cílem stezky 
bylo získat zaklínadlo, které mění zlé čarodějnice 
na hodné. Úvod do tajů čarodějnické stezky byl 
nachystán ve venkovní knihovně v parku u radnice, 
kde j i zdobi la pěkná čarodě j ka z  dí lny 
Mezigeneračního centra. Prvním společným 

stanovištěm byl plot 
fotbalového hř iště . 
T a d y s e s t e z k a 
rozdělila na 2 trasy. 
Kdo si vybral lehčí 
fialovou stezku, vydal 
se parkem u penzionu, 
přes rodinnou farmu 
pod Starou horou, kde 
s e m o h l p o k o c h a t 
malými kůzlátky a 
d a l š í m i k r á s n ým i 
zvířátky. Posledním 
s t a n o v i š t ěm t é t o 
fialové stezky byla zastávka u evangelického 
kostela. Zatímco těžší varianta červené stezky vedla 
přes šternovský most, dále podél vody a zakončena 
byla v altánku u rychmanovského rybníčka. Děti si 
mohly vyzvednout za svá správně vyplněná 
z a k l í n a d l a d i p l o m a s l a d k ý b a l í č e k 
v Mezigeneračním centru. Stezky mají u Vás velký 
ohlas, děkujeme tímto za pozitivní zpětnou vazbu a 
těšíme se na shledanou s Vámi při dalších 
aktivitách v našem městě. 

Petra Řeřichová

Kamínková zastavení 
Někteří z vás zaznamenali, že v parku před radnicí 
byly určitý čas nějaké zvláštní malované dlažby. 
Byly to hry spojené s  malovanými kamínky. Po 
sehnání velkých dlažebních čtverců se mohlo začít 
vymýšlet, jaké hry připravíme. Nakonec vzniklo pět 
her, taková "Kamínková zastavení“. Některá hra 
byla pro starší hráče a jiná pro ty mladší. Mohli jste 
se tedy v parku na chvíli zastavit a zahrát si třeba 
Člověče, nezlob se, piškvorky, pexeso, malé včelce 
najít kytičky a zvířátkům najít ten správný 
domeček.  

I když u každého zastavení byla přidaná prosba, aby 
se kamínky neodnášely, přesto kamínky mizely i s 
cedulkami neznámo kam. Je to škoda, ale nedá se 
stále donekonečna kamínky domalovávat a 
doplňovat, aby si i ostatní mohli zahrát. Proto byla 
nakonec tato zastavení odstraněna. Přesto doufám, 
že se kamínkové hraní líbilo a potěšilo vás při 
posezení či zastavení se v parku.  

Pavlína Kroupová
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Újezdská notička
V letošním roce se uskutečnil jedenáctý ročník 
houslové soutěže Újezdská notička netradičním 
způsobem. Kvůli složité coronavirové situaci jsme 
se rozhodli uspořádat houslovou soutěž pro mladé 
houslisty do dvanácti let formou vyhodnocení 
videí, které nám jednotliví soutěžící zaslali. 
Nahrávky hodnotila odborná porota ve složení Leoš 
Čepický - profesor Hudební akademie v Praze, 
vedoucí strunné katedry HAMU a primárius 
Wihanova kvarteta, Michaela Fukačová, vynikající 
světová violoncellistka žijící v Dánsku a mladý 
talentovaný violista Leoš Černý. Přihlásilo se nám 
37 soutěžících nejenom z České republiky, ale i 
ze Slovenska.  

Zúčastnili se i naši houslisté a ve velké konkurenci 
jsme získali krásná umístění. Matyaš Zeman v první 
kategorii získal první cenu a ocenění za nejlepšího 
účastníka v první kategorii. Navíc obdržel i 
cen  za  nejmladšího účastníka Újezdské notičky. 
Dále Václav Šula ve třetí, Jan Machytka v páté a 

Šárka Tihelková v šesté kategorii získali vynikající 
druhá místa.   

Absolutním vítězem se stal Jan Františák 
z Havířova. Našim houslistům srdečně gratuluji. 

Vilma Novotná 

Pětiletý Matyáš Zeman

Václav Šulka, 8 roků

Jan Machytka Šárka Tihelková
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Výstava „Zlaté újezdské ručičky“ 
Újezdská Rozmarýna pořádá výstavy každoročně. 
Jenže v roce 2020 nastala „doba covidová“, a tak se 
žádná výstava konat nemohla. 

O jarní výstavě ručních prací pro letošní rok jsem 
přemýšlela už od podzimu roku 2020. Zjistila jsem, 
že v  Mezigenerační centru se scházejí šikovné 
maminky, které rády tvoří. Oslovila jsem paní Marii 
Liškovou, kterou můj dotaz potěšil a slíbila, že se 
spojí s kreativními maminkami, jestli by chtěly svá 
tvoření vystavit. Covidová situace letošního jara ale 
nebyla dobrá, a tak to vypadalo, že žádná výstava 
nebude. Nakonec se otevřela možnost výstavu 
uskutečnit v  rámci připravované akce „Týden 
pro rodinu“ ve spolupráci s Městem Újezd u Brna. 

Protože se ještě tou dobou nemohla konat klasická 
výstava na Rychtě, rozhodli jsme se, že uděláme 
výstavu „vitrínovou“.  

Domluvili jsme se, že oslovíme vedoucí prodejen 
Elektro Spáčil, Textil Muric, Venkovský špajz a oční 
optika Herlando, jejichž výlohy jsou pro naši 
výstavu jako stvořené. Také jsme uvažovali využít 
okna Mezigeneračního centra.  

P a n í P a v l í n a K r o u p o v á , k t e r á s e s t a r á 
o Mezigenerační centrum a je neuvěřitelně tvůrčí a 
vstřícný člověk, souhlasila, že bude věci, které 
občané na výstavu zapůjčí, přebírat. Dala výzvu 
do obecního hlášení se žádostí o zapůjčení výrobků 
od našich občanů. Informace o chystané výstavě 
jsme také šířili pomocí sociálních sítí. 

Všechny oslovené obchody přislíbily, že nám 
výlohy propůjčí. Ještě jsme oslovili paní ředitelku 
mateřské školy Lenku Vaculíkovou, která slíbila, že 
s dětmi vytvoří obrázky na téma Týdne pro rodinu: 

„Rodinná pohoda není náhoda“ a vystaví je na plotě 
MŠ. 

Termín začátku výstavy 8. května se blížil. Řešili 
jsme, jak budeme exponáty do výloh umísťovat, 
jenže jsme zatím nevěděli, co tam bude, protože se 
moc exponátů do centra neshromáždilo. Měli jsme 
přislíbeny malířské stojany, jednu skládací zástěnu 
a dva stojany na letáky. Naštěstí výlohy byly skvěle 
připraveny pro naši výstavu.  

Nakonec se i exponáty začaly množit. Rozdělovali 
jsme, kam co budeme instalovat. Bylo těžké 
na malém prostoru centra rozdělit věci tak, aby se 
nám nepopletly.  

Sešly se krásné výrobky „zlatých újezdských 
ručiček“ – mužů, žen i dětí. Celkem svoje výrobky 
přineslo 36 lidí.  

K mé velké radosti svoji účast přislíbil i pan Martin 
Maršál, který do výlohy u Muriců umístil 
ve spolupráci s rodinou tvorbu svoji i dcery Adély. 

Pan Maršál umí upéct jak výborný chleba, tak i 
nádherné korály a perly. Je to renesanční člověk 



- !  -30

mnoha zájmů – všechno, co dělá, ho baví a všechno, 
co ho baví, dělá skvěle. 

Ve středu 5. května odpoledne, ve čtvrtek a v pátek 
j s m e z a č a l i s  i n s t a l a c í . S p o l u p r á c e 
s  „propůjčovateli“ výloh byla výborná, snažili se 
nám vyjít všemožně vstříc.  

Největší zásluhu na instalaci výstavy měly Marie 
Lišková a Markéta Pospíšilová, sesterské duo, 
jejichž krásnou spoluprací výlohy ožily. Pavlína 
Kroupová vytiskla popisky a pozvánky a zajišťovala 
potřebné zázemí pro akci takového rázu.  

Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří 
zapůjčili na výstavu svoje práce. Také dětem a 
paní učitelkám z  mateřské školy za jejich 
tvoření.  

Někteří spolupracovali i při minulých výstavách 
Újezdské Rozmarýny, ale přibyli další, mladí lidé. 
V Újezdě je hodně občanů, kteří tvoří nejen pro své 
potěšení, ale i pro radost druhých. 

Poděkování patří také všem, kteří nám 
propůjčili výlohy svých obchodů – Elektro 
Spáčil, Textil Muric, Venkovský špajz, optika 
Herlango.  

Letošní první 
v ýs t a v a b y l a 
bez vernisáže, 
n a k t e r é s e 
vždycky hraje a 
z p í v á . B e z 
m o ž n o s t i 
s e t k á n í a 
sdílení pocitů a 
p o s t ř e h ů 
z  výstavy, ale 
věříme, že Vám 
udělala radost.  

Děkujeme Vám všem, kteří jste si udělali čas 
na  procházku po našem krásném městě a 
potěšili se pohledem na výrobky újezdských lidí 
i Vám všem, co jste pomohli s uskutečněním 
výstavy. 

Za realizační tým Jarmila Žaludová 
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Z historie Újezda - Sokol 3. pokračování 

Citace vzpomínek Josefa Novotného z Boskovic 
„Přišel jsem do Újezda 1. září 1905. S počátku jsem 
neměl bytu a proto, nechtěje tráviti mimoškolní chvíle 
v hostinci, vyhledával jsem více než kdy jindy 
společnost svých kolegů, od nichž jsem získával 
infomace o prvním svém působišti. Při té příležitosti 
zvěděl jsem od kol. Šulce ze Začan, že v Rychmanově 
u Stružků je Sokol; kolega mi také hned slíbil, že mne 
tam v neděli odpoledne zavede.  

Ač nedělní odpoledne bývalo pro mne dosti nemilé, 
tentokrát jsem se na ně velice těšil. Hoši právě cvičili 
na dvoře, když jsme přišli do jejich spolkové místnosti 
a odtud je pozorovali. Uviděli nás a byli jaksi nejisti; 
chovali se jak na veřejném cvičení a ne volně, jak bývá 
zvykem v tělocvičnách. Neznali účelu návštěvy; byla 
v  ní nahodilost či úmysl, zvědavost či něco víc? Po 
chvíli jsme odešli. Stále jsem se však v mysli vracel.  

Našel jsem pevný bod ve svém působišti, ale 
nepochopil jsem se ho jen tak hned, bez rozmyslu. 
Místo, ač jsou 3 vesnice pohromadě, zdálo se mi na 
tehdejší dobu přece jen trochu malé, aby takový spolek 
mohl tam žít a mohl si troufati i delší dobu žít. Kromě 
toho také veřejné poměry nebyly Sokolu právě 
nejpříznivější. Ovšem, jak se později ukázalo, více 
půdy bylo nezorané než půdy rodící plody nahořklé. 
Zkrátka jsem nedůvěřoval. Hleděl jsem získati napřed 
informace hlavně o těch, kteří spolek tvoří. Brzo jsem 
však poznal, že jsou to celkem hoši v každém ohledu 
řádní. I při zábavách se chovali nadmíru slušně, 
o  čemž jsem se přesvědčil o vinobraní, které brzo 
potom pořádali. Milou srdečností a prostotou přímo k 
sobě lákali. Nedůvěra v hochy a v budoucnost Sokola 
tála jako sníh na jarním slunci. 

Domluvili jsme se a příští neděli již jsem stál mezi 
nimi v družstvu. Tehdy jsem se teprve dověděl více 
o poměrech v Sokole. Byl založen před několika měsíci 
na jaře jako odbor zbejšovského Sokola. Mateřská 
jednota bývá zpravidla ochránkyní a tedy vždy a 
v  každém ohledu mohutnější, aby mohla podepříti 
svou chráněnku. Zde však tomu bylo právě naopak a 
tedy i poměr obou spolků mohl být docela obrácený. 
Mateřská jednota dřímala tehdy sladký sen nečinnosti 
a žila jen z činů a slávy minulosti. Náš Sokol, ač byl 
jen odborem, žil přece docela samostatně a nezávisle 
jako každá jiná jednota; poněvadž nechtěl také míti 
žádných styků s úřady, neboť o tyto byla nucena 
starati se jednota mateřská, která vše oznamovala do 
Vyškova, kdežto my patřili jsme politicky k Hustopeči 
a tím byli jako za větrem, necítil potřeby se 
osamostatniti, ač v něm bylo čilo a živo. A nemohlo 
býti ani jinak, když téměř všichni členové byli činnými 

a také opravdově činnost svou chápali. Ovšem bylo 
štěstím pro počátky našeho Sokola, že v osobách 
náčelníka P. Kalendy a jednatele Stanisl. Otřísala 
našli se hoši, kteří pochopili vhodnost okamžiku a 
svedli všechny dobré činorodé vlastnosti ostatních 
hochů v jeden tok živoucího sokolství.... 

Majetek Sokola rostl takřka jen z vody - příspěvky, 
roční veřejné cvičení a sem tam nějaká zábava a 
divadlo o 3 lavičkách v hledišti - to byly veškeré zdroje 
příjmů. Ovšem i tyto vyžadovaly vždy důkladné 
přípravy a tak zase se nedostávalo času na jiné věci.  

Hoši v dobách těžkých často poukazovali na 
nedostatečnou místnost, ta že brzdí veškeru činnost. 
Byla to jistě námitka vážná, ač-li u některých nebyla 
jen výmluvou a zástěrkou pro jejich svědomí. 
Něk o l i k r á t j e d n a l i j s m e s p . M a k o v s kým 
v  Rychmanově a s p. Heiligem v Újezdě o úpravě 
tělocvičny, ale vždy nadarmo - nebylo místa, nebylo 
peněz, ačkoliv dobré vůle nescházelo. Sen tento splnil 
až p. Nekvapil. Ovšem z důvodů ne příliš ideálních. 
Získali jsme potom sice přiměřenou místnost, ale zato 
jsme ztratili letní cvičiště - dvůr, který v létě býval 
úplně náš. Toho nebylo potom již nikdy jindy, 
abychom mohli cvičívati pod stromy ve volné přírodě. 
Za nepohody cvičívalo se ve stodole při otevřených 
vratech. Jen tato okolnost způsobila, že prakticky 
(jako borci, ne jako vedoucí) byli naši hoši dobře 
vycvičeni, což mohlo být častěji zjištěno na společných 
cvičeních některých jednot župy Chelčického, kamž 
jsme byli dříve předěleni. Zato v zimě pocítili jsme tíhu 
hospody nemilosrdně. Místnost sotva 2 1/2 m vysoká, 
v jednom konci my, v druhém několik stolků s 2-3 
sousedy a hostinským, očekávajícím netrpělivě konec 
cvičení, abychom mu potom také dali něco utržit za to, 
že nás tam nechává. To bývaly trapné chvilky pro 
hochy, kteří penězi neoplývali, aby si vlastně za cvičení 
platili džbánkem piva, a ještě trapnější pro mne, který 
jsa úplným abstinentem, byl bych rád abstinenci 
přenesl i na hochy. Proto jsme všichni s radostí 
obětovali letní cvičiště a přijali nabídku na 
přestěhování do Újezda do místnosti na tehdejší 
poměry dosti prostranné. 

Tím nastal v Sokole docela jiný život. Odbor se 
osamostanil, dospíval dorost, přistupovali i jiní 
členové, zvláště učitelstvo, což působilo velice dobře 
na veřejné mínění a hlavně pak se tím dostalo Sokolu 
dobrých pracovníků. 

Přestěhování nestalo se jen tak bez otřesů. V prvních 
dobách v Újezdě zažili jsme ještě mnohých trpkých 
chvil. Náhlý obrat v životě jednoty nastal příchodem 
br. J. Hromádky, jehož rázným působením veškerá 



- !  -32

činnost dřívějších stárků přešla do rukou Sokola, což 
mělo ohromný význam finanční i morální. Sokol octl 
se zase na vrcholu činnosti a též i moci, se kterého za 
mého pobytu již nesestoupil. 

Velice rád vzpomínám na první léta rychmanovská. 
Byla to doba krásné venkovské idyly. Přišly i neveselé 

okamžiky, ale ty ustoupily opět radostným. Sokol 
ukázal, že žije, že chce žít. A tedy do příštího života 
mu přeji: jen dál a výš, až k metě nejvyšší, bez zisku a 
slávy!" 

Z Památníku vypsala R. Paarová

Fotograf Zdeněk Vošický žijící v Sokolnicích získal prestižní cenu!

K d e m á t e s v é 
k o ř e n y , j a k 
vzpomínáte na své 
dětství? 

N a r o d i l j s e m s e 
na Vysočině a víkendy 
a prázdniny svého 
romantického dětství 
jsem prožil střídavě 
n a c h o těb o ř s k é m 
letišti, protože oba 
r o d i č e b y l i 
sportovními piloty a 
také na chaloupce 
n a  s a m o t ě b e z 
elektřiny a vody, pro 
k t e r o u j s e m j a k o 
chlapec chodil do 150 
m e t r ů v z d á l e n é 
studánky. V  letadle jsem byl jako doma a ihned 
po  dovršení předepsaného věku jsem také začal 
létat. Letiště mě ale příliš svazovalo, a tak jsem 
nakonec i díky neodolatelné lásce k přírodě začal 
chodit a létat po horách na rogalle. Ten pocit 
svobody a dobrodružství se nedá popsat, ten se dá 
jenom zažít. 

Nejprve jsem bydlel v Brně a poté jsem se roku 
2013 přestěhoval na klidný venkov, do Sokolnic. 
Jižní Moravu jsem si zamiloval natolik, že jsem zde 
nakonec zakotvil a založil rodinu.  

Kdy jste se začal věnovat fotografování? Kdy a 
jak se zrodila láska k tomuto druhu umění? 

Fotoaparát jsem poprvé držel v ruce jako malý 
chlapec, když mně ho otec s důvěrou půjčoval. 
Zažíval jsem tenkrát neopakovatelné chvíle napětí 
v temné komoře. I zde však osud nabral jiný směr a 
já jsem se začal věnovat amatérskému filmu. Moje 

filmy z létání a hor získaly 
i některá ocenění, nejvíce 
si vážím ceny Barrandov 
studia a dvou nominací na 
prestižním Mezinárodním 
horolezeckém filmovém 
festivalu. Nakonec přece 
jen zvítězila fotografie.  

V nedávné době jste 
d o s t a l p r e s t i ž n í 
o c e n ě n í , o d j a k é 
o r g a n i z a c e ? C o 
zachycovala vítězná 
fotografie? 

O c e něn í , k t e r é h o s i 
nesmírně vážím, jsem 
d o s t a l o d S v ě t o v é 
fotografické organizace 
( Wo r l d P h o t o g r a p h y 

Organisation), která pořádá za podpory společnosti 
Sony jednu z nejprestižnějších světových soutěží - 
Sony Wor ld Photography Awards . Ta je 
přirovnávána k fotografické obdobě filmových 
Oscarů. Dostalo se mi jako fotografovi cti v podobě 
udělení Národní ceny napříč všemi kategoriemi, 
v kategorii Motion jsem získal nominaci na Oscara 
a dostal se tak mezi nejlepších 10 snímků 
celosvětově. Každoročně pořádané velkolepé 
vyhlášení v londýnské galerii Somerset House se 
letos bohužel nekonalo kvůli pandemii COVID 19 a 
proběhlo pouze virtuálně. Oceněná fotografie Light 
Athletics je letecký snímek sportovního areálu v 
Novém Městě na Moravě. Za největší přínos mé 
práce však považuji dražbu svých fotografií 
na  úžasné akci pořádané společností NIKON 
pro  charitativní účely. Celkem se za 11 let trvání 
projektu Nikon Kalendář podařilo pomoct dražbou 
fotografií mnoha úspěšných autorů částkou ve výši 
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2 560 861 Kč těm, kteří to potřebují nejvíce a bojují 
se zákeřnou nemocí, např. dětské onkologii 
podporované nadací ARCHA Chantal. 

Zkuste charakterizovat svoji tvorbu, co 
nejčastěji fotografujete? Jakou techniku 
používáte k výsledné úpravě fotografií? 
Dříve jsem se věnoval převážně klasické letecké 
fotografii. Z těchto snímků bylo vydáno pět knih a 
jedna získala v roce 2011 hlavní cenu na 21. 
PODZIMNÍM KNIŽNÍM VELETRHU. V současné 
době jsem se již snesl převážně zpět na zem, 
protože drony mě moc nenaplňují. Připravuji 
podklady pro svoji šestou knihu kombinovanou 
z  leteckých a pozemních fotografií. Nejraději 
fotografuji přírodu, krajinu a velice oblíbeným 
fotografickým tématem je pak i kulturní dědictví. 
Velmi mě baví ztvárňování portrétů měst a obcí, 
inspiruje mě malebný venkov. Na jižní Moravě se 
většinou setkávám s vysoce kulturním přístupem 
starostů a zastupitelů. To nejlepší se pak snažím 
zahrnout do svých knih a zachovat tak vše 
pro  příští generace, jak řekl kdysi jeden moudrý 
fotograf: „Fotograf ie, která není na papíře, 
neexistuje". Co se techniky týče, používám starší, ale 
stále skvělý NIKON D 800. Druhým tělem je 
v  současnosti fotoaparát SONY A III, který jsem 
spolu s objektivem obdržel právě od společnosti 
SONY. Objektivy používám od širokých skel až 
po  teleobjektivy. K finálnímu zpracování mně 
slouží převážně stále nejkomplexnější Photoshop. 

Co je ve Vašem osobním životě pramenem 
radosti a energie? 
Mám v životě to štěstí, že jsem obklopen milující a 
milovanou rodinou. Za to vše, co mně bylo v životě 
dopřáno, děkuji především svým rodičům, chápající 
partnerce a třem milovaným dětem (to poslední 
tomu zatím tedy ještě zcela nerozumí, ale foťák už 
mně bere z ruky). Obrovská energie a kreativita, 
kterou mně všichni dodávají, se odráží v mojí 
fotografické práci. Nesmím zde opomenout ani 
kamaráda a výborného fotografa Petra Krčmu, se 
kterým často jezdíme na fotovýpravy. Fotografický 
život mně dopřál i možnost spolupracovat i s velice 

zajímavými lidmi, jako například panem Arnoštem 
Goldflamem, fotografem Jindřichem Štreitem či 
spisovatelem Františkem Uhrem. Ti mě tzv. 
dokopali k prvním zadáním do soutěží. Jsem totiž, 
ač to možná na první pohled nevypadá, poměrně 
tiché a neprůbojné povahy. 

Rozhovor vedla Mgr. Markéta Jetelová 

Pozn: Více o panu Zdeňku Vošickém, který přislíbil 
v budoucnosti výstavu v našem městě, najdete 
na www.zdenekvosicky.cz  

http://www.zdenekvosicky.cz
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Katrán tatarský (Crambe tatarica)
Je to rostlina skrývající se za slovním obratem 
"ovečky na Staré hoře". Aby také ne, tato vytrvalá 
rostlina tvoří v květnu a červnu až metr velké bílé 
koule. Medonosné květy jsou nahloučené v hustých 
chocholičnatých květenstvích. Tato rostlina se díky 
způsobu šíření semen řadí mezi tzv. "stepní bežce", 
po dozrání semen se květenství odlomí, vítr je koulí 
po okolí a postupně se uvolňují semena.  

Představte si, že listy této rostliny se v některých 
zemích a prý kdysi i u nás jedly, a není se čemu 
divit, protože patří do čeledi brukvovitých, stejně 
jako zelí nebo kapusta.  Katrán je u nás zákonem 
chráněn a to dokonce v nejvyšší kategorii kriticky 
ohrožených rostlin.  Je to  typická rostlina 
panonských suchých stepních lokalit, jejichž 
všechny nedotčené zbytky na jižní Moravě jsou 
u↓nás chráněny jako zvláště chráněná území, 
stejně jako ta naše újezdská Stará hora. 
Mimochodem je tato lokalita i jeho nejsevernějším 
místem výskytu u nás. 

Mgr. René Mitrenga

Soutěž o nejrozkvetlejší zahrádku a nádobu v Újezdu u Brna

Město Újezd u Brna vyhlašuje 3. ročník fotosoutěže  

o nejrozkvetlejší zahrádku a nádobu. 

Pravidla soutěže: 
1. Vyfoťte v průběhu jara či léta rozkvetlou zahrádku 
nebo předzahrádku, a to vlastní nebo členů své rodiny 
(zejména babiček a dědečků), a nebo květinovou nádobu 
se substrátem (např. okenní truhlík a jiné nádoby), a 
fotografii zašlete nejpozději do 31. 8. 2021 na e-mail: 
soutez-ujezd@seznam.cz, ve kterém uveďte své jméno a 
adresu místa pořízení fotografie.  

2. Hodnoceny budou fotografie pořízené pouze v Újezdu 
u Brna. Jedna fotografie musí obsahovat pohled 
na↓zahrádku/nádobu. Druhá fotografie musí obsahovat 
celkový pohled i s domem, či jiným poznávacím znakem, 
odborná porota si vyhrazuje právo místo pořízení 
fotografie zahrádky/nádoby ověřit. 

3. Pokud bude pořízeno a zasláno více fotografií 
z jednoho místa, bude vybrána a hodnocena bude pouze 
jedna fotografie. 

4. Fotografie nedodržující téma soutěže budou vyřazeny. 

5. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit fotografie 
včetně jména autora na internetu, v tiskovinách a 
případně na výstavách bez nároku na odměnu. 

Vyhodnocení: 

Soutěžit se bude v kategoriích: 

A) Cena veřejnosti pro nejrozkvetlejší zahrádku 

B) Cena veřejnosti pro nejrozkvetlejší nádobu 

V kategoriích A a B budou fotografie zahrádek/nádob 
splňující podmínky soutěže nahrány na Facebook města 
a vítězi se stanou ty, které získájí nejvíce hlasů 
veřejnosti. Hlasování bude spuštěno 10. září 2021 a 
ukončeno 30. září 2021. 

C) Cena odborné poroty pro nejrozkvetlejší zahrádku 

D) Cena odborné poroty pro nejrozkvetlejší nádobu 

V kategoriích C a D odborná porota složená z členů 
komise životního prostředí vybere nejlepší zahrádku/
nádobu podle těchto kritérií: rozmanitost, přínos 
pro  hmyz a množství kvetoucích rostlin. V případě 
nerozhodného stavu bude dalším kritériem celkový 
vizuální dojem ze zahrádky/nádoby. 

Ceny pro vítěze:  
Hlavní cenou v kategoriích A, B, C, D je poukaz 
na  zahradnické potřeby od Města Újezd u Brna, každý 
v hodnotě 1000 Kč.  

Další cenou v kategoriích C a D bude cena předsedy 
komise - balíček cibulovin. Případné další ceny jsou 
v jednání.

mailto:soutez-ujezd@seznam.cz
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Okénko pro děti
Tentokrát křížovka prověří vaše znalosti v pohádkových postavičkách. Doplňte vždy do tajenky kamaráda 
určené postavy z pohádky. V  tajence naleznete, co nám přináší největší radost v létě. 

Hezké luštění.  

    1. Kosí bratři – Václav a …….. 

    2. Hurvínek a ……………. 

    3. Maková pananka a motýl …………… 

    4. Káťa a ………………. 

    5. Včelka Mája a ………………….. 

    6. Pejsek a …………. 

    7. Rumcajs a …………………. 

    8. Bob a …………… 

    9. Pat a …………….. 

    10. Křemílek a ……………….. 

    11. Lolek a ………………. 

    12. Brumda a ……………… 

    13. Šebestová a ………………….. 

Správně vyluštěnou tajenku nám zašlete do 31. července 2021 na email: kroupova@ujezdubrna.cz. 

Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce a ti budou odměněni. 

Na minulou křížovku nám přišlo 10 správných odpovědí a z nich členka Kulturně školské komise  
vylosovala tyto výherce : Kateřina Z., Jan F. a Anetka V.  Gratulujeme .

mailto:kroupova@ujezdubrna.cz
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Univerzita třetího věku MU neztrácí dech
Je tomu již více než rok, co 
přednáškové sály Masarykovy 
univerzity zavřely své brány a 
celý svět zahalily roušky a 
respirátory. Vzdělávání seniorů 
na Univerzitě třetího věku MU 
však volně dýchá dál. Jen probíhá 
na místě, jenž je pro nás i 
pro  naše účastníky velikou 
výzvou – v online prostoru.  

U3V MU se však této výzvy 
chopila se ctí a posluchači 
aktuálně sledují zpoza obrazovek 
s v ýc h p oč í t ačů p ře d n á šk y 
dlouhodobých, krátkodobých tematických i 
jazykových kurzů. Výuka probíhá na uživatelsky 
velmi jednoduché platformě YouTube, nebo 
v  aplikaci Microsoft Teams, jež nabízí i možnost 
interakce a vstupu do  diskuze s  vyučujícími. 
Snažíme se, aby byla výuka po technické stránce 
co nejjednodušší, poskytujeme proto posluchačům 
po celou dobu trvání kurzů podrobné návody 
i  telefonickou podporu. Přestože bychom 
návrat k prezenčnímu režimu velice uvítali, 
s online výukou máme již bohaté zkušenosti, 
jež chceme i nadále rozvíjet a postarat se, 
aby byli naši posluchači maximálně 
spokojeni.  

I pro akademický rok 2021/2022, který 
zahájíme v  říjnu, jsme připravili několik 
dlouhodobých kurzů. Bude možné přihlásit 
se například do tříletého cyklu Všeobecně 
zaměřeného kurzu, který je připravován ve 
spolupráci se všemi fakultami MU a skvěle se 
hodí pro zájemce o všeobecný přehled. Kurz 
je zakončen slavnostní promocí, během níž 
posluchači obdrží osvědčení o absolvování 
kurzu.  

Tříletý je také zbrusu nový cyklus přednášek 
s názvem Umělecká díla a podoby jejich 
uměleckohistorického vysvětlení, jehož 
tématem budou umělecká díla od raného 
novověku po současnost. Kurz navazuje 
na  úspěšné cykly ve spolupráci se 
Seminářem dějin umění FF MU a je taktéž 
zakončen slavnostní promocí. Nabízíme ale 
také jednoleté kurzy, mezi které patří 
Kulturní dědictví a památkové péče na 
Moravě, jejž pořádáme ve spolupráci 
s  Národním památkovým ústavem, a také 
kurz Univerzita třetího věku a Moravské 

zemské muzeum. 

Výuka probíhá zpravidla jednou za  14 
dní v  období od října do května. Pro 
p o s l u c h a č e p ř i h l á š e n é d o 
dlouhodobých kurzů čeká během 
akademického roku i široký výběr kurzů 
krátkodobých s  nejrůznější tematikou, 
například astronomii, genealogii, 
kybernetickou bezpečnost nebo kurz o 
Jižní Americe a mnoho dalších. Nudit 
se u nás tedy rozhodně nebudete! 

Vzdělávání na U3V MU je bezplatné, 
uhradit je nutné pouze jednorázové 
zápisné, které pro celý akademický rok 

činí 800 Kč. Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 
1. 9. 2021. Bližší informace o přihlašování 
n a l e z n e t e n a w e b o v ý c h s t r á n k á c h 
www.u3v.muni.cz, kde v brzké době upřesníme, zda 
bude přihlašování, a i samotná výuka, probíhat 
prezenční či elektronickou formou. 

Kolektiv U3V

http://www.u3v.muni.cz
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Městský zpravodaj Újezd u Brna. Vydává Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 IČ 
00282740,  jako periodikum pod č. MK ČR E 10211. Vychází 6x ročně, v sudém měsíci. 
Uzávěrka příspěvků vždy 15. den v lichém měsíci. Redakční radu tvoří členové Kulturně-
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Příspěvky zasílejte na zpravodaj-ujezd@seznam.cz. Redakční příspěvky se nevracejí. 
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Plán akcí na nejbližší měsíce 
Újezdské kulturní léto - konání v parku u Penzionu, začátek v 17 hodin, v případě nepříznivého 
počasí v sále na Rychtě 

11.7.  Dechová hudba Bílovčanka 

25.7. Karel Gott revival Morava 

8.8.  Big Band Brno 

22.8.  Good work 

16. - 20.8.  Letní filmový festival za sokolovnou 

18.9.  Farmářské trhy

Jak a proč psát do Újezdského zpravodaje 
Proč psát do zpravodaje? Chcete-li se podělit s občany o své postřehy, podněty, připomínky, zážitky z akcí či na 
akci upozornit, máte zde prostor. Je to možnost, jak oslovit občany města, je to mnohem lepší a smysluplnější 
cesta, nežli v prostoru neveřejném vést plané diskuze, ze kterých vzejde informace typu "Jedna paní povídala". 
Každý občan města může přispět! 

• Příspěvky posílejte na adresu zpravodaj-ujezd@seznam.cz. 

• Uzávěrky jsou vždy 15. den v lichém měsíci. Zpravodaj vychází v půli sudého měsíce. 

• Příspěvky pište nejlépe v MS Word – s příponou doc. Nemusíte si lámat hlavu formátováním – stačí vyznačit 
nadpisy a odstavce. Při zalamování textu na stránky se formátování stejně musí dělat znovu. 

• Každý článek musí mít titulek a podpis autora. 

• Fotky nevkládejte do textu, ale posílejte samostatně. Potřebný formát fotek a obrázků: 
jpeg. 

• Potřebná velikost fotek a obrázků je 500 kB – 1 MB. Obrázky a fotky v menším rozlišení 
vypadají po vytištění nekvalitně. 

• Vyhrazujeme si právo na korekturu a stylistickou úpravu textu, případně zkrácení, 
které nezmění vyznění textu.

http://funprint.eu
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