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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
již více než rok jsme uzavřeni ve svých sociálních
buňkách. Nejen náš stát, ale celý svět je stále
paralyzován koronavirovou epidemií. Víc jak rok
čekáme na zázrak dne, kdy budeme moci
konstatovat, že jsme se již vypořádali s nákazou,
která nás tak citelně omezuje na každém kroku
našeho života. Snad díky tomu, že máme nyní více
času, se mi dostala do rukou malá brožura s názvem
„Zasměj se každý den“. Věřím tomu, že optimistický
postoj k různým situacím, které nám život
předkládá, dokáže pozitivně ovlivnit také náš
zdravotní stav. V brožuře se mimo jiné uvádí nám
všem známá pravda, že humor je zdarma, zasmát se
nás nic nestojí, že humor můžeme mít i bez
předpisu, neplatí pro něj žádná omezení a nemusí
se nikam hlásit. Díky mimořádným opatřením
máme zakázáno zpívání, nikoliv však humor
a s ním spojený smích. Toto bychom si měli
uvědomovat stále a každý den bychom si měli
vyhledat nějaký důvod pro to, abychom se zasmáli.
Možná bychom mohli této doby využít k tomu, že si
každý z nás začne dennodenně zapisovat jeden vtip
nebo úsměvnou historku z našeho života, a až bude
opět možné se setkávat, můžeme tohoto zdroje
využívat ke všeobecnému poveselení.
Jedním z nejzásadnějších problémů, který nás
v současnosti provází, je absence prezenční výuky
ve školách. Starostové obcí sdružených
v Dobrovolném svazku Region Cezava, jehož
členem je i město Újezd u Brna, se proto spojili
v požadavku směřujícím k řešení aktuální situace
ve školství. Nejde přitom o obcházení pravidel nebo
porušování vládních nařízení. Hlavním cílem je
vyvolat diskuzi vedoucí k řešení a současně k tomu,
aby byl dán najevo nesouhlas s postupem vlády,
která stále váhá s jasným sdělením, kdy a za jakých
podmínek bude znovu prezenční výuka ve školách
zahájena. Dopis byl již zveřejněn na webových
stránkách a facebooku města, současně jeho znění
přinášíme v tomto vydání zpravodaje.
Věřím, že se nám „do roka a do dne“ podaří zvítězit
nad koronavirem a opět se budeme moci setkávat, a
to zejména díky očkování, které již proběhlo
i v našem městě. Očkovací tým přijel v březnu do
Domu s pečovatelskou službou a Penzionu, ale
o tom již také více v samostatném článku tohoto
zpravodaje.
Vážení spoluobčané, stále jsme nad koronavirem
nezvítězili, proto Vás znovu všechny žádám, abyste
skutečně stále respektovali dané v ýzv y a

mimořádná opatření a k dané situaci, kterou
nemůžeme vlastními silami nijak ovlivnit ani
zvrátit, přistupovali bez emocí, s chladnou hlavou,
abyste nepodléhali panice, ale snažili se chránit
sebe i své okolí.
Na závěr jedno přísloví: „Z čeho se můžeš těšit dnes,
neodkládej na zítřek.“
Milí spoluobčané, přeji Vám hodně příležitostí
k humoru a ke smíchu, obojí užívejte jako lék.
S přáním pevného zdraví a krásných jarních dní
prozářených probouzejícím se sluncem a přírodou
Vaše starostka Marie Kozáková
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24. duben – výročí osvobození Újezda
V sobotu 24. dubna 2021 si připomeneme 76. výročí
osvobození našeho města ze spárů hitlerovského
Německa a ukončení bojů 2. světové války. Věřím,
že většina z nás si dokáže představit radost, kterou
prožívali obyvatelé tehdejšího Újezda. Bohužel ani
poslední den války v našem městě se neobešel bez
obětí.
Znovu připomínáme, že ještě po ústupu provedli
Němci nálet na Újezd. V Revoluční ulici byl zabit
v hloučku dětí dvanáctiletý Jaromír Koutný a těžce
zraněna jeho desetiletá sestřička Miluška (dnes
paní Milena Hercíková, s níž přinášíme čtenářům
zpravodaje rozhovor). V dnešní Lidické ulici byla
zabita
Josefa
Káňová se sedmiletou dcerkou
Jaroslavou.

Vážení spoluobčané, vzpomeňme v den výročí
osvobození Újezda všech padlých za druhé světové
války a pojďme zapálit skutečnou nebo alespoň
pomyslnou svíčku k pomníku T. G. Masaryka, kde
jsou vyjmenováni padlí za druhé světové války.
Tichou vzpomínkou na tyto naše hrdiny si
připomeňme, že si vážíme jejich oběti, která
přinesla mír nám všem.
Zejména si však važme skutečnosti, že můžeme
prožívat radostný a klidný život v míru a ve
svobodě a tento mír a svobodu zastávejme
a braňme v každém okamžiku našeho života.
Marie Kozáková, starostka

Rozhovor s Milenou Hercíkovou aneb hořkosladký život
Na rodačku z našeho města,
básnířku a pedagožku Milenu
Hercíkovou, jsme se opravdu
těšili. V plánu byla beseda
v jarních měsících loňského
i letošního roku, ke které kvůli
pandemii COVID 19
pravděpodobně nedojde. Přece
jen ale zůstala možnost paní
Hercíkovou oslovit a položit jí
pár otázek, které poodkryjí její
pohnutý život.

z nich opustil vojáky a postavil
maminku před těžkou volbu,
buď amputace, nebo smrt. Po
operaci jsem ležela mezi
vojáky, místnost byla plná
naříkání, byla jsem vyděšená a
sama. Ten ruský lékař mně
zachránil život, marně jsme ho
po válce hledali přes Červený
kříž. Nejdůležitější oporou byl
pro maminku v těžkých
chvílích můj patnáctiletý bratr
Jirka, celý další život byl
m a m i n č i n „ n é h o d n ě š í “.
U Jaromírova hrobu ji prosil,
že je tu on, který ji miluje
a potřebuje. Abychom vůbec
byli schopni začít znovu,
odstěhovali jsme se do
Machnína u Liberce. Tam se
v mých 12 letech narodil můj
nejmladší bratr, milovaný
Pavel.

Vaše dětství, které jste do
devíti let prožila v našem
městě, poznamenala
tragická událost z dubna
roku 1945, co se tenkrát
přihodilo?
Ve vzduchu bylo cítit jaro
a svoboda, lidé se z úkrytů
vraceli do svých obydlí. Modré
nebe zaclonil stín jediného
německého letadla, které nečekaně přilétlo a svrhlo
bombu na pole. Právě tady jsme se spolu
s ostatními dětmi seznamovali s ruskými vojáky osvoboditeli a radovali se z konce války. Mého
dvanáctiletého bratra Jaromíra střepina zabila, mně
musela být amputována pravá ruka. Tatínek odnesl
v náručí svého mrtvého synka Jaromíra domů, sám
mu potom kopal hrob. Maminku i mne našel
v improvizovaném ruském vojenském lazaretu,
společně s ní prosil lékaře, aby mě zachránili. Jeden

Nežli došlo ke zmiňovanému neštěstí, jaké
máte na své dětství v Újezdě u Brna
vzpomínky?
Milovala jsem svoje hezké rodiče, byli moje
bezpečí, s nimi jsem chodila na procházky
a poslouchala jejich vyprávění. Vzpomínám na
Šternov, tam jsem jako malá chodívala k rybníku,
pozorovala kachny a husy. Na ranní mše jsem se
vydávala do kostela, kde jsem prožila první svaté
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přijímání. Velmi zbožné Marušce Jurákové jsem
v dětské nepozornosti a hravosti svůj závoj dávala
neustále na hlavu. Moje milá babička se tenkrát
velmi zlobila! V našem rozsáhlém „forhózu“ se
konalo draní peří a „šóstání“ kukuřičných klasů.
Ráda jsem poslouchala povídání sousedek o zlobení
manželů, žárlivosti, starostech s dětmi. My děti
jsme do peří foukaly a rázem bylo vše jako
v pohádce. Vzpomínám na pana Káňu, jehož rodinu
také potkalo neštěstí, na tetičky Haluzovou
a Blažkovou, Filovi, Klíčovi, Krčmářovi, Rábovi, na
tetu Fandu rozenou Navrátilovou, u níž žila
babička. Moje vzpomínky na Újezd jsou plné živých
obrazů, aspoň v mé paměti.
C o Vá s p ř i v e d l o k l i t e r á r n í t v o r b ě
a k pedagogické činnosti? Měla jste vzor
v
rodině,
z d ě d ě n é
předpoklady
a nebo jste
jablkem, které
se zakutálelo
daleko
od
r o d n é h o
stromu?
M a m i n k a
výborně hrála
ochotnické
divadlo a tatínek
krásně zpíval. To
jsou
moje
umělecké kořeny.
Na základní škole jsme měli časopis KVAS, do
kterého jsem přispívala ve věku třinácti až čtrnácti
let. Svoji roli sehrál i vynikající češtinář, který moje
příspěvky ocenil. Na gymnáziu jsem psala do
krajských novin i do časopisu Mateřídouška, tam
publikovali i profesionální spisovatelé. Po
gymnáziu jsem složila i druhou maturitu
z pedagogiky a psychologie a vysokoškolské
vzdělání jsem si později doplnila na AMU studiem
oboru učitelství dramatického oddělení. Na
základní škole jsem učila tři roky, založila jsem
recitační sbor, který dvakrát vyhrál Wolkerův
Prostějov. V této soutěži jsem uspěla rovněž
dvakrát i já sama, dostala jsem Cenu spisovatelů.
Školní inspektor, pan Hrdina, mně nabídl místo
v Lidové škole umění, kde jsem založila dramatický
obor. Děti byly úžasné, nadané a mnozí si následně
zvolili herecké povolání. Lidová škola umění se
proměnila v Základní uměleckou školu a moje
práce s mladou generací dále pokračovala. Já sama

jsem uváděla koncertní večery, slovem provázela
vystoupení komorních těles a dá se říci, že jsem
celý život prorecitovala.
Jaký je život s handicapem? Jak jste si v běžném
životě poradila, např. s péčí o dítě nebo starostí
o domácnost?
Život s handicapem není těžký, ale je složitý.
Člověk s jistým omezením nemá jiné východisko
než jít k hranici svých možností. Pokud propadne
sebelítosti, nebude šťastný a tím pádem nebude
šťastné ani jeho okolí. Maminka mě vedla k tomu,
abych se co nejvíce přiblížila zdravým lidem. Pro
vlastní vyrovnání s handicapem jsem musela dělat
vše, co dělají ostatní. Naučila jsem se mít radost
z toho, co se mi podařilo a být šťastná v rámci
možností, které mám. Celý život pozoruji lidské
ruce, jak je krásné, že mohou obejmout, zatleskat.
Smířila jsem se s tím, že nemohu hrát na žádný
hudební nástroj, ale je přece tolik věcí, které mohu
a také umím!
Jaký vklad do života Vám dali Vaši rodiče?
K čemu cennému Vás dovedli?
Celý život se klaním mým rodičům. Nikdy v životě
jsme neměli v rodině nesoulad, nikdy jsme si
nezáviděli. Tak jako jsme milovali slunečnou rovinu
jižní Moravy, dokázali jsme milovat vznešené hory
a Liberecko. Ještě se vrátím k otázce mé maminky.
Až když jsem byla dospělá, svěřila se mně s tíživou
vzpomínkou. Když ji ruský lékař postavil před
rozhodnutí, zdali moji ruku amputovat a nebo mě
nechat odejít k pánu Bohu, na okamžik zaváhala.
Dívka bez ruky? Potom ale myšlenku na smrt rychle
zahnala. Jako dospělé ženě mně o tom vyprávěla
a zeptala se: "Udělala jsem tehdy dobře? Byl Tvůj
život šťastný?" Odpověděla jsem: "Byl, maminko,
byl."
Rozhovor vedla Mgr. Markéta Jetelová

Paní Milena Hercíková děkuje paní starostce
Ing. Marii Kozákové a Mgr. Markétě Jetelové za
to, že na ni nezapomněly a vznikl tento
rozhovor. Byla v něm použita část textů z knihy
Cestou necestou, která obsahuje příběhy ze
života újezdské rodačky, sepsané s pravdivostí
a poetikou, která je paní Mileně Hercíkové
vlastní.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
Zasedání č. 15 Zastupitelstva města Újezd u Brna
konané dne 15. 2. 2021 v sále Na Rychtě od 18:00
hod.
1/15Z/2021

Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje
ověřovateli zápisu Mgr. Ing. Jana Konvicu a
p. Lubomíra Rožnovského.
2/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
program 15. zasedání Zastupitelstva města
Újezd u Brna konaného dne 15. 2. 2021.
3/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na
vědomí studii „Rekonstrukce kulturního
domu Na Rychtě¨“ zpracovanou společností
Archsign s.r.o., Vršovická 897/20, 101 00
Praha, IČO: 09213856. Zastupitelstvo města
Újezd u Brna rozhodlo, že zastupitelé mohou
podávat své náměty a připomínky ke studii
ve lhůtě do 5. března 2021.
4a/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
schvaluje výši dotací organizacím pro rok
2021 ve výši 1 601 193 Kč následovně:

4b/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace SHM Klub Újezd u Brna
pro rok 2021 ve výši 50 000 Kč a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
4c/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Janou Pecákovou –
„Babské hody“ pro rok 2021 ve výši 35 000
Kč a pověřuje starostku města podpisem
smlouvy.
4d/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Dominikem Floriánem –
„Petropavelské hody – chasa Újezd u Brna“
pro rok 2021 ve výši 35 000 Kč a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
4e/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s

příjemcem dotace Nadační fond JAMIRO pro
rok 2021 ve výši 90 000 Kč a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
4f/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Junák - Český skaut pro rok
2021 ve výši 28 000 Kč a pověřuje starostku
města podpisem smlouvy.
4g/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace DFS Šternovjánek, z.s. pro
rok 2021 ve výši 50 000 Kč a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
4h/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Újezdská Rozmarýna z.s. pro
rok 2021 ve výši 48 500 Kč a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
4i/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Rybáři Újezd u Brna, z.s. pro
rok 2021 ve výši 50 000 Kč a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
4j/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Újezd u Brna pro rok 2021
ve výši 30 000 Kč a pověřuje starostku města
podpisem smlouvy.
4k/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace SK Újezd u Brna pro rok
2021 ve výši 160 000 Kč a pověřuje starostku
města podpisem smlouvy.
4l/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace TJ Sokol Újezd u Brna pro
rok 2021 ve výši 160 000 Kč a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
4m/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace CM Šternovjan, z.s. pro rok
2021 ve výši 30 000 Kč a pověřuje starostku
města podpisem smlouvy.
4n/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Nadační fond ZŠ Újezd u
Brna pro rok 2021 ve výši 100 000 Kč a
pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
4o/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Ústav vzájemné lidské
pomoci, z.ú. pro rok 2021 ve výši 20 000 Kč a
pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
4p/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
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4q/15Z/2021

4r/15Z/2021

4s/15Z/2021

4t/15Z/2021

4u/15Z/2021

5/15Z/2021

6a/15Z/2021

6b/15Z/2021

7/15Z/2021

8/15Z/2021

příjemcem dotace Diakonie ČCE – středisko
BETLÉM pro rok 2021 ve výši 43 950 Kč a
pověřuje starostku města podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Římskokatolická farnost
Újezd u Brna pro rok 2021 ve výši 450 000
Kč a pověřuje starostku města podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Spolek Vinaři Újezd pro
rok 2021 ve výši 50 000 Kč a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Rajhrad pro rok 2021 ve výši
13 312 Kč a pověřuje starostku města
podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Generace Care z.ú. pro
rok 2021 ve výši 152 431 Kč a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace s
příjemcem dotace Sdružení FILIA z.s. pro rok
2021 ve výši 5 000 Kč a pověřuje starostku
města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. EVS-DOT/
0020/2020/UUB o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu města Újezd u Brna s
příjemcem dotace Spolkem Vinaři Újezd a
pověřuje starostku města podpisem
dodatku.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo
informováno o provedeném rozpočtovém
opatření č. 11 ke dni 23. 12. 2020 a vzalo jej
se souhlasem na vědomí.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 ve výši 0 Kč.
Rozpočtové opatření je vyrovnané. Jedná se
o přesun mezi paragrafy z důvodu rozdělení
dotací organizacím.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
Pravidla pro poskytování cestovních náhrad
členům Zastupitelstva města Újezd u Brna.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
Směrnici č. Ú13/2021 o poskytování
stravenkového paušálu – peněžitého
příspěvku na stravování.

9a/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
založit Společenství vlastníků bytových
jednotek Rozprýmova č. p. 990.
9b/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
učinit prohlášení vlastníka budovy č. p. 990 v
k. ú. Újezd u Brna a pověřuje starostku města
podpisem.
9c/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo , že
bytové jednotky včetně podílu na pozemcích
budou stávajícím nájemcům bytového domu
na ul. Rozprýmova č. p. 990 převedeny za
částku nižší nežli je jejich obvyklá cena, a to za
částku 1 Kč v každém jednotlivém případě.
Převod za cenu nižší nežli obvyklou je
odůvodněn zvláštními okolnostmi, tj.
skutečností, že osoby, kterým budou bytové
jednotky převedeny (stávající nájemci)
poskytly městu bezúročnou půjčku na jejich
vybudování, čímž se de facto vlastními
finančními prostředky podílely na jejich
výstavbě, přičemž již v roce 2000 byl ze strany
města vysloven závazek, že tyto byty po
skončení nájemní doby 20 let přejdou do
vlastnictví těchto osob. Existuje tak legitimní
očekávání stávajících nájemců, že jim byty
budou převedeny do vlastnictví za částku 1 Kč,
přičemž tito nájemci na základě tohoto
očekávání do bytových jednotek a jejich
údržby či zhodnocení investovali vlastní
finanční prostředky.
9d/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna pověřuje
Radu města Újezd u Brna zabezpečením
prodeje bytů v bytovém domě Rozprýmova č.
p. 990.
10a/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí s
postoupením práv a povinností vyplývajících z
uzavřených závazků k bytové jednotce č. 1
(původně č. 2) v budově č. p. 979 stojící na
pozemku parc. č. 3258/61, katastrální území
Újezd u Brna, obec Újezd u Brna na trvale
bytem Bošovice, a to za podmínek
stanovených v předložené smlouvě.
10b/15Z/2021Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí s
postoupením práv a povinností vyplývajících z
uzavřených závazků k bytové jednotce č. 8
(původně č. 15) v budově č. p. 980 stojící na
pozemku parc. č. 3258/62, katastrální území
Újezd u Brna, obec Újezd u Brna na nar., trvale
bytem, 664 53 Újezd u Brna, a to za podmínek
stanovených v předložené smlouvě.
10c/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
schvaluje prodej níže vymezených bytových
jednotek do vlastnictví stávajících nájemců
dotčených bytových jednotek, a to za
podmínek stanovených v předložených
převodních smlouvách a pověřuje starostku
podpisem dotčených smluv.
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11a/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o
místním poplatku z pobytu.
11b/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o
místním poplatku ze psů.
11c/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou

se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o
místním poplatku za provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
12/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na
vědomí výsledek dotazníkového šetření k
záměru využití vojenského areálu - „Army
parku“ (parc. č. 5751, 5730, 5731, 5732,
2707/52, 2707/53, 2707/70, k. ú. Újezd u Brna) a
rozhodlo objekt pronajmout do doby, než bude
zastupitelstvem města přijat záměr na jiné
využití této nemovitosti nebo rozhodnuto o
prodeji.
13a/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
vyhovět žádosti pana, 664 53 Újezd u Brna ze
dne 11. 1. 2021, č. j. 205/2021, a prodat žadateli
pozemek ve vlastnictví města Újezd u Brna,
parc. č. 2007, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 78
m2, za cenu 1 000 Kč/m2 + DPH v platné sazbě.
13b/15Z/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
uzavřít a schvaluje kupní smlouvu na prodej
pozemku ve vlastnictví města Újezd u Brna,
parc. č. 2007, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 78
m2 s kupujícím 664 53 Újezd u Brna a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
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Očkování proti COVIDu
Ve čtvrtek 4. března jsme plni očekávání vyhlíželi
očkovací tým Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně. Připraveny byly prostory v Domě
s pečovatelskou službou a v Penzionu i pomocný
personál, který zabezpečovala paní Martina
Matějková se svojí zdravotní sestrou paní Annou
Bílkovou a tým terénní pečovatelské služby včetně
paní ředitelky Elvíry Patákové. Očkovací tým ve
složení dvou lékařů a dvou zdravotních sester
přivezlo vozidlo Hasičské záchranné služby dříve,
než bylo původně avizováno, a rozehrál koncert, na
který dlouho nezapomeneme. Za necelou hodinu
bylo naočkováno 54 zájemců z Domu
s pečovatelskou službou, poté se tým přemístil do
Penzionu, kde za půl hodiny poskytl očkování
dalším 30 zájemcům bydlícím v tomto zařízení.

Aplikace 1.očkovací dávky

Ve čtvrtek 25. března proběhlo očkování 2. dávkou
vakcíny. Díky tomu je už dnes alespoň část
újezdských seniorů chráněna před touto záludnou
a velmi závažnou nemocí.
Jsem velmi ráda, že se podařilo zabezpečit očkování
proti koronaviru v těchto dvou výše jmenovaných
domech, a že tak bylo očkování zpřístupněno lidem,
pro něž by bylo velmi náročné, v některých
případech až nemožné, zajistit si tuto službu
v některém z nabízených brněnských prostor.
Za pomoc při organizaci očkování velmi děkujeme
paní Martině Matějkové i paní ředitelce Patákové
a jejich zaměstnankyním, které se na očkování
výraznou pomocí podílely.
Marie Kozáková, starostka
Podání 2.očkovací dávky

Očkovací tým
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Co se (ne)povedlo
• Byla dokončena demolice rodinného domu č.p. 2.

u Brna – Žatčany a byl vybrán uchazeč lng. Tomáš
Racek.
• Proběhla veřejná zakázka malého rozsahu na
zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci
vzduchotechniky v objektu MŠ Újezd u Brna.
• Byla zpracována a předána projektová
dokumentace k rekonstrukci rozvodů vody
a kanalizace a vzduchotechniky v objektu MŠ Újezd
u Brna a může být vypsána veřejná zakázka na
zhotovitele.
• Byl dokončen ořez a kácení dřevin ve městě, které
bylo nutné ošetřit.

• Probíhá stavba prodloužení kanalizace z ulice
Tyršovy k obřadní síni s protlakem pod železnicí.

• Proběhla první etapa obnovy suchého poldru
v lokalitě Stará hora odstraňováním náletových
dřeviny a úklidem černých skládek z prostoru
poldru.
• Proběhla jednání o v ýstavbě rodinných
a bytových domů.
• Připravuje se veřejná zakázka na zhotovitele akce
„Prodloužení vodovodního řadu k pozemku
p.č. 49“.
• Dokončují se převody bytů v bytových domech
Rozprýmova 979 a 980.
• Připravuje se vymezení bytových jednotek
v bytovém domě Rozprýmova 990, které mají být
v letošním roce převedeny do osobního vlastnictví.
• Bylo zadáno zpracování odhadu k prodeji bytů
v bytových domech na ul. 9. května 876 a 961.
• Byla přesunuta služebna městské policie do
objektu na ul. U Hřiště 966.
• Dokončují se úpravy na radnici spojené
s přesunem pokladny do bývalé kanceláře městské
policie tak, aby byl zabezpečen bezbariérový
přístup.
Karel Vévar, místostarosta

• Pokračuje příprava projektové dokumentace pro
rozšíření a rekonstrukci komunikace s výstavbou
parkovacích míst k MŠ Újezd u Brna.
• V rámci veřejné zakázky na zpracování projektové
dokumentace na intenzifikaci ČOV byl vybrán
účastník WATER DESIGN GROUP LTD, který podal
nejvýhodnější nabídku.
• Proběhla veřejná zakázka na zpracování
projektové dokumentace na cyklostezku Újezd
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Obnova suchého poldru
Suchý poldr v lokalitě Stará hora se nachází
v místech bývalého úvozu a rokle pod kopcem
„Křibky“. Jde o významné vodní dílo sloužící
k protipovodňové ochraně. Ač jde o vodní dílo, je
označení „suchý“ u poldru namístě. Po většinu času
v něm totiž žádná voda není. Jeho význam
poznáme v okamžiku přívalových dešťů, kdy dojde
k akumulaci vody a možná nebezpečná povodňová
vlna pak nemusí způsobit žádné nebo pouze
minimální škody. Suchý poldr odvádí vodu
z lokality Stará hora přes vodoteč v ulicích V Sádku,
Na Zahrádkách a U Parku do řeky Litavy. Poldr byl
budován v roce 2002 až 2004 a celkové náklady
činily 392 100 Kč. Od vybudování suchého poldru
došlo v průběhu několika posledních let
k podstatné změně koryta. Nejenže náletové
dřeviny zcela zaplnily poldr a znemožnily by tak
plynulý odtok vody, ale vydatné deště splavují
zeminu, a mění tím tvar koryta, které by už
nemuselo plnit funkci zadržení většího množství
vody. V nedávné době proběhla první fáze obnovy
poldru vykácením keřů a náletových dřevin. Ve
druhé fázi se musí pomocí techniky vytěžit zemina,
upravit a obnovit těleso poldru a zpevnit stěna
koryta, po které vede cesta. Ta se totiž začíná
narušovat postupným sesuvem půdy.
Od některých občanů dostáváme negativní odezvu,
že zmizel velký kus zeleně a dávají svůj nesouhlas
pocítit pracovníkům pracovní skupiny města. Chtěli
bychom však všechny ujistit, že je tento zásah

opravdu nutný. Někteří rodáci a pamětníci mohou
potvrdit, že větší povodně přišly „z kopce“ a nikoliv
od řeky. Proto se snažíme takové situaci předejít
a doufáme, že nikdy nenastane situace, kdy by
došlo k ohrožení osob či majetku občanů našeho
města povodněmi.
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Karel Vévar, místostarosta

Plánované cyklostezky
V současné době je již zpracovaná projektová
dokumentace pro cyklostezku Újezd u Brna Otnice a zajišťuje se stavební povolení. Cílem
řešení je odvedení cyklistické dopravy ze silnice II/
418 Újezd u Brna – Otnice na samostatnou
komunikaci. Předpokládá se, že cyklostezka nahradí
část cyklotrasy č. 473 Otrokovice - Koryčany Rajhradice dle značení Klubu českých turistů
v mírně pozměněné trase.
Projekt řeší novostavbu cyklostezky v extravilánu
a částečně v intravilánu města Újezd u Brna. Na
začátku trasy bude cyklostezka napojena na
plánovanou cyklostezku v k.ú. Otnice a následně
bude křížena silnicí III/4166. Dále bude ve třech
čtvrtinách trasy vedena souběžně s větrolamem na
jižní straně vlevo ve směru k městu Újezd u Brna
a na opačné severní straně bude lemována bloky
orné půdy. Poté bude cyklostezka prodlouženým
trubním propustkem převedena přes nestálý
bezejmenný tok a bude vedena po severním okraji
zemědělského družstva a pomocí stávajícího
propustku bude cyklostezka převedena zpět na
původní stranu toku. V dalším úseku cyklostezka
povede souběžně s účelovou komunikací vedoucí
od zemědělského družstva k rybníčku na
Ry c h m a n o v ě . Po s l e d n í ú s e k b u d e v e d e n

v zatravněné ploše kolem Domova u Františka a na
konci trasy pak bude napojen na obytnou zónu.
Cyklostezka je navržena v délce 2 362 m. V km
0,719 ve směru od Otnic se nachází nejvyšší bod
trasy a ve zbytku trasa průběžně klesá. Maximální
sklon navržené komunikace je 5,13 % ve třetině
trasy, jinak se podélný sklon pohybuje do 4%.
Ko m u n i k a c e j e n a v r ž e n a d v o u p r u h o v á ,
obousměrná, směrově nerozdělená. Šířka
cyklostezky bude 3,0 m a bude po obou stranách

- !11 -

lemována zatravněnými pásy šířky 0,5 m, v
intravilánu bude cyklostezka lemována
chodníkovým obrubníkem osazeným ve výšce
vozovky.
Dále se připravuje projektová dokumentace pro
cyklostezku Újezd u Brna - Žatčany. Cyklostezka
se stane součástí cyklotrasy č. 5062 Blučina – Újezd
u Brna dle značení Klubu českých turistů v mírně
pozměněné trase a nahradí úseky nezpevněných
povrchů. Navrhovaná trasa bude začínat u mostu
přes řeku Litavu (Cézavu) v části města Rychmanov
a bude vedena po levém břehu řeky k dalšímu
mostu přes řeku Litavu do části města Šternov. Za
mostem by měla být umístěna cyklolávka pro pěší a
cyklisty. Trasa bude po přemostění přes řeku
vedena na pravý břeh a podél řeky pokračovat až k
silnici II/416 Žatčany – Újezd u Brna, kde bude
cyklostezka ukončena. Přes komunikaci II/416
Žatčany – Újezd u Brna bude navazovat na
zpevněnou účelovou komunikaci kolem Žatčan, kde
je vedena stávající cyklotrasa 5062. Předpokládaná
délka cyklostezky je 2,1 km. Šířka cyklostezky 3,0 m
a bude po obou stranách lemována zatravněnými
pásy šířky 0,5 m.

Dalším záměrem je příprava cyklostezek směrem
do obcí Sokolnice a Hostěrádky - Rešov, ale o
návrhu těchto tras vás budeme informovat v
některém z dalších vydání zpravodaje.
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Karel Vévar, místostarosta

Poděkování dobrovolníkům sbírajícím odpadky
Je pro nás velkou radostí a potěšením, že mezi
námi žijí občané, kterým není lhostejný stav krajiny
v bezprostřední blízkosti města. V rámci svých
procházek sbírají odpadky a další předměty, které
do přírody nepatří. Po dohodě s radnicí soustřeďují
tento odpad na určená místa, odkud je odváží
pracovní skupina města k likvidaci. Rádi bychom

všem těmto známým i neznámým dobrovolníkům
chtěli upřímně poděkovat, protože se zasluhují
nejen o zvelebení prostředí, ve kterém žijeme, ale
také poukazují na důležitost ochrany životního
prostředí. Takže velké DÍKY.
Karel Vévar, místostarosta

Iniciativa starostů sdružených v DSO Regionu Cezava
Pandemie koronaviru a karanténa s ní spojená více
či méně ovlivnila a stále ještě mnohdy ovlivňuje
život nás všech. Bohužel se však velmi zřídka
uvádí, že mezi ty nejzranitelnější patří děti
a teenageři.
Při distanční výuce žáci nenaráží pouze na
problémy s učivem nebo na ty technického rázu.
Domácí učení má velké dopady na psychiku dětí a
může vést i k rozvoji rizikového chování. Na
prevenci je přitom během online výuky méně času
a škola také nemusí zvládnout případné problémy
identifikovat, natož je řešit.

Psychologové upozorňují na nebezpečí související
se sociální izolací u dospívající mládeže, která
může vést k poklesu nálady, depresím a úzkostným
stavům. Tento apel však nechce nikdo slyšet.
Situace související s uzavřením škol je alarmující.
Proto se také starostové sdružení v Dobrovolném
svazku obcí Regionu Cezava rozhodli pro vytvoření
otevřeného dopisu. K tomuto dopisu se jako jeden
z členů připojuje také Újezd u Brna.
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Marie Kozáková, starostka
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Sčítání lidu aneb jak na to!
Sčítání již probíhá v plném
proudu a po počátečních
problémech a jistých
termínov ých změnách vám
přinášíme přehledné informace
v kostce. Můžete využít dva
způsoby – online a nebo
listinnou podobu.

odevzdávají opět na určených
kontaktních místech, tedy
zmíněných vybraných pobočkách
ČP.

Online sčítání probíhá od
27. 3. 2021 do 11. 5. 2021, formulář je přístupný na
webu www.scitani.cz či v mobilní aplikaci
Sčítání21. K přihlášení do formuláře je třeba číslo
platného osobního dokladu a datum narození,
případně elektronická identita (eidentita.cz) nebo
datová schránka. Poté se formulář vyplňuje online.
Kdo nevyplní formulář online, je povinen jej
vyplnit v listinné podobě, a to mezi
17. 4. a 11. 5. 2021. Tyto listinné formuláře budou
roznášet sčítací komisaři v předem oznámeném
termínu (informace o termínu bude vhozena do
poštovní schránky, případně vylepena na dveřích)
nebo je možné si je vyzvednout na kontaktních
místech na vybraných pobočkách České pošty. Pro
naše město je to pobočka ČP Šlapanice u Brna,
Masarykovo náměstí 100/7. Seznam kontaktních
míst, jakož i údaje o sčítacích komisařích naleznete
zde: Vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních
míst (ceskaposta.cz). Vyplněné listinné formuláře
je možné vhodit do schránky v odpovědní obálce,
kterou získáte společně s formulářem, a nebo se

Za fyzickou osobu, která není plně
svéprávná, poskytne potřebné
údaje její zákonný zástupce,
opatrovník nebo jiná osoba
oprávněná za ni jednat podle
občanského zákoníku. Pokud se omezení
svéprávnosti dané osoby nebude dotýkat sčítání
lidu, měli by formulář vyplnit společně opatrovník
s opatrovancem, nebude-li opatrovanec schopen
vyplnit formulář samostatně. Jestliže má osoba
svého opatrovníka, aniž by byla omezena ve
svéprávnosti, opatrovník by měl opatrovanci
pomoci, bude-li to zapotřebí, ale neměl by formulář
vyplňovat a potřebné informace poskytovat
namísto opatrovance.
Neposkytnutím potřebných údajů se fyzická osoba
dopouští přestupku, za který jí může být uložena
pokuta do 10000 Kč.
Ať už tedy zvolíte sčítání online a nebo listinnou
formu, dodržte stanovené termíny.
Konečně uvidíme, kolik nás vlastně je:-)
Informace poskytla Mgr. Jana Hajžmanová, odbor
sociálních věcí, Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Zpracovala Mgr. Markéta Jetelová

Podíl Újezdu na ochraně životního prostředí v roce 2020
Díky svým obyvatelům se Město Újezd u Brna může
v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci
o hmotnosti 10,43 t. Na každého obyvatele tak
připadá 3,08 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny a produkce
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020
k úspoře produkce CO2 o 124,48 tun. Víte kolik
smrků pohltí stejné množství CO2? 48 ks.
Nebylo nutné vytěžit 6 115,34 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 229 krát.
Došlo také k úspoře 62 952,50 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 62 953 krát.
Podařilo se recyklovat 6 000,04 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 246 ks nových praček bez
nutnosti těžby železné rudy.
ELEKTROWIN a.s.
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Nad DPS kroužili andělé
Bylo nebylo, nedávno tomu, ve schránkách obyvatel
Domu s pečovatelskou službou v našem městě se
objevili andělé. Kde se vzali? Jaké je jejich
poselství? Kdo je vytvořil? Většina z nás má ráda
tajemství a andílci jím byli obestřeni, pro mnohé
z vás až do této chvíle.
Za vším stojí tři dívky. Nápad se zrodil v hlavě
desetileté Elen Gänsdorferové, které s výrobou
pomáhaly Lenka a Jana Sojkovy. Papír, třpytky
a kousek látky stačily k tomu, aby podle šablony
vznikli andílci, kterých bylo přes sedmdesát.
Materiál si děvčata obstarala z vlastních zdrojů,
tvorba probíhala převážně společně, buď u Elenky
doma a nebo u Lenky a Jany. S pomocí pana správce
se podařilo andílky umístit do schránek DPS jako
milé překvapení pro dříve narozené.

pomoc od města. Nejhezčí je, že vzešel z mladé
generace, o které se často neprávem říká, že nemá
empatii a seniory prakticky nevnímá. Není tomu
tak, v případě zmíněných tří šikovných děvčat
určitě ne.

Jaké bylo poselství této aktivity? Vzbudit naději
v obrat k lepšímu a zanechat vzkaz: „Myslíme na
vás, nejste sami!“

Do Domu s pečovatelskou službou přivedla andílky
upřímná snaha přinést kousek radosti v nelehké
době. A ruku na srdce, komu z nás, bez rozdílu
věku, by se takový anděl právě teď nehodil?
Mgr. Markéta Jetelová

Nápad vytvořit andílky vznikl spontánně, bez
propagace, bez jakýchkoliv požadavků na finanční

Terénní pečovatelská služba a služba domácí péče
V minulém čísle zpravodaje jsme vám poskytli
podrobnou informaci o službě domácí péče, kterou
s velkou obětavostí realizuje v našem městě paní
Martina Matějková. Jak jsme vás již informovali, od
1. ledna 2021 v našem městě působí také terénní
pečovatelská služba, která má svoji základnu
v Domě s pečovatelskou službou na ul. Rybářská
1001 v Újezdě u Brna. Informace o terénní
pečovatelské službě jsme vám přinesli již
v prosincovém vydání zpravodaje 2020. Vzhledem

k tomu, že přetrvávají dotazy, přinášíme vám znovu
podrobné informace o této službě, kontakt na ni
a současně jakési srovnání služby domácí péče
a terénní pečovatelské služby, i když je zřejmé, že
obě služby se vzájemně prolínají, ale současně
také, že při dobré vzájemné spolupráci se mohou i
výborně doplňovat.
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Poslání poskytované terénní pečovatelské
služby:

onemocněním, a to jak fyzického, tak psychického
rázu.

•Terénní pečovatelská služba zajišťuje pomoc
občanům, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a současně rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Nutno
podotknout, že již minulé vedení radnice se snažilo
o zavedení sociální služby, která by byla
odlehčením těžké životní situace rodičů, kteří
pečují o zdravotně handicapované děti. Tuto službu
zajistit a zejména zaplatit není vůbec jednoduché,
proto přicházíme s variantou nabídky výpomoci
těmto rodinám přímo v jejich domácnostech.

• Dále se domácí péče poskytuje osobám, které se
nachází v konečné fázi života, aby se předešlo jejich
nadměrnému utrpení.

• Při poskytování terénní pečovatelské služby
dochází pečovatelky ke svému klientovi, aby mu
pomohly s hygienou, oblékáním či stravováním,
vařením nebo při údržbě domácnosti. Pečovatelky
v rámci dlouhodobé péče fungují také jako
doprovod k lékaři, na úřady, za kulturou,
na rehabilitace a podobně.
• Cílem je zajištění komplexu služeb, které nabízí
uživatelům služby a jejich rodinám možnost
zachování kvalitního života v jejich přirozeném
prostředí, zachování jejich dosavadních sociálních
vazeb a oddálení jejich pobytu v ústavních
zařízeních.
• Terénní pečovatelská služba je zřízena na základě
registrace, kterou vydává krajský úřad. Po získání
registrace může být tato služba pečující organizací,
kterou je třeba uvádět při podání žádosti
o příspěvek na péči. Umožňuje tedy lidem, kteří
nemají žádnou osobu blízkou, požádat o příspěvek
na péči a poskytovanou péči z těchto státem
poskytovaných financí hradit.

• V případě nařízení lékaře je však možná
také preventivní domácí péče, kdy se sledují náhlé
změny zdravotního stavu (např. kritické hodnoty
krevního tlaku či obsahu cukru v krvi).
• Jak již bylo řečeno, o poskytování domácí péče
rozhoduje praktický lékař, případně ji může nařídit
také ošetřující specialista, ale může tak učinit
nejpozději do 14 dnů od propuštění z lůžkového
zařízení.
Domácí péče je službou, na níž má
nárok každý občan České republiky, pakliže získá
doporučení od svého lékaře a má zdravotní
pojištění, z něhož se domácí péče hradí v plné výši.
Na sjednání terénní pečovatelské služby nebo
informace o službě volejte:
Pondělí - Pátek 8 - 15 hod.
Bc. Elvíra Patáková, MBA - ředitelka
+420 773 750 537
e-mail: generacecare@email.cz
web: www.generacecare.cz
Kontakt na službu domácí péče je:
Martina Matějková,
email: dp.matejkova@seznam.cz
tel: +420 724 175 955
web: www.peceoseniory-ujezdubrna.cz

Služba domácí ošetřovatelské péče:
• Pod pojmem domácí péče se rozumí zdravotní
péče o dlouhodobě nemocné poskytovaná
zdravotními sestrami. O domácí péči rozhoduje
ošetřující praktický lékař a výrazně přispívá
k udržování či zlepšení zdravotního stavu
dlouhodobě nemocného člověka. Díky dohledu
ošetřovatele zůstává pacient v kontaktu se svým
okolím, má si s kým popovídat a jeho psychiku
neohrožuje osamělost či pobyt v depresivním
prostředí, jak mohou nemocnice na některé lidi
působit. Domácí péče rovněž rozvíjí v nemocném
soběstačnost a nepřetržitá kontrola minimalizuje
riziko vzniku komplikací. Tento způsob péče se
soustředí hlavně na pacienty s chronickým

Dokladem výborné spolupráce mezi oběma
službami je mimo jiné skutečnost, že paní Martina
Matějková a Elvíra Patáková získaly možnost
testování nemoci Covid-19. Oběma děkujeme za
snahu, kterou vynaložily pro získání pověření
k této činnosti.
Vážené dámy, velmi si Vaší činnosti vážíme
a přejeme hodně sil do Vaší nelehké práce. Věříme,
že Vaše vzájemná spolupráce zajistí do budoucna
další rozvoj sociálních a ošetřovatelských služeb
poskytovaných občanům našeho města.
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Marie Kozáková, starostka

Něco málo z naší školky
Po oslavě vánočních svátků se
nám otevření školky trošku
opozdilo, ale opět jsme se od 11.
1. 2021 přesunuli do
pohádkového světa her, nápadů a
zajímavých aktivit ve školce.
Před otevřením a nástupem dětí
nám celou školku pečlivě
vyčistili naši hasiči pomocí
ozonového generátoru, aby na
nás nemohl žádný bacil! Touto cestou velice
děkujeme SDH Újezd u Brna za skvělou spolupráci,
pomoc a nasazení.
Rádi jsme vycházeli do zimní přírody. Úplně skvělé
ovšem bylo, že se zima ukázala ve své pravé podobě
a mohli jsme využít sněhovou nadílku ke hrám.
Konečně tento rok sníh a led vydržel delší dobu
a my si mohli zimních radovánek užít do sytosti.
Vyzkoušeli jsme s dětmi zimní sporty, tvořili jsme
velké sněhové koule, postavili sněhuláky. Chodili
jsme “ lopatovat” z kopce. Krmili jsme a pozorovali
ptáčky v zimě. Několikrát jsme mohli vidět i velké
hejno vran, které si posedaly na zahrady
a přelétávaly z místa na místo. Hledali jsme stopy
zvířat ve sněhu. Poznávali jsme, čí stopy to byly.
Kolikrát nás k těm stopám napadl i nějaký příběh.
Ze zimních radovánek se doba nepozorovaně
překulila do masopustního veselí. Vrcholem se stal
karneval, na který všechny děti netrpělivě čekaly

a pečlivě s rodiči připravovaly
kostýmy. To se pak celá školka
přeměnila na barevný sál plný
princezen, zvířátek, rytířů i
superhrdinů. Tancovali jsme,
běhali a soutěžili až do oběda, co
nám síly stačily.
Teď už je zimní pohádky konec.
I přes to, že je naše školička od
1. 3. 2021 uzavřena, tak už se
nemůžeme dočkat, až se budeme moci zase
společně potkávat. Doufáme, že brzy probudíme
kouzelné a voňavé jaro i na naši školkové zahradě.
Po dobu, co je mateřská škola zavřená, pro vás, milé
děti, ale i pro rodiče připravují paní učitelky
nejrůznější inspirace, úkoly, videa a hry, které
můžete doma společně zkoušet. Také pro vás
připravujeme malé překvapení v podobě nové
přírodní učebny na zahradě školky.
V období od 3. 5. do 11. 5. 2021 května proběhne
v mateřské škole zápis nových dětí na nastávající
školní rok. Pro bližší informace sledujte webové
stránky mateřské školy (www.msujezdubrna.cz),
kde budou postupně aktualizovány informace nebo
kontaktujte ředitelku mateřské školy na e-mailu
info@msujezdubrna.cz.
Milé děti a milí rodiče, všechny Vás od srdce
zdravíme a už se na Vás těšíme.
Vaše holky z mateřské školky
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Knihovna připravuje pro čtenáře nové tituly
ŠIKMÝ KOSTEL, 2 díly

ÚDOLÍ

Karin Lednická

Bernand Minier

Román

Detektivka

Románová kronika
ztraceného města.
Příběh o někdejší
pastevecké vesnici,
která vystavěla svůj
rozkvět na těžbě
uhlí, aby o století
později zašla na
úbytě - také kvůli
těžbě uhlí. Dnes už
z výstavních budov
a vznosné katedrály
nezbylo nic. Jen
šikmý kostel, který
strmě a varovně ční
do pusté krajiny. Kniha začíná obrovským důlním
neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do života
obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této
knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po
následující čtvrtstoletí sledovat. Oba díly se rychle
staly bestsellerem.

Malá vesnice
v srdci Pyrenejí je
po sesuvu půdy
naprosto odříznutá
od okolního světa
a zdejší obyvatele
navíc děsí sériový
vrah, který za
sebou nechává
znetvořené oběti.
Kriminalista
Martin Servaz čelí
disciplinárnímu
řízení, přesto se do
případu pouští. Nemůže jinak – v izolovaném údolí
uvízla i jeho bývalá partnerka Marianne. Dokáže
vyšetřovatel najít pachatele dřív, než dojde
k dalšímu neštěstí?
NOVÉ AUDIOKNIHY

ŠARLATÁN
Josef Klíma, Marek
Epstein
Román, biografie
Josef Klíma převedl
do knižní podoby
scénář Marka
Epsteina k filmu
Šarlatán. Vzniklo
tak strhující
životopisné drama o
Janu Mikoláškovi,
muži s léčitelskými
schopnostmi. Příběh
vznikl podle
skutečné události,
na Mikoláška se
obracely tisíce lidí
s žádostí o pomoc, včetně osobností politického
a kulturního života. I když léčitel neměl medicínské
vzdělání, dovedl jim svým nevšedním umem
diagnostikovat choroby a pomocí bylin je i vyléčit.

Novinky, ale i starší knihy nebo stolní hry můžete
hledat na adrese:
http://katalog.knihovna.ujezdubrna.cz/
Knihovnice Daria Matoušková a Věra Lísková
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Kultura a aktivity trošku jinak
Adventní výzva
Vážení spoluobčané, bohužel jsou v této covidové
době úplně zastaveny všechny kulturní
a společenské aktivity. Tyto máme snahu nahradit

jinými aktivitami – jedna z nich proběhla v době
adventní. Připravila ji paní Mgr. Jana Pízová a
nazvala ji Adventní výzva.
Každý den jste tak měli možnost plnit jeden ze
zadaných úkolů, které byly zveřejňovány
prostřednictvím facebooku, webových stránek
města, aplikace Česká obec a písemně
prostřednictvím všech vývěsek a nástěnek
nacházejících se na území města Újezd u Brna.
Občané zapojení do této aktivity dostali drobný
dárek.
Marie Kozáková

Stavím, stavíš, stavíme.
V prosincovém zpravodaji jsme vyhlásili soutěž O
nejlepšího sněhuláka. Soutěž probíhala od 21. 12.
2020 a původně měla být ukončena v neděli 28. 2.
2021.Nakonec byla prodloužena až do 3. 3. 2021. V
letošním roce jsme měli celkem štěstí, počasí nám
přálo a sněhu jsme si mohli užít více než v letech
předchozích. Máme radost, že se možná i díky tomu
zúčastnilo více dětí. Každý sněhulák byl jiný, jeden
menší, druhý větší, ale všechny nám udělali radost.
Na fotkách bylo vidět velké odhodlání a hlavně
radost z odvedené práce. Do soutěže nakonec
dorazilo 7 snímků. O celkovém vítězi rozhodli
stejně jako v loňském roce občané města, kteří
hlasovali na facebookových stránkách Město Újezd
u Brna. Nejvíce hlasů nakonec získala Lenka
Sojková se svým naparáděným sněhulákem.
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Celkové výsledky:
1. Lenka Sojková (59 hlasů)
2. Monika Floriánová (47 hlasů)
3. Jindřich a Madlenka Šinderbalovi (41 hlasů)
4. Matyas a Dominik Švandovi (29 hlasů)
5. Barunka a Kateřinka Liškovy (23 hlasů)
6. Jirka Komosný (16 hlasů)
7. Soňa Mácová (11 hlasů)

Dne 30. 3. 2021 obdrželi všichni soutěžící krásné
odměny z rukou paní starostky Marie Kozákové.
Věřím, že odměny se dětem líbí a příští rok se
znovu zúčastní.
Děkujeme také všem, kteří dětem poslali své hlasy.
Za KŠK Ing. Lucie Švandová

Velikonoční strom
Děkujeme všem, co se zapojili do jarní velikonoční
výzvy na ozdobení břízky před radnicí. Též
děkujeme organizátorce a všem jejím pomocníkům,
kteří pomohli zkrášlit centrum města.
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Naučná velikonoční stezka
Na první dubnový víkend jsme pro děti připravili
tematickou stezku „Tajemství Velikonoc“. Stezka
byla určena jak pro nejmenší, tak pro větší děti (pro
ně ve 2 úrovních obtížnosti) a přiblížila dětem
příběh Velikonoc
a zvyky spojené s
o b d o b í m
nejdůležitějších
křesťanských
svátků. Cílem
zdolání stezky
bylo seznámit se
se
zvyky
a tradicemi
a hravou formou
splnit tematické
úkoly a hádanky.
Na stanovištích
děti získaly
písmenka, ze
k t e r ý c h
poskládaly tajenku.
Stezka pro nejmenší vedla z parku od radnice
kolem Rychty, dětského hřiště Na Zahrádkách až do
parku u Penzionu, stezka pro větší pak od radnice
do parku a dále kolem sokolovny ke Kapli sv.
Antonína, pomníku leteckého neštěstí až k Přírodní
rezervaci Špice. Děti, kterým se podařilo tajenku
vyluštit, dostaly diplom a sladké překvapení. Pro
všechny však byl největší odměnou pohyb a pobyt
na čerstvém vzduchu. Moc děkujeme za pomoc
všem, kteří se na realizaci stezky
podíleli.
Jsme rádi, že se vám stezka líbila,
a protože měla dobrý ohlas,
připravujeme pro vás už teď
stezky další.
Amutorabora – čarodějnická
stezka
Vesmírné putování – naučná
stezka o naší Galaxii
Záhada ztracené školy – stezka s
detektivní zápletkou
Petra Kocúrová, místostarostka
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Z újezdské kroniky - tentokrát z nedávné minulosti
V Úvodu k roku 1995 čteme:
"Obecní zastupitelstvo pod vedením pětičlenné rady v
čele se starostou panem Františkem Kotolanem
zjistilo, že je v těchto letech možnost získat schválení
pro povýšení Újezdu u Brna na město. Tak tomu bylo i
v roce 1909, kdy byla naše obec povýšena na městys. A
tak představenstvo obce přistoupilo podle možností ke
zvýšenému budování a rozvoji obce.
Byl dostavěn obchodní dům Globus a před ním
upraveno pěkné prostranství. Pro rozšíření silnice a po
její narovnání z Komenského ulice přímo k pomníku
padlých v I. světové válce s bustou T. G. Masaryka byl
odstraněn dům čp 37, bývalé kamenictví Josefa
Šuláka, dříve sloužící jako dům újezdských lékařů. Ze
stejného důvodu byl již před několika lety zbourán i
dům č. popisné 4 Bohumila Haluzy a dům Oldřicha
Suchomela č. popisné 186. Pomník padlých s bustou
T.G.M. byl přemístěn před budovy základní školy.
Koncem tohoto roku, v listopadu 1995 byla pak
hluboko vybagrována nová silnice podle schváleného
plánu a začal se navážet písek pro její základ. Touto
úpravou odpadne objížďka kolem kostela se dvěma
nepřehlednými a nebezpečnými zatáčkami.
Obecní zastupitelstvo však v těchto letech začalo
opravovat i staré památky.
V roce 1990 byla opravena zvonice v bývalém
Rychmanově nákladem 50.000 Kč. Byl z ní odstraněn
tlampač obecního rozhlasu, který se na tuto
historickou památku nehodil.
V roce 1991 přistoupilo se i k opravě rychmanovského
evangelického kostela a to nákladem 170.000 Kč. Při
dokončení prací byl do báně věže uložen záznam "Na
paměť budoucím", ve kterém je vedle historických
údajů bývalé obce Rychmanov uvedena i doba
současná.
Pro naprostý nedostatek pitné vody u nás byla v
listopadu a prosinci 1994 prodloužena instalace
vodovodu ke škole, v roce 1995 byla zavedena
instalace v ulici Nádražní, Palackého a Revoluční
nákladem 1,500.000 Kč.

Vlastní stavební práce byly zahájeny v únoru 1995.
Projektantem stavby byl pověřen ing. arch. Martin
Habina a ing. architekt Miloš Zukal. Stavbu provádí
firma Komfort Brno, Vídeňská 55. Plánovaný rozpočet
je 31,500.000 Kč. V polovině listopadu je vnější hrubá
stavba téměř hotova, do konce roku se provedlo ještě
zastřešení plechem.
Kanalizace rozvedená v obci v letech 1993 a 1994 má
mimořádný význam zvláště po vybudování čistící
stanice za bývalým Šternovem poblíž mostu přes
Litavu. Celkový náklad rozvodu činil 32,000.000 Kč.
Čističku hradila Vojenská správa, neboť kanalizace
slouží i vojenské posádce na Staré hoře.
Pro rok 1995 je naplánována stavba nového Obecního
úřadu, pro zlepšení televizního příjmu je naplánován
kabelový rozvod v jednotlivých ulicích a příslušné
zařízení na budově základní školy. Výkop pro položení
kabelu jde od školy jejím dvorem a zahradou do
Palackého ulice, pak povede ulicí Revoluční a ulicí 9.
května. Kdo z občanů bude mít o připojení zájem,
zaplatí obci 3.350 Kč a poté pravidelný měsíční
poplatek za užívání.
Oprava římskokatolického kostela včetně kupole a
kříže na věži má se provést v říjnu 1995. Rozpočtované
náklady na tuto práci ve výši 150.000 Kč uhradí opět
obec.
Podle tohoto stručného výčtu úkolů, které si Obecní
zastupitelstvo vytyčilo, je patrno, že se opravdu snaží
dospěti k cíli, který si stanovilo. To znamená
dosáhnout takových výsledků ve zlepšení nejen
vzhledu obce, ale tím i životní úrovně našich obyvatel.
Jedním z důvodů, který je k těmto plánům podnítil, je i
sousední obec Telnice, která na podkladě svých
výsledků ve zvelebování vzhledu se zařadila do soutěže
o nejlepší obec v České republice.
Hlavním důvodem pro naše představitele je však
především skutečnost, že příští rok 1996 bude naše
obec slavit 855. výročí svého vzniku a při té příležitosti
mohla by být žádost o povýšení Újezdu u Brna na
město vyslyšena. "

Plyn v obci byl rozváděn v letech 1992 až 1994. Za
tento rozvod bylo zaplaceno 12,000.000 Kč.
Pro výstavbu Domova důchodců v parku u Peclova
mlýna, zvaného "Penzion", musela se nejdříve a to v
roce 1994 zavést voda nákladem 600.000 Kč. S
úpravou terénu začalo se v listopadu téhož roku
odstraněním nejnutnějších stromů a ostatních dřevin.
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Z kroniky vypsala Rostislava Paarová

Okénko pro děti
Tentokrát je křížovka mnohem těžší, ale vy si určitě poradíte.
Jaké máš znalosti o našem městě?

1. Náměstí kterého světce v Újezdě je do tvaru U?
2. Křestní jméno ředitele základní školy města.
3. Část města.
4. Název budovy, kde pracuje vedení města.
5. Věc ve znaku města vpravo nahoře.
6. Historická budova na Staré hoře.
7. Jak se nazývají trhy, které pořádá město na podzim?
8. Jak se nazývá pamětihodnost severně od města?
9. Křestní jméno dětské lékařky v našem městě.
10. Příjmení architekta, sochaře a malíře
narozeného v r. 1933 v Újezdě.
11. Název ulice, kde stojí sokolovna.
12. Název řeky, která teče kolem našeho města.

Správně vyluštěnou tajenku nám zašlete do 30. dubna na email kroupova@ujezdubrna.cz.
Ze správných odpovědí opět vylosujeme 3 výherce.
Na minulou křížovku nám přišlo 11 správných odpovědí a z nich paní místostarostka vylosovala tyto
výherce: Lukáš B., Markéta O., Jan M. Blahopřejeme.
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Vyhodnocení ankety
Výsledky ankety k využití prostor odstraněného
domu č. 2 na ulici Nádražní:

• Vystavět - 19 hlasů

• Souhlasím se záměrem zbudování „Centra

• Sportovní areál, plavecký bazén (koupaliště) -

• Souhlasím se záměrem zbudování „Centra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

volného času“ - 37 hlasů

volného času“ včetně sociálních bytů - 73 hlasů

Návrhy občanů k vystavění:

• „Pouze“ sociální byty - 16 hlasů
• Byt pro lékaře (zubař, revmatolog, ortoped)
a učitele - 6 hlasů

• Junácká klubovna - 3 hlasy
• Cukrárna, kavárna - 2 hlasy
• Kavárna, která bude zaměstnávat osoby se zdrav.
postižením

•
•
•
•
•
•

Parkoviště - 2 hlasy
Učebny pro ZUŠ - 2 hlasy
Sauna, fitness centrum - 2 hlasy

Návrhy občanů k vystavění:
4 hlasy

Mikro jesle
Zdravotní středisko + lékárna
Zubní středisko – ordinace s operačními
mikroskopy, rentgenem, systémem Cerec

Komerční střelnice (střelecký klub) - 3 hlasy
Sklady - 3 hlasy
Hotel - 2 hlasy
Kulturní sál (koncerty) - 2 hlasy
Domov pro dlouhodobě nemocné
Ekofarma se zázemím (restaurace, zoo koutek)
Bytové městečko s MŠ
Paintball, únikové hry
Archiv
Zbourat a vysázet les
Fotovoltaická elektrárna
Za prodej Army parku postavit Centrum volného
času včetně bytů či zrekonstruovat, vyhloubit
a vyčistit rychmanovský rybník

• Prodat a peníze použít na zvelebení a výstavbu
města, obnovit Rychtu

• Oprava obuvi a kožené galanterie
• Prodejna masa a zeleniny
• Volnočasové aktivity: pingpongové stoly,
elektronické šipky a bowling (kuželky)

• Prostor pro využívání místních spolků a sdružení

(např. zkoušky hudebních kapel, setkávání a rady
sdružení)

• Prodat a z výtěžku zafinancovat biotop
• Termální koupaliště
• Volná průchozí plocha s posezením propojená do
prostoru parkoviště u Restaurace U kostela

C E L K E M O D E V Z DÁ N O F O R M U L Á Ř Ů S
ANKETOU - 144.
Výsledek ankety byl předložen na 15. zasedání
Zastupitelstva města Újezd u Brna konaném dne
15. 2. 2021. Ohledně využití prostoru odstraněného
domu č. 2 na ulici Nádražní nebyl přijat žádný
záměr. Co se týká areálu Army Parku, rozhodlo
zastupitelstvo objekt pronajmout do doby, než
bude zastupitelstvem města přijat záměr na jiné
v yužití této nemovitosti nebo rozhodnuto
o prodeji.

Výsledky ankety k využití areálu ARMY PARKU:

• Prodat - 50 hlasů
• Pronajmout - 57 hlasů
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Výsledky ankety zpracovala
Daria Matoušková a Věra Lísková
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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 povídalaKaždý občan města může přispět!
• Příspěvky posílejte na adresu zpravodaj-ujezd@seznam.cz
• Uzávěrky jsou vždy 15. 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:
jpg, jpeg, bmp.
• 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.

Městský zpravodaj Újezd u Brna. Vydává Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53, Újezd
u Brna, IČO: 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-školské komise. Korektury: Mgr. Marie Lišková. Autoři fotek: Stanislav Pospíšil st.,
archiv mateřské školky, archiv ZUŠ Liberec, Petra Spáčilová, Petr Janírek, Petra Řeřichová,
archiv města Újezda u Brna.
ARCHIV

Příspěvky zasílejte na zpravodaj-ujezd@seznam.cz. Redakční příspěvky se nevracejí.
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