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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v uplynulém období jsme se opět posunuli
k toužebně očekávanému způsobu života bez omezení a mohli jsme tak společně prožívat mnoho
krásných akcí, jakými byly mimo jiné zahradní
slavnost v mateřské škole spojená s pasováním
předškoláčků, vítání nově narozených dětí mezi
občany našeho města, zahradní slavnost na ukončení školního roku v základní škole a následně
rozloučení s absolventy základní školy poněkud
oficiálněji na radnici, hody, malá ochutnávka
klasické hudby v podání violoncellisty Lukáše
Svobody pro obyvatele DPS a Penzionu, koncert
dechové hudby Bílovčanka i posezení v zahradě
DPS spojené nerozlučně s hudebním doprovodem
Ing. Miloše Zapletala a opékáním špekáčků. Všechny zorganizované akce vyžadovaly nepochybně
velké úsilí organizátorů a za to jim patří velký dík.
Při prožívání výše uvedených příjemných akcí
postihla 24. června jih Moravy tragická událost
a my jsme zpovzdálí s úděsem sledovali nepředstavitelně ničivou sílu tornáda. A stejně nečekaně se
zvedla nebývalá vlna solidarity. Na vyhlášenou
sbírku jste také vy, milí spoluobčané, zareagovali
zcela neuvěřitelně. Díky vaší štědrosti ihned 25. a
26. června odvážela naše jednotka a sbor dobrovolných hasičů balené vody, pracovní rukavice, lopaty
a další pracovní nářadí, dezinfekci, drogerii a mnoho dalších věcí lidem, kteří se ocitli v nouzi – bez
domovů, osobních věcí a bez prostředků. Naši
hasiči se následně vydali osobně postiženým lidem
pomáhat odstraňovat následky této živelné pohromy.
Matka Tereza řekla: „Mě nezajímá dav. Kdybych
viděla davy ubožáků, nikdy bych nemohla svoji
práci začít. Zajímá mě jen můj bližní, jednotlivec,
tomu mohu pomoci, a tak pomáhám.“
Nevím, co jste si řekli vy, kteří jste bez váhání
přispěchali s vaší pomocí potřebným lidem. Ale
osobně cítím velkou hrdost, že máme v našem
městě tak ochotné a obětavé lidi. Vám všem, kteří
jste neváhali a ihned se rozhodli pomoci jakoukoliv
formou, velmi děkuji! Nesmírně si vaší obětavosti
a ochoty pomáhat vážím.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné slunečné
letní dny prožité bez pohrom – v klidu, pohodě
a s vědomím příjemných drobných maličkostí
každého dne, které jako kapka ke kapičce vytvářejí
potok či řeku našeho vlastního pocitu radosti
a štěstí. Třeba jen proto, že jsme pomohli někomu
potřebnému.
Vaše starostka Marie Kozáková
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Rozhovor se zastupitelem našeho města K. Hradským
V čem je pro Vás naše město výjimečné, jaké
jsou jeho přednosti? Co ve městě naopak chybí?

a úsměvy většiny obyvatel, se kterými se potkávám,
tato negativa zčásti přehluší.

Na Vaši první otázku musím odpovědět, že naše
město je určitě v řadě věcí hodné pozornosti, ale
nepovažoval bych je za výjimečné. Nazval bych je
„nadstandardním”. Uvedl bych například, co mne
zrovna napadlo: Všechna zařízení pro seniory, která
slouží již řadu let, tj. Penzion na ul. Štefánikova,
Dům s pečovatelskou službou na ul. Rybářská,
domov pro seniory „U Františka” také na ul.
Rybářská. Dále Smuteční síň, využívaná pozůstalými z Újezdě u Brna i z širokého okolí. Ta slouží
rovněž k pořádání koncertů význačných umělců.
Také čistota města je po dlouhá léta na vysoké
úrovni. Pozadu nezůstává lékařská péče, školství
a služby pro občany z řad soukromých podnikatelů.
Vysoce hodnocena je také možnost dopravy
do Brna městskou hromadnou dopravou, autobusem č. 40. A jistě máme i jiné vymoženosti, které
nejsou jinde běžné.

Čeho byste chtěl ve prospěch občanů dosáhnout?

A co ve městě chybí? Ze staveb a vybavenosti města
bych jen opakoval akce, které zastupitelstvo města
každoročně schvaluje v plánu rozvoje města. Podle
mne se zhoršila komunikace mezi lidmi. Normální
setkávání a „pokecání” bez mobilů a počítačů.
Působíte na pozici zastupitele, jaká jsou největší úskalí při vykonávání tak zodpovědné
funkce?
Víte, práce zastupitele města spočívá v největší
míře v komunikaci s občany, ale i mezi zastupiteli
samotnými. Nezbytností a povinností je nejen
názory, připomínky, ale i stížnosti od občanů
vyslechnout, ale také s nimi odpovědně naložit, tj.
fundovaně odpovědět, když to nevím, tak se
postarat, aby občan odpověď dostal od příslušného
odborníka a včas.
Pracoval jsem na různých postech ve vedení města
mnoho let, a tak mně není příjemné se zmínit
o části vystoupení současného vedení města
na zasedáních zastupitelstva města, která mě
zasáhla a zčásti se podepsala na mém zdraví.
Jednalo se o negativní hodnocení minulého vedení
města, tedy i mého, v tom, že jsme se nestarali
o nemovitosti města, takže některé jsou v „katastrofálním stavu“. S tím kategoricky nemohu
souhlasit. Nikdo nebere v potaz, že před cca 20 lety
byly jiné materiály, technologie, bezpečnostní
zařízení, normy a ty mohou být dnes poněkud
překonané. Oproti tomu příjemná komunikace

Prospěch občanů obce a následně města Újezda
u Brna byla moje práce, a dá se říct i poslání, od roku 1980. Po celou dobu až do dneška mně nikdy
nebylo a není lhostejné, jak naši obyvatelé žili, žijí,
bydlí, jak jsou v Újezdě u Brna spokojeni. Co se
vybudovalo, čeho se dosáhlo, ať posoudí naši
občané sami. Já vzhledem ke svému věku a zdraví
toho již moc nedokážu. Nyní jsou na řadě jiní.
Přesto, jestli má někdo z našich občanů pocit, že
bych mu mohl radou pomoci, budu-li toho schopen,
neodmítnu a rád to udělám.
Vedete oddíl stolního tenisu při SK Újezd
u Brna, jaký je podle Vás jeho největší přínos?
Na reprezentaci našeho města v soutěžích probíhajících na okrese Vyškov se podílejí, a o mnohé se
také starají, tři vedoucí družstev dospělých (26 hráčů) a jeden vedoucí družstva žáků (11 hráčů). A přínos? Kromě již uvedené reprezentace města a také
péče o svá těla, jsou to chvíle strávené v kamarádském kolektivu bez mobilů a počítačů a také
škola odpovědnosti vůči spoluhráčům.
Většina z nás má určitým způsobem uspořádaný žebříček životních hodnot. Co je v životě vůbec nejdůležitější pro Vás?
Asi by všechny, kdo mne znají, překvapilo, kdybych
na první místo umístil něco jiného než zdraví. Ale
pro spokojený život je třeba k tomu zdraví ještě
připojit klid a pohodu v rodině, optimismus,
odpovědnost, veselou mysl a také lásku ke všemu,
co člověk dělá.
Přeji všem spokojené prázdninové dny a mnoho sil
do dalšího období.
Rozhovor vedla Mgr. Markéta Jetelová

P.S. Pana Karla Hradského jsem poprosila o fotografii, neboť i ta bývá součástí rozhovoru s jednotlivými zastupiteli. Podle jeho vyjádření fotografie
není třeba, pro obyvatele města je známou osobou.
Jeho přání tedy respektuji.
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Ludvík Kolek – vzpomínání na nezapomenutelného rodáka
Vážený muž, významná osobnost, vynikající
architekt, sochař a malíř pan Ludvík Kolek přišel
na svět 5. srpna 1933 v Újezdě u Brna, letos
27. května zemřel. První léta svého života prožil
s rodiči a sestrou Ivou na Podkarpatské Rusi. V roce
1939 se rodina Kolkova vrátila do Újezda u Brna.
Po válce přesídlili do Brna, kde Ludvík Kolek prožil
celý svůj život.
Po maturitě na gymnáziu studoval v letech 1952 až
1955 výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity. Po státní závěrečné zkoušce
obdržel diplom, ale až po půl roce, navíc s písemným zákazem učit. Nastoupil proto dráhu
svobodného povolání výtvarníka a věnoval se
především zakázkám pro církevní objekty. V nich
vytvářel například nástěnné malby a vitráže,
zabýval se také úpravou interiéru presbytářů,
navrhoval oltáře, ambony, křížové cesty a další
vybavení kostelů.
Jednou z jeho nejznámějších realizací se stal kostel
sv. Josefa v Senetářově v okrese Blansko. Vznikal
totiž za komunistického režimu v letech 1969–
1971. „To je nezapomenutelná chvíle v mém životě.
V noci se ozval telefon a byl to otec Vavříček a že
chce ode mě kostel. Já jsem říkal, otče, já jsem
v životě neudělal ani chlívek... nebo něco takového
jsem řekl. Smál jsem se tomu, že je to nedorozumění, že jsem malíř a sochař. Já jsem byl úplně
strnulej. Ještě v tu chvíli se ve mně probudilo něco
takového jako: A co když bys to přece jenom měl
dělat? Zjistil jsem, že na mně je, abych do té role
vstoupil“, uvedl později Kolek. Komunistickým
úřadům stavba zůstala nejdříve utajena. Později
užívání nového kostela povolily pod podmínkou, že
nebude slavnostně vysvěcen.
Po roce 1989 bylo podle jeho návrhů postaveno
ještě dalších 5 kostelů, nejznámější jsou v Hustopečích, Břeclavi a Slavkovicích. Vytvořil řadu
nezaměnitelných děl – obrazů, soch …
I v újezdském kostele najdeme stopy jeho tvorby.
Navrhl obětní stůl, ambon, lavice, mříž na kůru
a skříň pro varhany.
Byl také jedním ze zakládajících členů Gregoriánské scholy v kostele sv. Tomáše v Brně a jejím
dlouholetým vedoucím. Je také autorem publikace
„Panna Maria Svatotomská, ochránkyně Brna“.
Ludvík Kolek je nositelem řady ocenění. V roce
2007 mu biskup Vojtěch Cikrle předal medaili
sv. Petra a Pavla za dlouholetou obětavou službu
pro církev. Za celoživotní úsilí v oblasti sakrální
tvorby a architektury byl Českou biskupskou

konferencí oceněn Řádem sv. Cyrila a Metoděje,
v roce 2015 obdržel Cenu Jihomoravského kraje atd.
V roce 2012 bylo panu Ludvíku Kolkovi uděleno
čestné občanství Újezda u Brna a obdržel také klíč
našeho města.
V roce 1980 se podařilo uspořádat výstavu jeho
prací v Muzeu křesťanského umění v belgickém
Ostende. Stal se poté členem Evropského sdružení
výtvarných umělců. Vystavoval v mnoha evropských městech např. v Paříži, Salzburgu, Cannes,
Boloni. Byl zakládajícím členem komunity
Emmanuel v České republice.

Vzpomínka jeho neteře Rity Konzalové:
Můj strýc Ludvík Kolek byl člověk mírné povahy.
Uměl výborně naslouchat druhým lidem, měl velké
porozumění a dokázal každému dobře poradit.
Nikdy jsem neslyšela, že by o někom řekl něco
špatného, v každém viděl jeho lepší stránku.
Mnoho lidí nezapomene na jeho trpělivost,
obětavost, ochotu pomáhat a sloužit. Vyznačoval se
velkou skromností, všechna ocenění, která dostával, přijímal s velkou pokorou.
Jen v jedné oblasti se uměl projevovat nesmlouvavě. Bylo to v oblasti umění a estetického cítění.
Vždy tvrdě vyžadoval od všech řemeslníků přesnou
realizaci svého návrhu nebo projektu.
Proč byl právě takový? On žil v Bohu a pro Boha
a to se plně projevovalo v jeho životě.
Nesmazatelně se zapsal do srdcí mnoha lidí.
Vždycky se rád vracel do Újezda a se zájmem
sledoval, co se zde děje.
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Článek vznikl na základě podkladů od rodinných
příslušníků pana Ludvíka Kolka

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva č.18
6/18ZM/2021 Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít a schvaluje Smlouvu o úvěru č. 99029930016 s Komerční bankou a.s., se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO:
45317054 ve výši 10 000 000 Kč a pověřuje
starostku města jejím podpisem.
7/18ZM/2021 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 4 ve výši 10 888 800 Kč.
Rozpočtové opatření je vyrovnané.
8/18ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere
na vědomí Závěrečný účet DSO Region Cezava
za rok 2020.
9/18ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
uzavřít a schvaluje kupní smlouvu se smlouvou
o zřízení služebnosti na prodej pozemku parc.
č. 3206/2, k. ú. Újezd u Brna, odděleného
dle GP 1685-68/2016 ze dne 31. 8. 2016
z pozemku parc. č. 3206, o výměře 3 399 m2,
za navrhovanou cenu 1 295 000 Kč s prodávajícím Správou železnic, s. o., se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a pověřuje
starostku města podpisem této smlouvy.
10a/18ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
uzavřít a schvaluje Smlouvu o územním rozvoji
s .. ......, 664 53 Újezd u Brna, ... .. ., 561 52
Verměřovice, ....., 664 53 Újezd u Brna, ......,
664 53 Újezd u Brna a ...., 664 53 Újezd u Brna
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
10b/18ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
nevyhovět žádosti ze dne 31. 5. 2021, č. j.
2979/2021/UUB, a neprodat pozemek ve
vlastnictví Města Újezd u Brna, parc. č. 2280/4,
k. ú. Újezd u Brna, o výměře 102 m2.

1/18ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje
ověřovateli zápisu p. Lubomíra Rožnovského
a Ing. Libora Lattenberga.
2/18ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna schvaluje
program 18. zasedání Zastupitelstva města
Újezd u Brna konaného dne 21. 6. 2021.
3/18ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo
zrekonstruovat kulturní dům Na Rychtě
dle studie zpracované společností Archsign
s.r.o., Vršovická 897/20, 101 00 Praha, IČO:
09213856. Zastupitelstvo města Újezd
u Brna ukládá Radě města, aby řešila veškeré
záležitosti týkající se této akce.
4/18ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere
na vědomí prezentaci budoucího stavebního
záměru v lokalitě „Za ulicí 9. května v Újezdě
u Brna“ a stav přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí pro vybudování technické a dopravní infrastruktury dle prezentované situace zástavby lokality.
5a/18ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere
na vědomí informaci o projektu centrálního
systému likvidace odpadních vod a pověřuje
starostku města k jednání s Vodárenskou a.s.
jako zpracovatelem technicko-ekonomické
studie. Zastupitelstvo města požaduje
předložení této studie k dalšímu projednání.
5b/18ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna souhlasí,
že pro realizaci projektu centrálního systému
likvidace odpadních vod bude využit pozemek parc. č. 4072, k. ú. Újezd u Brna.
Majetkoprávní vypořádání týkající se tohoto
pozemku bude součástí dalších dohod.

Jak jsme pomáhali v očkovacím centru v Hustopečích
Hustopeče, město v srdci jižní Moravy, město, kam stojí
za to vypravit se na výlet. Naše návštěva však výletem
v pravém slova smyslu nebyla. Na základě žádosti
o výpomoc, kterou vyslal hlavní organizátor hustopečských dobrovolníků pan Robert Novák, jsme se rozhodli
pomoci tamnímu očkovacímu centru vytvořenému operativně ve Společenském domě. Již po zahájení činnosti
centra reagovalo na výzvu Dobrovolné sdružení obcí
Region Cézava a výpomoc poskytli starostové sdružených obcí. Zejména v době dovolených a letních
prázdnin je v centru nedostatek administrativních
pracovníků kontrolujících a evidujících data občanů,
kteří se na očkování proti koronaviru dostavili. Požadována byla zručnost v administrativní práci a především
empatické jednání s lidmi. Celé očkování stojí na dobré
organizaci jednotlivých úkonů. Tato situace někdy
připomíná hodinový stroj. Jedno kolečko, byť malinké, se

zadrhne a vše se zastaví. V našem městě jsme v místním
rozhlase vyhlásili prosbu směřující k dobrovolníkům,
kteří by byli ochotni 1. července odjet pomáhat do zmíněného hustopečského centra. A ochotné ženy se přihlásily! Tým tvořily paní Markéta Pospíšilová, Ludmila
Suská, Petra Řeřichová a moje maličkost. S dobrou
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náladou jsme brzy ráno nasedly do auta a odjely směr
Hustopeče. V centru ve Společenském domě v
Hustopečích probíhalo vše podle pravidel a přesně, asi
tak jako tikají ony pověstné švýcarské hodinky. K naší
radosti do ryze ženské posádky přibyl i jeden muž, pan
starosta z Otnic, Pavel Mezuláník. Odvedli jsme kus

záslužné práce, dostali dobrý oběd, prožili hezký den,
společně se zasmáli a ten pocit, se kterým jsme se
odpoledne vraceli, rozhodně stál za to!

Marie Kozáková, starostka

Břeclavsko a Hodonínsko – pomáhali jste ze všech sil!
Jihomoravský kraj zasáhly v noci ze čtvrtka na pátek silné bouřky, v několika obcích na Hodonínsku a
Břeclavsku se objevilo i tornádo…. Tuto větu jsme
pravděpodobně slyšeli z médií úplně všichni. Po
těžké noci 24. června 2021 přišlo ještě těžší ráno.
O důsledcích tornáda není třeba psát, většina z nás
byla zprávou silně zasažena.
Cílem tohoto článku je poděkování vám, občanům,
kteří jste se zapojili do humanitární pomoci
mnozí pro požadované věci jeli do Brna či
do okolních obcí. Na vás všech, kteří jste pomáhali,
bylo vidět ono pověstné: „Musíme něco udělat,
prostě musíme, tady a teď!“ A především jste chtěli
pomáhat! Mnozí z vás jistě také odeslali finanční
částky na konto Diecézní charity či jiné účty určené
pro zasažené oblasti. Humanitární pomoc byla
neprodleně odvezena místními hasiči, celkem
odjelo 5 plně naložených aut, která doprovázela

obdivuhodně rychlým a obětavým způsobem.
Na radnici jsme nečekali jen na pokyny z JMK, kde
25. července ihned po ránu zasedal krizový štáb.
Na facebookovém profilu města a v hlášení
místního rozhlasu jsme zveřejnili výzvu občanům
s konkrétním výčtem potřebných věcí, které mohli
přinášet do zasedací místnosti. Ta byla otevřena
v pátek a v sobotu od 8 do 16 hodin pro příjem
balené vody, čistících a dezinfekčních prostředků,
krycích plachet, lopat a dalších požadovaných
předmětů. V zasedací místnosti se střídal tým
dobrovolníků, pomáhali i pracovníci radnice,
členové komisí. Seznam požadovaných předmětů
se podle pokynů z JMK rozrůstal o aktuální
potřebné položky, občané byli informováni
prostřednictvím mimořádného hlášení místního
rozhlasu. Bylo až neuvěřitelné, jak rychle jste
na výzvu zareagovali, u zasedací místnosti
zastavovala auta s plně naloženými kufry, lidé
přicházeli pěšky, přijížděli s vrchovatými vozíky.
Pokud byl daný artikl v našem městě vyprodán,

dodávka.
Děkujeme všem, kteří se aktivně do humanitární
pomoci zapojili. Není v našich silách vás všechny
vyjmenovat, snad vás naše upřímné uznání
a vyjádření obdivu potěší více, než jmenný seznam
dárců a pomocníků. Můžete se spolehnout, že se
vše, co jste darovali, dostalo na správná místa.
Na správném místě je ale i vaše srdce, dokázali jste
to svojí ochotou a konkrétními činy. Děkujeme!
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Vedení radnice

Co se (ne) povedlo
• V květnu byla dokončena stavba „Prodloužení
stoky AF-1, Újezd u Brna“. Jde o prodloužení
jednotné kanalizace z ulice Tyršova. Nová část
stoky je určena pro odvod splaškových a dešťových vod z objektů a ploch přilehlých k stávajícímu hřbitovu.
• V květnu proběhla veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení na zhotovitele
rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v MŠ
Újezd u Brna. Byl vybrán dodavatel firma Huslík
s.r.o. Rekonstrukce byla zahájena 28. 6. 2021
a dokončena by měla být nejpozději 31. 10. 2021.
• Dne 3. 6. 2021 byla vyhlášená podlimitní veřejná
zakázka s názvem „Obnova soustavy veřejného
osvětlení Újezd u Brna“. Předmětem plnění
veřejné zakázky je obnova soustavy veřejného
osvětlení Újezd u Brna spočívající v demontáži
a ekologické likvidaci starých svítidel a dodávce
a montáži nových nepoužitých LED svítidel
včetně příslušných stavebních a elektromontážních prací. Předmět veřejné zakázky bude
spolufinancován z prostředků Státního programu
na podporu úspor energie na období 2017–2021,
Aktivita: 1A – Opatření ke snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení – výzva č. 2/2021,
číslo: 122D22100 1279. Výběrové řízení dosud
probíhá.
• V červnu proběhla veřejná zakázka malého
rozsahu na zpracování projektové dokumentace
dešťové kanalizace na ul. Štefánikova v Újezdě
u Brna. Byla oslovena společnost WATER DESIGN
GROUP LTD, která zpracovává i projektovou
dokumentaci na intenzifikaci ČOV.
• Dne 29. 6. 2021 byla dokončena a předána stavba
„Prodloužení vodovodního řadu k pozemku parc.
č. 49“ v ulici U Hřiště.
• Byla dokončena a na 18. zasedání zastupitelstva
prezentována studie rekonstrukce kulturního
domu Na Rychtě. Připravuje se vyhlášení veřejné
zakázky na zpracování projektové dokumentace.
• Vyřizují se podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro multifunkční
sportovní halu. Dále jsou vyřizovány podklady
pro vydání rozhodnutí MMR o přiznání již
schválené dotace ve výši 30 mil. Kč.
• V červnu proběhla veřejná zakázka malého
rozsahu na zhotovitele chodníku k Mateřské
škole v Újezdě u Brna. V prvním vyhlášení se
bohužel nikdo nepřihlásil. Při druhém vyhlášení
se podařilo vybrat nejvýhodnějšího uchazeče, a to
společnost Rozvody tepla, spol. s r.o., který by
měl dílo dokončit do konce října 2021. Stavba

bude asi velmi obtížná vzhledem k souběžně
probíhající rekonstrukci v mateřské škole, ale
doufáme, že se vše zdárně podaří dokončit.
• V červnu byla dokončena úprava podatelny v přízemí městského úřadu.

• Ve městě byl rozmístěn nový mobiliář a původní
bude po rekonstrukci doplněn na další místa
v našem městě.
• Byla dokončena projektová dokumentace na rozšíření komunikace k mateřské škole a vybudování

parkovacích stání a zajišťuje se stavební povolení.
• Koncem června proběhla veřejná zakázka malého
rozsahu na zpracování studie lokality Za Tratí
a byl vybrán projektant Ing. Lukáš Barteček.
• Začátkem července proběhla veřejná zakázka
malého rozsahu s názvem „Výměna oken a dveří
na Penzionu pro seniory, Štefánikova č.p. 960“.
Byl vybrán zhotovitel společnost IDEAL OKNO
s.r.o.
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Karel Vévar, místostarosta

Studie rekonstrukce kulturního domu Na Rychtě
V červnu letošního roku byla na zasedání zastupitelstva města prezentována studie rekonstrukce
kulturního domu Na Rychtě. Na následujících
snímcích přinášíme zkrácený přehled studie.

Kompletní studii naleznete na webu města, příp.
můžete do studie nahlédnout na radnici.
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Karel Vévar, místostarosta
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Kompostéry dorazily!
Dne 16. 3. 2020 Rada města Újezd u Brna rozhodla
podat žádost o poskytnutí finanční podpory
na pořízení 220 ks domácích kompostérů na bioodpad pro občany Újezda u Brna ve spolupráci
s DSO Region Cezava v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ na základě
vyhlášené 122. výzvy Ministerstva životního
prostředí prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí ČR.
A právě minulý rok dostali občané našeho města
možnost podat písemnou žádost o zahradní kompostéry na bioodpad o obsahu 1050 litrů. Kompostéry dorazily v červnu 2021, což jsme neprodleně sdělili občanům prostřednictvím hlášení,
aplikace Česká obec a na Facebooku města a následně byly obratem vydávány v určených termínech v areálu u sběrného dvora, kde s občany
byla podepsána smlouva o zapůjčení.
Kompostér je zapůjčen na 5 let, po uplynutí této
doby přechází do osobního vlastnictví občana.
Zájem předčil očekávání. Dostalo se nejenom na ty,
kteří včas požádali, ale i na řadu „náhradníků“, kteří
volali třeba až v letošním roce. Věříme, že vám
budou kompostéry dobře sloužit a oceníte
efektivitu zpracování bioodpadu. Spojí se tak
příjemné s užitečným, a to je přece velké plus!

Do kompostéru můžete bez obav dávat jádřince,
pecky a odpad z ovoce, listy a nať ze zeleniny,
odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky vajíček,
slupky citrusových plodů a jiného ovoce, zbytky
pečiva a obilnin, kávový a čajový odpad nebo popel
ze spáleného dřeva. Ze zahrady patří do kompostu
posekaná tráva nebo ořezané větve stromů.
Zajímavostí je, že se za chladnějšího počasí z kompostu „čmoudí“. Je to tím, že kompostování vytváří
v materiálu vysoké teploty a ty ničí choroboplodné
zárodky nebo třeba semena plevelů.

A jaké jsou výhody zužitkování bioodpadu v kompostéru?
Zbytky z kuchyně a odpad ze zahrady nemusí končit zbytečně v
popelnici a mohou posloužit
jako cenná surovina. Pokud jste
si pořídili kompostér a budete si
vyrábět vlastní kompost, můžete počítat s těmito výhodami:
• Získáte hnojivo na květiny,
zeleninu i pokojové rostliny
zdarma.
• Nemusíte kupovat rašelinu.
• Snížíte objem odpadků, který
se dostane na skládky.
• Přispějete svou troškou k eliminaci globálních změn podnebí.
• Podílíte se na zachování přirozeného koloběhu živin v přírodě.
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Magdalena Pízová, zastupitelka

Víte, kam s použitým olejem z kuchyně?
Do kompostu nepatří, protože dusí půdní
organismy. Tak do dřezu? Tam taky ne! Olej vylitý
do odpadu ztuhne a vytváří hrudky, které snižují
průchodnost a zv yšují náklady na čištění
kanalizace. Šíří se zápach a rozkládající se tuky
způsobují korozi trubek, čímž zkracují jejich
životnost. Tuk vadí i čističkám vody. Malé množství
zvládnou, ale větší nápor (třeba o vánočních
svátcích) snižuje účinnost čistícího procesu
a prodražuje provoz. Když se tuk slepí s nerozložitelnými odpadky,
jako jsou pleny, vložky,
tyčinky do uší nebo vlhčené ubrousky, vzniká
nepropustný špunt. Říká
se mu tuková kra nebo
tukovec. Pak následuje
používání chemických
přípravků na čištění, v
horším případě pomoc
instalatéra, která není
právě levná. Smrdutý obsah se pak může vyplavit
jinam – zpátky do našich voňavých domovů nebo
do řek. Všechno zbytečně. Olej se dá třídit a pak
využít.
Recyklace oleje je vcelku novinka. Ještě před pěti
lety ho v ČR třídila jen desetina obcí. Od počátku
roku 2020 už mají obce
povinnost zajistit sběrné
nádoby na použité jedlé
tuky a jejich odvoz. Víte,
kde ji v Újezdě najdete?
Jestli je to všechno novinka i pro vás, máme
pár důležitých informací.
Je to jednoduché a má to
smysl.
Jaké oleje se dají třídit?
Nesmažíte řízky ani vdolky? Pořád se můžete
zapojit. Třídí se totiž veškeré jedlé tuky, takže
i máslo, sádlo, margarín, výpek z kuřete, salátová
zálivka, olej z konzervy rybiček, z nakládaného
hermelínu, ze sušených rajčat...
Jak s nimi manipulovat?
Vychladlý olej slívejte do plastové lahve (klidně
malé petky od pití) a plnou odneste do speciálního
kontejneru. Musí být pevně zavřená, aby vylitý olej
neušpinil okolí a nezpůsobil zápach. Do skla ho
nedávejte, může se rozbít, střepy komplikují čištění
oleje a mohl by se o ně někdo zranit.

Kam olej odnést?
Lahve s použitým olejem odevzdávejte zdarma
ve sběrném dvoře na ulici Štefánikova. Otevřeno je
v úterý a čtvrtek od 12 do 18 hodin a v sobotu
v časech 8-12 a 13-17 hodin. Obec nyní zvažuje
nabídku na rozšíření počtu odběrových míst. Praxe
říká, že tím spíš budeme třídit odpad, čím blíž
máme kontejner. Ideálně dostupný nonstop.
„Zjistili jsme, že potenciál produkce tukového
odpadu z kuchyně je
1,3 kg na osobu za rok,“
říká Jan Hába, odborník
na zpracování oleje a
garant projektu
tridimolej.cz. Tam, kde
musí lidi přes půl
města, pokud o této
možnosti vůbec vědí,
se vytřídí maximálně
4 % potenciálu. S pohodlněji umístěnými
popelnicemi a dobře vedenou komunikací se daří
15 %. V Újezdě se za rok 2020 vytřídilo 366 kg oleje.
Nestačí dát láhev do normální popelnice?
Ne. Olej skončí nejspíš na skládce, kde navyšuje
množství odpadu, šíření zápachu a emise CO2.
Co se s tukem děje dál?
Vytříděný olej postupuje do recyklačního
procesu. Čistí se několikastupňovou odstředivou separací. Bioodpad jako zbytky strouhanky a masa jde do
bioplynové stanice. Vyčištěný tuk pak do
fabrik, jež z něj vyrobí
přísadu do bionafty 2. generace nebo dokonce
kompletně recyklované letecké biopalivo, které
využívají KLM, Emirates a Lufthansa. (A ty použité
petky taky putují na recyklaci.)
Dopravní prostředky tak jezdí na odpadky, nemusí
se kvůli nim vyrábět biopaliva z potravin a šetří se
přírodní zdroje. Energie z odpadu při uvolňování
vykoná práci a dochází k uhlíkové neutralitě.
„Máme spočítáno a auditorem ověřeno, že pokud
zanesu jeden litr oleje do olejové popelnice,
zajistím, že osobní automobily s dieslovým
motorem mohou ujet 14 km zcela bez emisí CO2,“
vysvětluje Jan Hába.
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Alena Gurin Stará

Dětské rybářské závody aneb co jsme letos ulovili
Tradice Dětských rybářských závodů v Újezdě
u Brna je poměrně dlouhá, pořádají se od roku 2007.
Výjimkou byl rok 2010, kdy tato akce proběhla
dokonce dvakrát, jednou v červnu a podruhé v září,
hned po začátku školního roku. Tradici jsme udrželi
i letos, navzdory ztížené situaci, kterou vyvolala
pandemie COVID 19.
A jaká jsou pravidla zmíněných závodů? Účastníci
musí splňovat věkový limit do šestnácti let,
doprovod může pouze pomáhat, nikoliv lovit!
Chytá se pouze na jednu udici s možností
dvojnávazce, ulovenou rybu si účastník nechá
změřit určeným komisařem. Počítá se každá
chycená ryba bez limitu druhu či míry. Registrovaný účastník si může ponechat 1 kus ulovené
mírové ryby za poplatek 100 Kč, ostatní úlovky
po změření vrátí do vody. Mírové ryby mají v případě kaprů minimálně 43 až 60 cm, amuři musí
měřit aspoň 60 cm.
A teď už k průběhu závodů. V sobotu 19. června
počasí vyšlo, což je první předpoklad pro vytvoření
příjemné atmosféry. Od 8 do 9 hodin byla registrace
a po 9. hodině došlo na zahájení závodů paní
starostkou Ing. Marií Kozákovou. Letos se jich
zúčastnilo celkem 28 dětí ve věku od pěti do šest-

nácti let. Čtyři děvčata a dvacet čtyři chlapců
napnulo své síly a výsledky byly vynikající! Vůbec
největší rybu ulovil Lukáš Ritter, který z rychmanovského rybníka vytáhl kapra o délce 59 cm!
První tři příčky obsadili šampióni, kteří ulovili ryby
dosahující celkově největší délky. Na prvním místě
zazářil Adam Horáček, jehož úlovky měřily celkem
370 cm. Velmi pěkné druhé místo obhájil Ondřej
Klos, který ulovil ryby v celkové délce 341 cm. Třetí
místo patřilo již zmíněnému Lukáši Ritterovi
s úlovky měřícími úctyhodných 214 cm.

V uplynulých třech letech zvítězila
pouze děvčata a zdálo se, že tomu tak
zůstane. Letos ale přišel obrat a vládu
nad rychmanovským rybníkem převzali
chlapci. Přece jen ale nesmíme zapomenout na šikovnou rybářku Ellen Chobotovou, která získala hezké čtvrté
místo za ulovené ryby v celkové délce
180 cm. Možná vás bude zajímat i délka
úplně všech úlovků. Ta dosáhla na
hodnotu 1 696 cm. Celkem bylo uloveno
75 ks ryb, z toho 20 kaprů a 55 ks jiných
druhů ryb.
Ve 12.00 hodin byly závody ukončeny
a probíhalo vyhodnocení. Přibližně ve
12.30 hodin bylo vyhlášení vítězů a předání cen, které od paní starostky dostali
všichni. Podle reakcí dětí i dospělých se nám
společně podařilo ulovit nejen poměrně velké
množství ryb, ale také kus dobré nálady a rybářského štěstí. A že v síti neuvízla žádná zlatá rybka,
to vůbec nevadí. My jsme si svá rybářská přání
na závodech splnili!
Petrův zdar!
Josef Štulík, předseda Rybářského spolku Újezd u Brna
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(redakčně zpracovala Mgr. Markéta Jetelová)

Hudební zastavení v Domě s pečovatelskou službou
Přinést střípek radosti. Pravděpodobně tak by se
dalo charakterizovat poselství dvou mladých mužů,
kteří se věnují studiu hudby a tu a tam chtějí přinést kousek jejího půvabu i mezi dříve narozené. 23. června
došlo k jejich malému hudebnímu zastavení v Domě s pečovatelskou službou. Za klavír
usedl Stanislav Slavíček, na violoncello hrál Lukáš Svoboda.
Oba talentovaní a pohlední
mladíci vystoupili ve vkusném
černém oblečení, pánové byli
opravdu šik! V odpoledních
hodinách se v prostorách jídelny rozezněla hudba, které čas
neubral nic na její podmanivosti a kráse. Zmíněné zastavení mělo i své návštěvnice,
obyvatelky Domu s pečovatelskou službou. Ano, hudba
přivá-bila výhradně ženy, které
s obdivným výrazem naslouchaly tónům děl Josepha Haydna a Antonína
Dvořáka. A i když bylo poměrně horké počasí, které
o sobě dávalo vědět i ve vnitřních prostorách, jako
by právě hudba přinesla očekávané osvěžení.
Jen ve zkratce se zastavíme u zajímavostí týkajících
se autorů děl, která zazněla. Joseph Haydn byl
rakouský skladatel, který je často označován za otce symfonie. Byl malé postavy zřejmě kvůli

nedostatečné výživě v dětství. Údajně nebyl moc
pohledný, ovšem ženy ho milovaly! Mezi svými
vrstevníky byl oblíbený pro svoji laskavost a optimismus. Dílo Josepha Haydna
je ohromující, zahrnuje až 2000
prací.
Antonín Dvořák, náš vynikající
hudební skladatel celosvětového významu, byl prvním z
devíti dětí Anny a Františka
Dvořákových. V jejich rodině se
z generace na generaci dědilo
řeznické řemeslo, ovšem i nadání k hudbě. Antonín Dvořák
kromě hudby velmi miloval
vlaky. Jeden z jeho citátů je
důkazem: „Dal bych všechny
symfonie za to, kdybych vynalezl lokomotivu.“ Skladatel měl
devět dětí, z toho tři zemřely v
raném věku. Jeho manželka
Anna Čermáková s ním měla
svatou trpělivost, neboť jeho
povaha byla mnohdy výbušná.
Odpoledne v Domě s pečovatelskou službou za zvuku klasické hudby bylo příjemné, věříme, že oba
hudebníci v našem městě nebyli naposled. Podle
jejich reakcí bylo patrné, že za námi opět velmi rádi
přijedou.
Vedení radnice

Posezení u táboráku
Po opětovné pauze, kdy jsme se nemohli
setkávat a pořádat akce pro naše seniory, se
sociálně-zdravotní komise rozhodla uspořádat
táborákové posezení tentokrát už v červenci.
Bylo mnohem tepleji, než při pořádání táboráku v září. Senioři se proto schovali před slunečními paprsky v dřevěném altánku a pod
párty stanem. S radostí a elánem dokázali
zpívat, povídat si a veselit se. K pravé táborové
atmosféře svým zpěvem a hrou na kytaru
přispěl již tradičně pan Miloš Zapletal, jeho
hudební repertoár nebral konce. Opekli jsme si
chutné špekáčky nad ohněm a zapili je
vychlazeným mokem. Bylo to příjemné setkání
i povídání a stihli jsme také naplánovat výlet,
který bychom chtěli uspořádat v průběhu
měsíce září. Takže brzy nashledanou.

Pavlína Kroupová
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Reakce na článek Pomsta Rychmanovu od p. Šembery
(článek vyšel ve Zpravodaji města Újezd
u Brna v červnu 2021 na straně č. 17)
Záhony nevnímám jako pomstu Rychmanovu, ba naopak. Je mi líto, že si pan
Šembera vybral bohužel obrázky jen ke
kritice. Chápu, že město asi není schopno zajistit vše, mnohdy je to otázka
peněz. Snad se to zlepší. Jak ukazují
přiložené fotky, tak některým občanům
není věc veřejná lhostejná a svou vlastní
pílí vytrhávají plevel i na obecním
pozemku, aniž by museli. Chtějí mít
před domem především útulno a krásně.
Ano, na kritiku má každý právo, otázka
zní, zda zanedbaných záhonů je většina.
Současně se předpokládá, že kritik má
objasněny veškeré technické záležitosti,
což se mi tak nejeví na základě článku
vedení města, který byl uveden na straně
č. 17.
Ptám se vedení města Újezd o Brna, proč stejně
krásné prostředí nemá hlavní třída Komenského?
Jedná se samozřejmě o ulici, ale proč by se nemohla přejmenovat na TŘÍDU, každé město má
třídu a město Újezd u Brna ne!

V občanských průkazech se nic nemusí měnit,
pouze se udělají dvě nebo čtyři tabule pro označení
ulice – třídy. Je to jen vsuvka pro zamyšlení.
Proč tedy nemáme na Komenského tolik zálivů jako
na Rychmanově a proč nemáme na Komenského
také tak krásné kytky?
S pozdravem a přáním krásných letních dnů
Jiří Kalvoda

Vítání občánků bylo v červnu rekordní!
Jedno moudré přísloví praví, že děti jsou křídla
lidstva. Jejich narození obvykle provází radost,
která s sebou ruku v ruce přivádí i starosti o nově
vzniklý život, o zdraví a zdárný vývoj. Radosti je ale
přece jen na miskách vah více a ke slavnostním
okamžikům patří i tradiční Vítání občánků.

To letošní proběhlo v červnu a kvůli odkladům,
které způsobila pandemie COVID 19, bylo poměrně
bohaté, protože počet dětí byl rekordní. Na radnici
jsme v šestém kalendářním měsíci přivítali celkem
44 dětí!
Letos mezi občany našeho města byli přivítáni:
David Pagáč, František Petlach, Tomáš Mosler,
Pavla Konvicová, Marie Cupáková, Daniel Kopečný,
Amálie Macanová, Eduard Staněk, Damián Hladký,
Nicolas Procházka, William Peslar, Alexandr Píza,
Samuel Váša, Natálie Čápová, Lukáš Blažek, Lukáš
Procházka, Anastázie Šinderbalová, Petra Floriánová, Matyáš Morbacher, Denis Vacata, Vojtěch
Florián, Júlia Habalová, Martin Kulhánek, Markéta
Petláková, Sára Popeláková, Barbora Pražáková,
Karolína Spáčilová, Rosalie Kolářová, Jan Kučera,
Diana Nykodýmová, Denisa Vilišová, Šimon Plocek,
Viktorie Suská, Rozárie Káňová, Timotej Kostiha,
Jakub Ondráček, Natálie Válková, Nela Fasorová,
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Sára Poláková, Malvína Zrzová, Bára Andrysová,
Felix Lejska, František Staňa a Jan Florián.
Na rodičích bylo vidět, že okamžiky prožívali
radostně, mnohdy s dojetím. Paní starostka vlídně
přivítala všechny, kteří se slavnostní akce zúčastnili. Popřála malým občanům, aby zdárně rostli
a byli zdraví, rodičům potom hodně sil pro plnění
jednoho z nejkrásnějších a zároveň nejtěžších
úkolů v životě, kterým výchova dítěte bezesporu je.
Následovaly podpisy do pamětní knihy, předání
kytek šťastným maminkám a fotografování. K naší
radosti se akce kromě rodičů zúčastnili i starší
sourozenci vítaných občánků a mnohdy přišli i prarodiče.
Společně jsme prožili hezké odpoledne, důkazem
byla velmi milá atmosféra. Vždyť příchod dítěte na
svět je jedinečným okamžikem, který si slavnostní
přivítání určitě zaslouží!
Vedení radnice

Pasování absolventů ZŠ v duchu slavnostním
Každá životní etapa má svoje kouzlo, radosti
i úskalí. Absolvovat základní školu je jako otevřít
další dveře na cestě ke vzdělání a k možnosti o krok
postoupit na cestě za budoucím povoláním. Nároky
se zvyšují, objem učiva roste, na druhou stranu
dnešní mládeži výrazně pomáhají technické
vymoženosti. I ty mají svůj rub, například v tom, že
se mladí lidé nemusí tolik setkávat nad úkoly
osobně a mohou se poradit online, což je ochudí
o osobní kontakt, anebo počítač selže. Takových
situací si dnešní mládež v nedávno uplynulé době
jistě užila víc než dost kvůli pandemii COVID 19.
Říká se, že cesta bez překážek obvykle nikam
nevede a tu svoji, v Základní škole Újezd u Brna,
zdárně zakončili letošní absolventi devátých
ročníků.
Slavnostní pasování se odehrálo na radnici za přítomnosti pana ředitele Mgr. Vladana Kupsy, paní
starostky Ing. Marie Kozákové, třídních učitelek
Mgr. Lucie Navrátilové a Mgr. Michaely Ševčíkové
a samozřejmě především letošních absolventů. Bylo
velmi potěšující na vlastní oči vidět, jak absolventi
prožívali tuto slavnostní a jedinečnou událost.

Všem to velmi slušelo, vždyť i samotným
oblečením je možné vyjádřit úctu k danému
okamžiku. Z mnoha stran slýcháme o nevychovanosti mladých lidí, o jejich nevhodném
chování, ale i další nářky. Můžeme vás ujistit, že
absolventi, kteří přišli na radnici slavnostně
naladěni, nepatří k těm, kteří se neumějí chovat.
Od nás by měli jedničku s hvězdičkou.
Devátý ročník ZŠ letos dokončili: Tomáš Drahoš,
Martin Flajšinger, Barbora Halíčková, Adam
Horáček, Ondřej Jahoda, Anna Jurinová, David
Klügl, Nikol Kotolanová, Viktorie Kulichová,
Samuel Luskač, Petr Máca, Lukáš Markel, Adéla
Nádeníčková, Michaela Nesnídalová, Bohuslava
Nová, Radek Sklenář, Radek Toužín, Aneta Velecká,
Tadeáš Bílý, Ali Ahmad Čerkasov, Markéta
Jurečková, Dušan Moucha, Filip Ocásek, Jan Parák,
Sabina Pospíšilová, Lukáš Ritter, Richard
Rybanský, Kateřina Rybová, Gabriela Sadílková,
Magdaléna Treterová, Nela Vykouřilová, Tomáš
Vyoral, Eva Zahradníková, Julie Zapletalová
a Anna Zaťková.
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Paní starostka mládež na radnici uvítala, popřála
jim vše dobré v dalším studiu, ať už na středních
školách či v učebních oborech a samozřejmě
nechybělo ani přání štěstí
v osobním životě.
Absolventi byli slavnostně pasováni a ozdobeni
šerpami, které hrdě přijímali.
Kolik je toho v životě
ještě čeká? Vyrovnají se
se všemi úskalími, unesou případný neúspěch,
obstojí v životě po profesní i lidské stránce? My
jim přejeme, aby na základech vzdělání, které
jim dosavadní v ýuka
obětavých pedagogů dala, úspěšně stavěli. Ať jde
každý z nich až k hra-

nicím svých vlastních možností a nebojí se uskutečnit svoje sny!
Vedení radnice

Konec školního roku v Mateřské škole Újezd u Brna
Tento rok byl velmi netradiční, děti musely zůstat
doma kvůli uzavření školky z důvodu protipan-

demických opatření a tím přišly o mnoho zážitků
a akcí konaných v rámci provozu školky. Snažili
jsme se jim to vynahrazovat, jak jen to šlo.
V úterý 8. června proběhla zahradní slavnost
spojená s pasováním předškoláků za spolupráce
s městem Újezd u Brna, místním hasičským sborem
a policií města Újezd. Policie měla pro děti připra-

vený doprovodný program, ve kterém předvedla
dětem zatýkání zločince a umožnila prohlídku
policejního vozidla.
Pro děti byla připravena stanoviště
s různými úkoly, za jejichž splnění
si odnesly domů malou odměnu.
Slavnostního aktu, pasování předškoláků, se ujala paní starostka
s paní místostarostkou a učitelským
sborem a pasovaly celkem 39 dětí,
které směřují do základní školy, ať
už do 1. třídy nebo do nultého
ročníku. Na závěr pasování rodiče
dětí připravili překvapení pro třídní
učitele a na všechny zaměstnance
MŠ čekal vynikající dort s logem
mateřské školy a tablo odcházejících dětí. Tak milé a srdečné
loučení nikdo neočekával. Odpoledne zpříjemnila cimbálová muzika Šternovjan, která nám přišla zahrát k poslechu i
tanci.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili organizace
i realizace a pomohli nám připravit toto příjemné
odpoledne.
Další akcí bylo spaní s předškoláky. Proběhlo
ve čtvrtek 10. června. Po skončení provozní doby
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ve školce zůstaly pouze děti ze tříd Fialek a Sedmikrásek, na které čekal připravený program. Děti si
zahrály různé hry, za pomoci paní učitelek a provozních pracovnic si na večeři připravily toasty.
Následovala diskotéka, po které přišla na řadu
stezka odvahy s hledáním pokladu. Poklad se dětem
podařilo najít, a tak plny zážitků odcházely
do svých tříd, kde na ně čekala nachystaná pohádka
k usínání. Otázky rodičů: „A kdy jste šli spát?“ – To
je naše tajemství.
S dětmi jsme se rozloučili již 11. června, a to z důvodu plánované rekonstrukce. Následovalo 14 dnů

plných vyklízení a třídění celé mateřské školy, aby
mohla být budova 28. června předána firmě
provádějící rekonstrukci. Přišla i pomoc z řad
rodičů, kteří si udělali čas, přidali ruku k dílu
a pomohli nám s vystěhováním, za což jim velice
děkujeme. Poděkování patří také pracovní skupině
města Újezd u Brna, která se podílela na stěhování.
S dětmi se opět uvidíme při prázdninovém provozu
od čtvrtka 5. srpna v náhradních prostorách Komunitního centra Dona Bosca.
Přejeme všem krásné prožití prázdnin.
Kolektiv MŠ Újezd u Brna

Petropavelské hody v záři slunce
a krátce po 15. hodině předala před radnicí hodové
právo paní starostka Ing.
Marie Kozáková. Prostor
před radnicí následně patřil
verbuňku a vrtěné, o hudební doprovod se postarala dechová hudba Ištvánci.
Stárkům a stárkám chuť do
tance a zpěvu nechyběla,
věřme, že v příštím roce už
se taneční zábavy bez omezení uskuteční. Ale protože
vděčni máme být za každý
hezký den, buďme rádi, že
letošní hody byly v záři
slunce přece jen povedené.
Vedení radnice
Tradiční Petropavelské hody obvykle doplňují večerní i odpolední „tancovačky“,
ale člověk je někdy malým pánem na to,
aby ovlivnil nastalou situaci. 27. června
2021 stále ještě platila protiepidemiologická opatření vlády České republiky
a nezbylo než hodovou zábavu oželet.
Přece jen se ale Petropavelské hody
konaly a jedním z pozitivních faktů bylo
velmi hezké počasí. Stárci a stárky
na sobě nedali znát částečné zklamání
a užili si hodového veselí v mezích
možností. V 11 hodin byla slavena hodová mše svatá v kostele sv. apoštolů
Petra a Pavla, ve 14 hodin začal průvod
od zmíněného kostela. Petropavelským
hodům požehnal pan farář Petr Hošek
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Uplynulý školní rok v ZŠ Újezd u Brna
Školní rok 2020/2021 byl pro žáky, rodiče i učitele
poměrně náročný. V chodu školy nastala celá řada
změn. Nové vedení, přechod z velké části na online výuku, třídní schůzky probíhající s rodiči
na dálku, spousta úprav v interiéru i exteriéru,
zapojení do nových akcí a projektů a mnoho
dalšího. Přesto si troufáme tvrdit, že jsme vše
zvládli dobře a ku prospěchu žáků a celé školy.
A o tom svědčí i celá řada pochvalných e-mailů
a zpráv od rodičů, které nás velmi potěšily a můžeme z nich čerpat energii pro další práci.
K období distanční výuky už toho bylo řečeno
poměrně hodně. Proto vám raději předkládáme
pohled ze strany žáků.

Doufám, že se situace brzy zlepší. Prozatím přeskakujeme vysokou překážku. Byla bych ráda, kdyby byli
všichni zdraví a veselí. Když si budeme psát a budeme
stále v kontaktu, tak to nějak zvládneme.
Přeji Ti, babičko, hodně zdraví.
Tvá Míša

Soutěžní slohová práce žákyně 6. ročníku Michaely
Binkové:
V Žatčanech 11. 3. 2021
Milá babi,
není lehké přizpůsobit se době, ve které se teď
nacházíme. Blokuje nás mnoho omezení a zdá se nám,
že všechno trvá už moc dlouho. Předtím jsme se mohli
volně pohybovat, jezdit na dovolenou k moři, chodit
do divadla, do kina… a teď se pomalu ani nesmíme
hnout z domu. Ale máme zase více času na rodinu,
můžeme si zahrát deskovou hru nebo se podívat
na film. Sice nemůžeme potkávat své přátele, ale
s kamarády se nesetkáváme jenom osobně. A když už
je potkáme, třeba v obchodě, tak se přes roušky
a respirátory ani nepoznáváme. Potkáváme je v sobě,
v srdci.
Když jsme chodili do školy, mohli jsme si společně
užívat společné chvíle, měli jsme společné zážitky. Ale
teď zase nemusíme vstávat tak brzy, jako když jsme
chodili do školy. I když se nacházíme doma, jsme, když
se to tak vezme, ve škole.
Důležité je, abychom se také zasmáli. Můžeme si říct
třeba nějaký vtip. Nebo si můžeme zazpívat veselou
písničku. Pak přijdeme na jiné myšlenky.
Představme si, že je to jenom hra „Člověče, nezlob se”,
a my se snažíme dostat na konec za něčím dobrým.
V tomto případě za kamarády a zábavou. Všechno je
to v našich rukou. Na každý hudební nástroj můžeme
přece zahrát smutnou i veselou písničku. A raději si
přece dáme dort místo špenátu. Tak to máme všichni,
aniž si to třeba uvědomujeme.
Předtím nás ani nenapadlo, že nějaká karanténa nebo
roušky a respirátory mohou existovat. No a teď víme,
že i takové věci, které nám nejsou příjemné, doopravdy
existují. Ale je to pro dobro nás všech.

Zápis do 1. třídy a přípravná třída
Ve dnech 6. - 9. dubna 2021 proběhl na naší škole
zápis dětí do 1. ročníku, kterého se zúčastnilo
47 dětí. Bohužel opět nemohl proběhnout tradiční
formou, ale pouze elektronicky, bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Nicméně většina budoucích
prvňáčků si školu prohlédla v rámci edukativněstimulačních skupinek. V příštím školním roce
otevíráme dvě první třídy, a protože bylo velké
množství dětí s odkladem povinné školní docházky,
rozhodli jsme se otevřít poprvé i přípravnou třídu.
Do přípravné třídy mohou být podle § 47 zákona
č. 561/2004 Sb. zařazeny děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky. Přednostně se zařazují děti, kterým byl doporučen
odklad školní docházky, ale mohou se přijímat
i děti „neodkladové“. Cílem přípravné třídy je
vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky.
Rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální
a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika,
návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová
orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace
pozornosti. Malý kolektiv dětí (10 až 15) pak
umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně.
Organizace výuky se liší od mateřské školy. Výuka
bude probíhat dle vzdělávacího programu přípravné třídy, který vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Učivo
bude rozpracováno do jednotlivých projektů, které
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na sebe navazují. Projekty budou zaměřeny
na jednotlivá roční období, na poznávání spolužáků
a prostředí školy, pravidla třídy, přírody kolem nás
atd. Nejedná se o klasickou vyučovací jednotku
ohraničenou zvoněním, jedná se o blok s volným,
metodicky zpracovaným průběhem. Přípravný
ročník se nezapočítává do povinné školní docházky
a děti se neklasifikují. V závěru školního roku žáci
obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích
dětí budou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních schůzkách.
Na všechny prvňáčky, ale i na ostatní nové žáky se
už moc těšíme!

A na závěr poděkování:
„Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci
v tomto školním roce, za vstřícnost a pozitivní
přístup k naší škole a jejím zaměstnancům.
Současně nám dovolte, abychom Vám i Vašim
dětem popřáli krásné prázdniny, poklidné prožití
dovolené a hodně sil do nového, snad již
klidnějšího školního roku 2021/2022. “
Mgr. Stanislava Žáčková
zástupkyně ředitele ZŠ

Bílovčanka je kapela jako víno!
První koncert letošního Újezdského kulturního léta
jsme naplánovali na 11. červenec. Už třetím rokem
se opakovala poměrně dobrodružná situace s počasím. Nad naším městem se proháněla bouřková
oblačnost, asi abychom to neměli tak jednoduché.
Před koncertem Bílovčanky, který se konal v parku
u Penzionu, nakonec spadlo jen pár kapek a počasí
se umoudřilo.
Soubor muzikantů ve stylovém oblečení doplňovala
klarinetistka Barbora, dále vystoupily dvě zpěvačky
a jeden zpěvák. Bílovčanka hraje poctivou dechovku, lidové písničky i písně pro zmíněný žánr méně
obvyklé. Návštěvníků koncertu bylo přibližně 150
a bylo vidět, že se po dlouhé pauze bez kultury
na akci těší.

Velké Bílovice jsou největší vinohradnickou obcí
v České republice, na město byly povýšeny v roce
2001. A protože tam, kde se daří vínu, jsou i dobří
lidé, o výbornou muziku jsme nepřišli. Promítala se
do ní vřelost, vztah k tradicím a velký kus muzikantského umění. Dobrá nálada během koncertu
nabírala na obrátkách, závěrečný potlesk byl
odměnou jak pro milého kapelníka pana Vladimíra
Svobodu, tak i pro ostatní členy a členky kapely.
Ve Velkých Bílovicích mají nejen dobré víno, ale i
muzikanty jako víno! A proč takové přirovnání? Ani
víno ani dobrá muzika nevzniknou bez práce a úsilí,
vyžadují kus umění i trpělivosti. A také se musí
dělat s láskou.
Mgr. Markéta Jetelová
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Úspěch dětí z Jamírku v celostátní soutěži distančních videí
Na jaře tohoto roku jsme se zúčastnili celostátní
přehlídky distanční výuky Festivalu Pošli to dál
v rámci Divadelního festivalu PřeMostění v Mostě.
Na tři sta videí z celé republiky soutěžilo se svými
příspěvky. My jsme ze 17 videí, které jsme během
distanční výuky nahráli, vybrali a zaslali dvě videa
a získali jsme Cenu za originální provedení za video

CM Jamírek - Dvě lidové písničky. Navíc obě naše
videa se ve sledovanosti na YouTube umístila
na prvních dvou místech. Děti se nahrávání zhostily
skvěle, dokonce i v krojích. Patří jim velké poděkování.
Vilma Novotná

Ohlédnutí za hudebním rokem
Na konci června se v prostorách Obřadní síně
v Újezdě u Brna uskutečnil houslový koncert na závěr školního roku. Mladí houslisté všem přítomným
návštěvníkům koncertu připravili bohatý hudební
program. Po úvodních společných skladbách
vystoupily děti s vlastním programem za doprovodu klavíru. Kromě komorní hudby jsme nacvičili
i několik modernějších skladeb.
Díky šikovným rodičům, kteří se k
nám připojili, jsme
přítomnému
publiku nejenom
zahráli, ale i zazpívali.
Děkuji všem zúčastněným dětem i
rodičům i městu
Újezd u Brna za
podporu. Již nyní
se těšíme na další
setkání.
Vilma Novotná

- !20 -

Karel Gott revival Morava - pocta Zlatému hlasu
Mistr Karel Gott opustil pozemský svět 1. října
2019. Jaký byl? Talentovaný, šarmantní, pilný,
profesionální a za každých okolností ke svým
fanouškům slušný. Říkalo se mu také Zlatý hlas
z Prahy. I u nás na Moravě měl a má mnoho
příznivců, důkazem je existence formace Karel Gott
revival Morava, která přijela do našeho města
zazpívat největší hity legendárního zpěváka.
Skupinu, která vznikla v roce 2006 v Bučovicích,
tvoří Josef Bouda, Radek Verner a Petr Koudelka.

Cílem není napodobovat či být karikaturou Karla
Gotta, ale vzdát poctu osobnosti, která dlouhá léta
zářila na hudební scéně.
S počasím nastala poměrně dobrodružná situace,
chladno a déšť po ránu nevěstily nic dobrého.
Po poledni se ale přece jen začalo nebe vyjasňovat
a kolem 17. hodiny už bylo dokonce slunečno!
V parku u Penzionu se sešlo přes 200 návštěvníků,
což znamená, že o koncert byl značný zájem. Paní
starostka Ing. Marie Kozáková uvítala všechny
příchozí a samozřejmě také členy skupiny Karel
Gott revival Morava, v jejichž podání se na úvod

rozezněla energická Pretty woman. Koncertem
provázel zpěvák skupiny pan Josef Bouda, který
uváděl hit za hitem s neuvěřitelnou lehkostí
a humorem. Zazněly skladby Trezor, Muzika, Cest
la vie, Když muž se ženou snídá, Babylon a další.
Publikum tleskalo, mnozí i zpívali, atmosféra byla
ryze letní a radostná.
Skupina Karel Gott revival Morava je živým
důkazem faktu, že písně mnohonásobného Zlatého,
později Českého slavíka, jsou živé a lidem se stále
líbí. A že si pan Karel Gott úctu zaslouží, o tom není
pochyb. Možná jste v roce 2019 sledovali poslední
rozloučení s Mistrem, na kterém zazněla skladba Už

z hor zní zvon. V originále má tato píseň název
Amazing Grace, což znamená Nekonečná milost.
Ano, Mistr sám byl nekonečnou milostí v podobě
talentu obdarován, co je však mnohem důležitější,
uměl se o ten velký dar rozdělit. Zpíval přece
pro nás pro všechny.
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Mgr. Markéta Jetelová

Jaroslav Konečný a tradiční Bagr cup
Jaroslav Konečný se narodil 14. ledna 1945
v Měníně u Brna. Již od raného dětství v něm
dřímal velký sportovní talent. Měl nadání snad
na všechny sporty, od malička hrál kopanou, hokej,
házenou a vše ostatní.
V roce 1959 byl členem
družstva mladšího dorostu
Sokola Měnín, oddílu české
házené. V 17 letech, po
vzoru svých dvou starších
bratrů, propadl kouzlu mezinárodní házené. S touto
krásnou hrou začínal v Telnici, kde zazářil jako kometa a hned si ho všimli i
trenéři reprezentace. Poté
následovala v 19 letech vojna v Dukle Praha, a protože
se nikdy necítil být vojákem,
tak se opět vrací zpět do druholigové Telnice,
kterou hned vytahuje zpět do nejvyšší soutěže.
Z Telnice pak přestupuje do ambiciózního klubu
Baník Karviná, kde prožije nezapomenutelné 4 roky
v partě vynikajících lidí. Do Karviné ho již doprovází i jeho žena Jarka a zde se jim narodí i první
dcera Simona. Z Karviné se poté vrací do druholigového KPS Brno a zde přichází na svět druhá
dcera Petra. Chce prostě do Brna – blíže ke svému
domovu. Svou klubovou kariéru pak uzavírá v krajském přeboru v Újezdě u Brna.
Jako reprezentant Československa odehrál 125 mezinárodních utkání. V roce 1967 hrál v týmu, který
získal titul mistra světa ve Švédsku a za tento
úspěch obdržel titul „Mistr sportu“. V roce 1971 byl
vyhlášen nejlepším házenkářem ČSSR. Jako kapitán
dovedl československý tým ke stříbru na olympijských hrách v Mnichově 1972, za což byl oceněn
titulem „Zasloužilý mistr sportu“. Celkem tedy hrál
8 let nejvyšší házenkářskou soutěž a za reprezentaci hrál až do roku 1974. Po ukončení aktivní
hráčské kariéry pracoval jako mistr v partě montážníků ve firmě IMOS Brno.
Již v mládí za svého působení na vojně v Dukle
Praha získal přezdívku „Bagr“, pod kterou ho dnes
znají snad všichni fanoušci házené. A proč právě
Bagr? Inu, to je jednoduché, s ničím se moc
nepáral, do všeho šel vždy střemhlav a hlavně
obědy v jídelně do sebe ládoval lžící, které se
na vojně říká „bagr“.
Ale nebyla to samozřejmě jen házená, co mu
v životě přinášelo radost. Byl vášnivým rybářem
a houbařem a tyto vášně se mu podařilo přenést

i na své vnuky Honzu a Davida, kteří jdou dnes hrdě
v jeho šlépějích nejen na poli házenkářském. Jen
jeho vnučky Iveta a Sára vyměnily házenkářský míč
za trochu větší – volejbalový. To, zda jeho pravnuci
a pravnučky budou do míče
kopat nebo s ním házet,
není dnes ještě zcela jasné,
ale sportovci z nich vyrostou zcela určitě.
Snad právě jeho zarputilost
a srdce sportovce mu pomáhalo zvládat všechna
příkoří, která mu jeho
poslední roky života přinášely. V roce 2010 ho
opustila milovaná žena Jarka a začalo se kupit moře
zdravotních problémů, které vyústily v pohyb na invalidním vozíku. I přes
tento hendikep jsme ho mohli pravidelně vídat
na rybách na újezdském rybníčku, kde byl aktivním
členem místního rybářského spolku, nebo jako
diváka na zápasech jeho vnuků, kterým uděloval
cenné sportovní rady. Nezanevřel ani na své
kamarády z velké házené a pravidelně, pokud mu
zdravotní stav dovoloval, se účastnil všech setkání
olympioniků a starých kamarádů. Stejně tak byl
v roli diváka účasten i domácích zápasů extraligového KP Brno a všech brněnských mezinárodních utkání české reprezentace. Házenou, ale
i sport obecně, také do poslední chvíle pravidelně
sledoval i v televizi.
Svou životní pouť ukončil 1. srpna 2017. Ještě za jeho života napadlo újezdské házenkáře uspořádat
právě na jeho počest žákovský turnaj. Hned nultý
ročník se mimořádně podařil a vznikla tak tradice,
která bude mít jistě dlouhého trvání. Zájem špičkových družstev o účast je každoročně velký, neváhají
dorazit třeba i družstva z Frýdku-Místku nebo Nového Veselí. Tradičními účastníky jsou však především SKKP Brno a Telnice. Turnaj má i bohatý
doprovodný program v podobě různých atrakcí,
například nádherný červený kamion, který si kluci
mohou
prohlédnout doslova do posledního
šroubku (projížďka je však zakázána). K vidění jsou
i Bagrovy trofeje - poháry a medaile - stříbrná
olympijská a zlatá z mistrovství světa.
4. září 2021 vypukne už 6. ročník. Chcete-li vidět
pár budoucích prvoligových hráčů a třeba i dobře
pojíst a popít a zavzpomínat na naši sportovní
legendu, přijďte se určitě podívat do sokolovny!
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Pavel Víška

Střípky z olympijského Tokia

Proběhla velká a tradiční, ale do jisté míry také
velmi neobvyklá událost. Olympijské hry 2020 se
uskutečnily v roce 2021, a to v Tokiu. Na tento
svátek sportu měla namířeno celá řada českých
sportovců a funkcionářů. Byli mezi nimi i dva
házenkářští rozhodčí z Brna, konkrétně Václav
Horáček a Jiří Novotný. Zmíněné dva arbitry známe
i z působení na házenkářských akcích v Újezdě
u Brna. Tato dvojice patří dlouhodobě k nejlepším
rozhodcovským tandemům na světě, a proto nás
nesmírně těší, když někdy
přijedou řídit i nějaký ten
zápas na naše hřiště.
Skutečnost, že se pánové
podívali do Tokia, není
náhodná, protože rozhodcovských zkušeností
mají na rozdávání. Již
v roce 2015 řídili finálové
utkání na mistrovství světa v Kataru, v roce 2016
pískali na olympijském
turnaji, který se konal
v Riu de Janiero. Oba
pánové působili rovněž na
mistrovství světa v roce
2017 a v roce 2019 a na
obou turnajích rozhodovali semifinálová utkání.
Letos nechyběli ani na mistrovství světa v Egyptě.

S oběma zkušenými
rozhodčími máme velmi korektní vztahy a
oba zároveň působí jako funkcionáři Jihomoravského svazu házené
v Brně. Předběžně jsme
se tedy domluvili, že
po návratu z olympiády by se s námi podělili o svoje sportovní,
cestovní, společenské a
jiné zážitky. Jestli to
bude setkání, beseda
nebo talkshow je vlastně úplně jedno. Důležité je, že se budeme
moci potkat a vyslechnout a snad i podiskutovat s přímými účastníky olympijských her,
a to u nás v Újezdě u Brna. Všichni věříme, že to
bude možné, a že nám naše plány nic a nikdo
nezhatí.
Naši milí sportovní přátelé, berte těchto několik
řádků jako nabídku k výjimečnému setkání, další
informace vám sdělíme hned, jakmile dohodneme
podrobnosti. Těšíme se na vás i na přímé účastníky
Olympijských her v Tokiu.
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Milan Šafařík

Oldřich Cedivoda – muž se srdcem muzikanta
Mnozí újezdští obyvatelé jistě pamatují časy, kdy se
říkalo: „Pojďme na Ceďáka!“ Ano, byly to plesy,
letní noci a sešlosti pro mládež, zvané čaje. Tam
všude hrával vynikající trumpetista pan Oldřich
Cedivoda se svou kapelou. Nikdy nechyběla
výborná muzika a roztančeným návštěvníkům se
nechtělo opustit parket. Snad to bylo kouzlo jeho
osobnosti, výborný repertoár a především perfektní
hudební provedení.
A tak jsem jednoho dne vzala telefon a tomuto
vynikajícímu trumpetistovi a zpěvákovi zavolala,
zdali bych se za ním mohla na chvíli zastavit
v Domě s pečovatelskou službou „na kus řeči“. Pan
Cedivoda souhlasil. Pojďme se spolu zaposlouchat
do vzpomínek, ve kterých jeho hudba
pořád zní.
Jak jste se stal muzikantem? Byli
Vaším vzorem rodiče, anebo Vás
ke hře na trumpetu přivedl někdo
jiný?
Byl jsem vůbec prvním muzikantem
v rodině, rodiče se hudbě nevěnovali.
K hudbě jsem se dostal díky hraní
u Václava Popeláka, u něhož jsem se učil
hře na trumpetu a na housle. A kolik
mně bylo let? Byl jsem na 2. stupni
základní školy, kterému se tenkrát říkalo
„měšťanka“. Housle jsem odložil, ale
trumpeta, ta se stala mým oblíbeným
nástrojem. Václav Popelák byl skvělý
muzikant, hrával ovšem výhradně dechovku. Už za mého dětství měl velký
taneční orchestr, a když spustili „Cigánko, ty krásná...“, lidé byli nadšeni.
Jak vznikl nápad založit vlastní kapelu? Kdy
k tomu došlo?
Vojenskou službu jsem nastoupil v Mladé Boleslavi
a následně v Turnově. Hrál jsem zde ve dvou
kapelách a byl současně také kapelníkem. Po vojně
následoval návrat do Újezda, mnozí místní muzikanti říkali: „Založ si svoji kapelu, můžeš hrát i jiný
žánr než dechovku!“ Přemýšlel jsem o modernějším
a svižnějším repertoáru, který by se s dechovkou
střídal. Od myšlenky nebylo daleko k činu a vznikl
Taneční orchestr Oldřicha Cedivody. Od Václava
Popeláka ke mně přešlo mnoho výborných
muzikantů a repertoár se lidem skutečně líbil.
Problémem ovšem byly peníze na kvalitní aparaturu, i to se podařilo vyřešit. Byl jsem zaměstnaný v podniku Sigma Slatina, můj zaměstnavatel
aparaturu koupil a kapela se přejmenovala na
Taneční orchestr Sigma Slatina.

Jaký repertoár jste hráli? Pokud vím, byly to
i zahraniční písničky, kdo k nim psal texty?
Hráli jsme obvykle tři kousky dechovky a tři písně
populární a hlavně tanečně laděné. Vedle české
populární hudby to byly i zahraniční hity. Co tzv.
letělo venku, to jsme s bubeníkem Leošem Lattenbergem česky otextovali a lidé byli nadšení.
Převážně se jednalo o populární písničky italské,
německé a anglické. Skládali jsme zkrátka vlastní
slova k cizím nápěvům a tanečníky to, jak se říká,
chytlo! Hráli jsme i evergreeny, ty měly také
úspěch. Vzpomínám si, že návštěvníků odpoledního
„Čaje o páté“ bylo tolik, že se na parketu nedalo
tančit, a tak jsme museli přestat hrát. Plesy, hody,

letní noci, tam se scházelo mnoho lidí a nás to
samozřejmě moc těšilo. Přízeň publika je pro
každého muzikanta odměnou a ať jsem hrál či
zpíval, vždycky jsem si publika vážil.
Ve Vaší kapele ovšem nebyli samí muži, byly
tam také zpěvačky. Jak na kolegy a kolegyně
z kapely vzpomínáte?
Za celou dobu trvání kapely se v ní vystřídalo šest
zpěvaček, jednou z nich byla i moje žena. Zpívala
s námi, když ještě chodila do posledního ročníku
měšťanky a musela mít od ředitele školy potvrzení,
že i v tak mladém věku může zpívat s kapelou.
Povoleny měla jen „Čaje o páté“, ale to víte, že zpívala i na večerních akcích. Ze zpěvaček s námi
účinkovala např. Eva Laštovičková (Michnová),
Lada Budíková a další. Vynikající zpěvák byl Pepa
Máca. Vzpomínám i na kolegy muzikanty, hrál
s námi Pepek Fila, Laďa Kokeš, Leoš Lattenberg, Jiří
Lang, Jan Böhm. Byli jsme spolu rádi, dobře se nám
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hrálo i zpívalo. Hrát lidem a hlavně pro lidi mělo
smysl, ta radost jim byla vidět v očích, když tančili
na naši hudbu a zpívali slova písniček s námi.
Kdy jste se rozhodl s kapelou a hraním skončit?
Co bylo ve Vašem životě to nejcennější? Stává
se, že někdo upřednostňuje profesní dráhu, jiný
rodinu, další své koníčky. Jak vnímáte své
priority Vy?
Říká se, že všechno má skončit v pravý čas.
Mezníkem pro změnu byly moje padesáté
narozeniny. Rozhodl jsem se, že svůj čas budu
věnovat mladšímu synovi, kterého jsem chtěl
doprovázet na tenisových turnajích. Starší syn
naopak vždy tíhnul k muzice, nikoliv ke sportu.
Na kapelu a ty hezké roky vzpomínám dodnes.
Hudba byla kus mé osobnosti, kus života, součást
mě samotného. Moje srdce ale nepatřilo jenom
hraní, zpívání a kapele. Patřilo vždycky i mé rodině,
mým synům, mojí ženě, kterou mám pořád v paměti. Byla to výborná zpěvačka, byla hodná a také
krásná. Vzpomínky jsou se mnou pořád, a že těch
hezkých na to, co mě v životě potkalo, je hodně, to
mně můžete věřit.
Rozhovor vedla Mgr. Markéta Jetelová

Stavební materiál vykouzlený z odpadu aneb z nevelkého
Újezda u Brna do celého světa
Gabriel Laub: „Myšlenka - neprodejný odpad
zakázkové intelektuální produkce.“
Ta myšlenka od Gabriela Lauba o neprodejném
artiklu nám zde tvoří oslí můstek s opačným
významem k myšlence dnešního povídání. Likvidace a smysluplné upotřebení odpadu jako recyklátu, který bude nejenom znovu využit, zpoplatněn,
ale i případně opětovně zrecyklován, je nejvyšší
priorita. Tedy zde získáme odpad „prodejný“ a znovu využitelný, bez nechtěných nároků na jeho finální likvidaci. Je to další kousek k rozmotání začarovaného kruhu odpadového hospodářství. Odpad zde
neskončí ani ve spalovně, ani na skládkách, ani
v řece či v moři. To jsou stále lepší zprávy. Druhý
nadpis je symbolické předznamenání toho, že
skvělá myšlenka nemusí být výsledkem vědeckého
bádání třeba v Silicon Valley, ale z malého města
Újezda u Brna. Město je součástí projektu SMART
MĚSTO Újezd u Brna. Konkrétně se jedná o
Koncepci informačních a komunikačních toků,
Koncepci veřejného osvětlení, Koncepci dopravy a
Energetickou koncepci/Energetický akční plán.

Koncepce projektu aktivně reaguje na vytvořený
strategický dokument „Smart koncepce města
Újezd u Brna”. Na projekt je poskytována finanční
podpora z EU.
Když smart město, tak smart firma. Společnost
SMART TECHNIK s.r.o. byla založena v roce 1999
bez vstupu cizího kapitálu. Společnost je od svého
vzniku zaměřena na strojírenskou a zámečnickou
výrobu, montáž strojů a zařízení, a to z velké části
v oblasti jevištní divadelní technologie. Tímto
zaměřením se odkazuje na dlouholetou tradici
tohoto strojírenského oboru v Újezdě u Brna. V roce
2008 se společnost transformovala na akciovou
společnost SMART TECHNIK a.s.
Společnost spolupracuje s celou řadou renomovaných firem, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí, s cílem poskytnout zákazníkovi vysokou
kvalitu výrobků a komplexní služby v oblasti
realizace jeho zakázky, od studie přes zpracování
projektové a výrobně technické dokumentace,
výrobu, dopravu, montáž a uvedení zařízení do pro-
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vozu, zajištění potřebných zkoušek a revizí, zaškolení obsluhy zařízení, záruční a pozáruční servis.
Jevištní technologie v Národním divadle v Bratislavě, komlexní dodávka autodromu, projekt

na střešní desky. Celá linka váží okolo 130 tun,
vejde se na plochu cca 50 m x 25 m a do haly
světlosti 7 m. Systém je skladebný, jakási obrovská
stavebnice z komponentů, a může se měnit dle po-

Ruského kola - 45 m, projekt hydraulických vrat
slonince ZOO Praha, jevištní technologie Národního cirkusu Minsk, orchestřiště, jeviště a technologie Filharmonie Rzeszow a spousta dalších projektů a realizací byly prubířským kamenem na cestě
k tomuto projektu.
To je skvělé, ale kde máme ten zlatý grál?

žadovaných specifikací zákazníka. Cena se pohybuje odhadem mezi půl druhým milionem až
dvěma miliony eur.

Výrobní linka, která dokáže zpracovávat komunální odpad a přetvořit ho na stavební desky.
Jak naložit s odpadem, který zatím měl jen dílčí
nebo nulové využití? Výrobní linka dokáže bez problémů zpracovat celulózové odpadní materiály,
Tetra Pak®, ale hlavně polyetylén o nízké hustotě
(LDPE). Linka dokáže zpracovat společně s plasty
a celulózou taky zbytky textilií a kovu. V podstatě
dokáže linka i po dílčím vytřídění zpracovat
komunální odpad.
Technologie zpracovává daný odpad pouze za využití fyzikálních procesů bez využití přidaných
lepidel či pojiv, technologie je bezodpadová,
všechny ořezy a piliny se vrací zpět do procesu
zpracování odpadu, což platí také pro již použité
stavební desky. Vývoj začal před nějakými osmi
roky.
Linka pracuje v plně automatizovaném procesu, lze
využít i poloautomatizovaný řídící proces, případně
ruční ovládání. Navezený vytříděný odpad se rozdrtí na frakce, dotřídí a rozvrství. Následně se posune
do dvou lisů s teplotou okolo 200 °C, potom do lisu
studeného, kde dojde k prudkému ochlazení a doformátování. Ořezy a zbytky se vrací s ostatním
materiálem zpět na počátek procesu.
Celý proces trvá okolo 2 minut. Deska je pevná, ale
pružná, neprodyšná, tudíž ideální kupříkladu

Specificky zpracovávaný odpad není nebezpečný,
jedná se o odpady z výroby potravinářských
a balících materiálů, čímž je zajištěna hygienická
nezávadnost. Částečné znečištění nemění charakter bezpečného výrobku, neboť je odpad
zpracováván za působení vysokých teplot.
Konečný výrobek (stavební deska) je odolný vůči
vodě, splňuje podmínku nehořlavosti a má výborné
mechanické vlastnosti, a to jak pevnost, tak také
pružnost. Deskový materiál lze využít rozličným
způsobem pro interiér i exteriér. Materiál je svými
vlastnostmi předurčen pro střešní desky, podlahové
desky a stěnové desky. Pohledová strana může být
opatřena dalším povrchem dle potřeby, ale může
zůstat v původním „surovém“ stavu, kdy svojí
barevností, texturou a strukturou je moderním
materiálem s obrovskými možnostmi využití. Velmi
zajímavá barevnost je dosažena bez užití barviv
pouze vytříděním tetra paku. Pochopitelně
v textuře naleznete mimo lesknoucích se fragmentů alobalové části i fragmenty textů a písmenek, což má své kouzlo nevšedního a zároveň
autentického recyklovaného materiálu. Tento
materiál si najde dozajista svoji cestu na široký trh
a jeho využití mimo pragmatického deskového
materiálu k běžným stavebním účelům, je svojí
rozmanitostí a pestrostí nebývalou výzvou pro
výtvarníky, architekty a designéry.
Vnější plášť konstrukční desky může být dle potřeby papírový nebo se skelným vláknem.
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Pomoc životnímu prostředí je v některých zemích nezbytností.

Ve vyspělých ekonomikách je návratnost investic
kratší než 3 roky.

Pomoc životnímu prostředí není jen trendy společenskou poptávkou, ale stává se nezbytností.
Materiál, který by dále znehodnocoval život na naší
zemi, zatěžoval spalovny a skládky (v tom nepatrně
lepším případě), je dále využit s předzvěstí další
možné recyklace. Linka a technologie tohoto typu
jsou neoddiskutovatelně součástí strategie o udržitelném rozvoji. Zkusme se podívat na měřítka větší,
než jsou evropské aglomerace. Kupříkladu New
York má nechvalné prvenství se svými až 33 milióny tun odpadu ročně.
Obdobně jsou na tom i
další velká města Ameriky.
Mexiko City se „pyšní“
12 milióny tun ročně. Čína
jde v závěsu se svými
1,12 kg na den a osobu.
Bombaj v Indii dokáže vyprodukovat 11 000 tun
odpadu za den. Řeky a
mořské zátoky, kde voda není přes plasty vidět, nejsou ničím nereálným.
Severní Amerika drží globální prvenství průměrnou
produkcí odpadu 624 700 tun za den.
Vladimír Kočí: „Čím je společnost na vyšší úrovni,
tím víc odpadu produkuje. To je začarovaný kruh,
který bychom měli rozetnout.“
Tento citát zvěstuje nechtěnou pravdu, že čím
bohatší země, tím je její vliv na životní prostředí
větší. Větší vliv bohužel není synonymem lepšího
nebo zlepšujícího se prostředí. Zatím. Snad
technologie z Újezda u Brna bude tou hybnou silou,
která tento velmi nepříznivý stav postupně zvrátí.
Tahle další česká vlaštovka na světovém nebi je
důkazem, že ještě v naší vlasti zbyly nějaké dříve
tak pověstné české ručičky a chytré hlavy k tomu.

Technologie zpracování může sloužit jako příklad
oběhového hospodářství.

Ekonomické hodnocení výrobní linky na zpracování odpadu
Likvidace odpadu je vždy časově náročná a nákladná a jako taková musí být zaplacena.
Linka recykluje 18 tun odpadu za 24 hodin. To znamená, že každý den lze ušetřit 18 tun dřevěného
materiálu nebo 18 tun primárního materiálu není
třeba zpracovávat.
Materiál, který vyprodukuje linka za rok by stačil
na postavení 500 domů.

Když přemýšlíme o budoucnosti, záleží nám na generacích našich dětí a jejich dětí.
Naším cílem a naší strategií je udržitelný rozvoj.
Technologie zpracování získaly uznání na trzích
EU, Ameriky, ale i kupříkladu Austrálie.

Závěrem
Pokud jste četli pečlivě, potom vás dozajista neudiví, že v roce 2021 odběratel výrobní linky od společnosti SMART TECHNIK a.s. v USA – CONTINUUS
MATERIALS získal v ABU DHABI cenu za nejekologičtější výrobek roku, vítěz své kategorie THE
GLOBAL INNOVATION AWARD – WINNER FOR
THE SDG 12 CATEGORY. Oceněná linka je jednou
z pětice výrobních linek prodaných do USA.
Z tohoto pohledu moje ocenění celého projektu
nemá tu správnou váhu, ale stejně mám radost, že
naše zemička, potažmo malé moravské městečko
zabodovalo takovým významným způsobem
ve světovém měřítku. Třikrát sláva, k tomu potlesk
a šampaňské.
Chtělo by to, obdobu zprofanovaných reliktů časů bývalých, foto všech, co se
zasloužili, na tabuli cti, ale tentokrát opravdu
upřímně a zaslouženě.
Použité zdroje:
Citáty - http://www.citaty.net
Fotografie a části textů s využitím materiálů a
rozhovoru se společností SMART TECHNIK a.s.
Fotografie - společnost Kelly Green Products –
Waterbury
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Ing. arch. Petr Brandejský

Jak to vidí pan Zdeněk Suchomel – zakladatel firmy SMART TECHNIK
Firma SMART TECHNIK a.s.
byla založena v říjnu roku
1999. Vlastní ji dva společníci,
a to paní Michaela Matoušková
a pan Zdeněk Suchomel. Firma
je rodinná a zakládá si na rodinných vazbách. Více, nejen o
firmě, v rozhovoru prozradí
pan Zdeněk Suchomel.
Jaký vztah máte k našemu městu? Co pro Vás
znamená Újezd u Brna, kde od narození žijete?
Rodina Suchomelova žije v Újezdu u Brna již několik generací. Já jsem čtvrtá generace žijící
v Újezdě u Brna jak ze strany otce, tak i matky
(rodina Dobrovolných a Kusých). Moje děti a jejich
děti tvoří pátou a šestou generaci žijící v Újezdě.
Mohu tedy říci, že jsem starousedlík. Na otázku,
jaký mám vztah k městu Újezd u Brna, je snadná
odpověď: moje kořeny k danému místu jsou pevně
spjaté s Újezdem. Prožil jsem zde mládí i produktivní léta a také zde dožiji, pokud mi bude
dopřáno. Patřím spíše k samotářům, a tudíž nemám
mnoho přátel. Tento stav je mimo jiné vyvolán mojí
vysokou pracovní zaneprázdněností. Moje maminka pochází ze zemědělské rodiny, která mě přivedla
k práci i na půdě. Pro moji maminku byla půda až
posvátná a já ve svém volném čase také obdělávám
zemědělskou půdu, přičemž duševně odpočívám.
Jak se zrodil nápad vytvořit linku na zpracování
komunálního odpadu? Jaký je Váš osobní
pohled na význam linky?
Výrobní linka na zpracování odpadu měla zajímavý
příběh, který se začal odehrávat v roce 2013.
V tomto roce jsme pracovali s VUT, strojní fakulta
Brno, na společném projektu „Kontrolně bezpečnostní matice“ a na půdě fakulty jsme se potkali
s Čechem žijícím v USA, který chtěl pomoci v řešení
zpracování nápojových kartónů „TETRAPAK“.

Tehdy ho fakulta odmítla s tím, že se jedná o velice
komplikovaný a náročný projekt. U tohoto odmítnutí jsme tehdy byli já a můj syn Zdeněk a vyslechli jsme celý příběh. Slovo dalo slovo a došlo
k dohodě, že se pokusíme danou situaci řešit.
Zásadním problémem byl tok tepla při ohřevu,
nutný tlak při lisování a další technická úskalí.
Osobně spolupracuji mnoho let s panem prof. Ing.
Vladimírem Klabanem, CSc. Po konzultacích provedl pan profesor Klaban návrh teplotního toku při
ohřevu, my jsme navrhli novou konstrukci lisu se
statickými výpočty na cyklické namáhání, a nová
lisovací jednotka byla na světě. Tento proces,
zdánlivě jednoduchý, byl časově náročný a trval
3 roky. Ovšem i zde se jednalo pouze o dílčí řešení
a bylo zapotřebí řešit další nutné technologie. Rozvrstvení, formátování, transport a ukládání desek
a další nutné technologie včetně silové části
elektroinstalace a k tomu řídící systém, který řídí
proces v plném automatickém procesu. Dnes,
po osmi letech práce, naše linka umí zpracovávat
nejen tetrapak, ale také vytříděný komunální
odpad. Vyráběné stavební desky z odpadu mají
výborné mechanické vlastnosti, jsou pevné a přitom pružné, obtížně zapalitelné a voděodolné.
Co je pro Vás v životě důležité? Jakých lidských
vlastností si nejvíce vážíte?
Co je pro mě v životě důležité? Chovat se odpovědně k sobě a svému okolí. Poctivě pracovat
a neubližovat. Rád pomohu člověku v nouzi,
nesnáším ale podlost a nenávist. Je nutné se chovat
ke svému okolí tak, abych mohl ráno stát před zrcadlem a mohl se na sebe podívat, a přitom nemít
výčitky, kdo to na mne hledí.
Jakých vlastností si cením? Rodina je základ státu,
čestnost, odpovědnost, pracovitost, úcta ke stáří,
mít vlastní názor a nebát se lidem sdělit svoji
pravdu.
Rozhovor vedla Mgr. Markéta Jetelová

Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® má své první držitele
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště učinila další krok v podpoře
místních podnikatelů, a to založením
vlastní regionální značky BRNĚNSKO
originální produkt®.
První certifikáty byly slavnostně předány u příležitosti Dnů Slavkova na řeme-

slném jarmarku v sobotu 29.5.2021
v překrásném prostředí Rubensova sálu
zámku Slavkov u Brna. Na tomto jarmarku se tak mohli návštěvníci setkat
s čerstvě oceněnými produkty. Stánek
MAS byl součástí Pohádkové cesty, a tak
zájemci měli možnost seznámit se
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s myšlenkou regionální značky a prací MAS.
Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® zahrnuje území kolem Brna od Kuřimi, přes
Rosice, Židlochovice až po Slavkov. Je součástí
Asociace regionálních značek, která koordinuje
30 značek po celé republice. Regionální značku
získají výrobky, které jsou výjimečné svou vazbou
na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či
historii, a které svojí jedinečností mají velký
potenciál v cestovním ruchu. Zákazník, který si
koupí produkt označený regionální značkou, má
jistotu, že tento produkt splňuje standardy
regionálního značení.

moravské zemské víno z vinařství Vykoukal
z Hostěrádek-Rešova, děrované kraslice Pavly
Tauberové z Křenovic, víno, mošt a želé z rodinného bio vinařství Válka z Nosislavi.

První certifikované výrobky regionální značkou
BRNĚNSKO originální produkt®: keramický
Podržkvítek Lucie Babákové ze Želešic, selské
víno Pavla Husáka z Nesvačilky, Kdoulový sýr
a Višně z Líšně z Chuti Moravy, mléčné bio
výrobky Veroniky Kropáčkové z Nelepče, medovina Jindřicha Kříže z Nosislavi, víno z Vinařství
u Křížů z Viničných Šumic, Le-Mi česká lněná
autorská móda Lenky Miczkové z Hajan, med
Jaroslava Martínka z Kuřimi, Elegan originální
šitá móda s autorskými potisky Nely Šulákové
z Velešovic, uzené maso Josefa Jůzy z Březiny,
Vildenberské pivo Aleše Šmerdy z Holubic,

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Domácí mazlíčci – radost i starost
Mít domácí zvíře je dnes velmi populární. Časté je
i mít je v jedné domácnosti ve větším počtu. Někdy
si ale lidé neuvědomují, že mít doma mazlíčky je
nejen radost, ale i starost a značná zodpovědnost.
Každý majitel je povinný zabezpečit zvířeti vhodné
podmínky pro život tak, aby vyhovovaly jeho
fyziologickým potřebám, a také
zajistit adekvátní zdravotní péči.
Důležité je sledovat své zvíře. Samozřejmě všeho s mírou. Nechceme po
nikom, aby psa či kočku pozoroval
24 hodin denně. Někdy to ani není
možné. Hlavně když se jedná o kočku,
která je většinu času někde venku. Je
však velmi užitečné v případě, že se
vyskytne u zvířete zdravotní problém,
mít všeobecný přehled o tom, jestli
žere, případně kdy naposledy a co
žralo, kolik pije, jaký má trus, zda
močí, zvrací a podobně. Možná to některým lidem
přijde divné nebo přehnané, ale je to základ dobré

anamnézy a ušetří to čas i peníze při stanovení
správné diagnózy. Už jsme měli v ordinaci případ,
kdy majitel až při snaze odchytit svému pejskovi
moč na vyšetření, zjistil, že pes se vůbec nevyprazdňuje, i když se snaží. V této chvíli je otázka,
jak dlouho to trvá. Jak dlouho už vlastně nemočil
proudem, ale jen po malých dávkách,
než se mu úplně ucpala močová trubice. A to jsou důležité informace při
stanovovaní závažnosti zdravotního
stavu a dalších možných komplikací.
Ani oddalování návštěvy veterináře
s vírou, že to přejde samo, není dobré
řešení. Já chápu, že to může být stres
jak pro mazlíčka, tak pro majitele, ale
zanedbání zdravotního stavu se nevyplácí.
Například: Máte doma jedenáctiletého
pejska. Na pravidelném očkování mu
veterinář zjistil šelest na srdíčku a vy si zpětně
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uvědomíte, že sem tam zakašle, zadýchá se, když se
rozběhne za míčkem, už nezvládá tak dlouhé
vycházky. Samozřejmě věk je věk. Ale v tomto
okamžiku je důležité se zamyslet. Chci mu zkvalitnit a prodloužit život, anebo ho nechám prostě
v klidu dožít? Přece 11 let je krásný věk! Když totiž
přijdete za pár měsíců se psem, který zkolaboval
a má edém na plicích a v této chvíli byste dali cokoliv za záchranu, pak terapie už nebude tak
účinná, jako kdyby se to začalo řešit v době, kdy byl
ještě pacient stabilní.
Anebo: Pes stále třepe hlavou a drbe si ucho, až mu
za pár týdnů oteče boltec a vznikne mu takzvaný
othematom. Je to vlastně krev nahromaděná v podkoží ušního boltce, čehož příčinou je prasknutí
drobné cévky v uchu. Primárním důvodem bývá
zánět zvukovodu, možná způsobený osinou ve zvukovodu. Při včasném řešení mohl pacient pokojně
odejít po několikaminutovém zákroku a s desinfekčními kapkami na pár dní. Teď ho čeká chirurgický zákrok v celkové anestézii s vidinou toho, že
ucho už nebude takové jako předtím, ale bude
zkrabatěné a tuhé. Nutná je také jeden až dva týdny
trvající antibiotická terapie rozsáhlého zánětu,
který za tu dobu ve zvukovodu vznikl.

Další kapitolou, která je mezi majiteli velmi rozebíraná a vyvolává velké diskuze, je kastrace. Ne,
opravdu u nás nenutíme lidi do kastrace všeho, co
má čtyři nohy. Jen upozorňujeme na možná zdravotní rizika. Ani samotná kastrace totiž bez rizika
není. Jako každý chirurgický zákrok. Ale když
kupříkladu přijde 3letá fenka, která má po každém
hárání falešnou březost, tak to víc než doporučujeme. Protože tam už rizika, že teď malý problém
přeroste v život ohrožující stav, jsou mnohem větší
než samotná kastrace mladého a jinak zdravého
zvířete. Falešná gravidita totiž neznamená jen
psychickou nepohodu fenky. Hrozí vám, že jednoho
dne, zpravidla v tu nejnevhodnější dobu, přijdete
do ordinace s apatickou, zvracející, bolavou
fenečkou, často ve vyšším věku, a verdikt, že má
zánět dělohy a je nutná okamžitá operace, vás tedy
rozhodně nepotěší.
Tohle nejsou vůbec ojedinělé případy. Řešíme to
stále znova a znova. V článku jsem psala primárně
o pejscích, ale samozřejmě stejný princip platí i pro
ostatní zvířata, která doma máte. Tak ať zbytečněně
netrpí.
MVDr. Alexandra Čápová

Křížovka na měsíc srpen
Okénko pro děti
V tajence je ukrytá jedna z akcí Kulturního léta
2021 našeho města. Hodně zdaru při luštění.
1. Jedna hlavička, jedna nožička, hlavička když
zčervená, konec nožky znamená.
2. Stojí, stojí židle v lese, žádný si ji neodnese.
3. Nemotora skoro slepý, hlína se mu na nos lepí.
Pracuje i v neděli, razí v zemi tunely.
4. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne.
5. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále
kulaté.
6. Když šel tam, do hlavy ho tloukli, když šel ven,
za krk ho tahali.
7. Nemá to huby, ale tři zuby, u jídla slouží, po něm
netouží.
8. Visí to a neví kde, bije to a neví koho, ukazuje to
a neví kam, počítá a neví kolik.
9. Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou
nevidí.
Správně vyluštěnou tajenku zašlete do 15. září 2021
na email: kroupova@ujezdubrna.cz.
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Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce a ti
budou odměněni.
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29.8. Poslední prázdninová jízda, park u Penzionu,
od 13 hodin

Plán akcí na nejbližší měsíce
22.8. Koncert kapely Goodwork, park u Penzionu,
17 hodin

5.9. Koncert kapely Cimbal Classic, park u Penzionu, 17 hodin

16.–20.8. Letní filmový festival za sokolovnou,
začátky ve 20.30 hodin

18. 9.
Tradiční farmářské trhy – nám. JUDr. Jana
Haluzy, od 11 hodin

- 16.8. - Matky
- 17.8. - Princezna zakletá v čase

Konání všech uvedených kulturních akcí závisí
na aktuální epidemiologické situaci a na s ní souvisejících vládních nařízeních, která budou platná
v době plánovaného konání akcí.

- 18.8. - Na nože
- 19.8. - Gump – pes, který naučil lidi žít
- 20.8. - Šarlatán

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.
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