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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
věřím, že léto Vám přineslo mnoho krásných dní
a mnoho milých setkání s příjemnými lidmi.
Společně jsme opět zažívali letní koncerty, letní
kino a další příjemné kulturní a společenské akce.
Jejich pořádání vytrvale zabezpečují členové
kulturně školské komise, ale také zaměstnanci
pracovní skupiny města a mezigeneračního centra.
Všem za jejich práci patří velký dík.
V základní škole jsme v září přivítali nejen naše
prvňáčky, ale také předškoláky, kteří se budou
v přípravné třídě nebojácně připravovat na docházku do základní školy. Na vzniku přípravné třídy
má zásluhu především pan ředitel Mgr. Vladan
Kupsa, který původní myšlenku přes prověření
zájmu rodičů, který byl mimochodem značný,
přivedl až k vlastní realizaci. Vedení naší základní
školy děkuji nejen za tento počin, ale také
za zabezpečení tzv. doprovázení prvňáčků žáky
devátých tříd. Je to skvělá myšlenka, která propojuje obě věkové skupiny. Prvňáčkům umožňuje
prostřednictvím svého „patrona“ z deváté třídy
bezproblémový pohyb v neznámém prostředí i dopomoc v případě jakýchkoliv nejasností a problémů. Deváťákům zase může přinášet pocit vlastní
důležitosti a uspokojení ze skutečnosti, že mohli
někomu pomoci.
V dnešním vydání zpravodaje naleznete kromě
vzpomínání na vše, co jsme společně v letním
období prožili, také vzpomínku na opět skvěle
vydařené farmářské trhy, při nichž jsme měli
možnost setkat se osobně s Mgr. Janem
Grolichem, hejtmanem Jihomoravského
kraje. Neformální setkání s panem
hejtmanem bylo příjemné pro účastníky
farmářských trhů, besedující v Domě
s pečovatelskou službou i pro zaměstnance a obyvatele Domova u Františka.
Věřím, že s návštěvou našeho města byl
spokojen také pan hejtman a že opět naše
město při jiné vhodné příležitosti navštíví.

Ve městě a na radnici byly i v době letních měsíců
dále řešeny práce ve městě i na připravovaných
projektech. Pan místostarosta a paní místostarostka mají pod kontrolou zcela zásadní rekonstrukci budovy mateřské školy. Pan místostarosta
dále dohlíží na výměnu oken a dveří na Penzionu
pro seniory i budování chodníku z ulice Palackého
k mateřské škole. Paní místostarostka vede složitá
jednání ke změně územního plánu, protipovodňovým opatřením i bytové výstavbě v našem
městě. Současně probíhají další jednání ke stavbě
multifunkční sportovní haly, projektům cyklostezek, rozšíření komunikace k mateřské škole,
zpracování studie ulice Za Tratí.
Zářijové zastupitelstvo města schválilo mimo jiné
vstup do KTS Ekologie s.r.o, která se zabývá
odpadovým hospodářstvím. Věřím, že v rámci této
spolupráce dojde k operativnějšímu řešení svozu
odpadu, ke zvýšení motivace ke třídění odpadu a
ke zvýšení motivace k nižší produkci odpadu. Dále
byl v zastupitelstvu města prezentován možný
záměr využití areálu „Army parku“.
Vážení spoluobčané, v září jsme také oslavili svátek
svatého Václava a s tím spojený Den české
státnosti. Nechme se ve svém životě inspirovat
nebojácností knížete Václava, jeho ochotou
obětovat se pro druhé a přinášet oběti pro blaho
všech lidí.
Přeji vám krásné podzimní dny

V druhé polovině září jsme v Penzionu pro
seniory vzpomínali na výstavbu a otevření
tohoto objektu. Vzpomínání proběhlo
v příjemné atmosféře za nádherného
počasí a přítomnosti pěti prvních
obyvatelek, které svorně konstatují, že
jsou v Penzionu velmi spokojené a že zde
strávily krásné čtvrtstoletí svého života.
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Vaše starostka Marie Kozáková

Občanská odpovědnost?
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Vážení spoluobčané,
vzhledem ke skutečnosti, že stále dochází k situacím,
kdy nejsou dodržovány obecně závazné vyhlášky,
vyzývám vás k seznámení se s těmito dokumenty. Jde
zejména o porušování obecně závazné vyhlášky č.3/2011
o regulaci hlučných činností a ochraně nočního klidu
a obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
Vyhláška o regulaci hlučných činností a ochraně
nočního klidu má zajistit klidné a pohodové prožívání
svátečních dní. Svým ustanovením o zákazu užívání
hlučných pracovních nástrojů a nářadí zabezpečuje
benefit, který není obvyklý a rozhodně významnou
měrou přispívá ke zpříjemnění svátečních chvil našeho
života.
V případě vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství bych zvláště chtěla upozornit
na přípravu a zařízení staveb. Nahlášení přistavení
kontejneru je ponecháváno často až na den, kdy je tento
kontejner přivezen a na veřejné prostranství umístěn,
přičemž dle obecně závazné vyhlášky je povinnost
nahlásit zábor nejpozději 30 dní před zahájením užívání
veřejného prostranství.
Současně si dovolím uvést několik informací k ukládání
a svozu odpadu, a to zejména biologického. Jak jistě
všichni víme, máme v našem městě zbudován sběrný
dvůr, kam je možno uložit odpad, který nesváží svozová
firma. Mimo jiné je ve sběrném dvoře umístěn velkoobjemový kontejner na bioodpad a kontejner na papír.
Bohužel jsou však pro uložení jakéhokoliv množství
bioodpadu využívány o víkendech na šest míst ve městě
přistavené kontejnery. Stává se tak velmi často, že do
takového kontejneru je uložen odpad pouze z jedné či
dvou zahrad. Obdobný problém je s ukládáním velkého
množství kartonů do malých sběrných míst. Prosím tedy,
abychom každý za sebe vnímali více spoluzodpovědnost
za pořádek ve městě a v případě většího množství
odpadu zajistili jeho uložení ve sběrném dvoře.
Pokud plánujete větší prořezy stromů v zahradách,
je možné si domluvit s vedoucím pracovní skupiny
přistavení vlečky, za niž zaplatíte jednorázový poplatek
100 Kč. Toto je jistě další nadstandardní služba, kterou
je možné jako benefit vnímat.
Vážení spoluobčané, za dodržování všech nařízení, která
v konečném důsledku vedou k lepšímu životu v našem
městě, vám velmi děkuji.
Marie Kozáková, starostka
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Rozhovor s předsedkyní Stavební komise Ing. Helenou Jakubcovou
1. Paní Jakubcová, jste rodačka z Újezda? Jakou
profesí se zabýváte?
Rodačka z Újezda nejsem.
Pocházím z nedalekých Šlapanic a s manželem, který
v Újezdě bydlel do svých dvou
let, jsme postavili rodinný dům
na místě odstraněného rodného domku jeho babičky.
Jsem profesí architekt, což
znamená, že mám vzdělání
pro navrhování staveb se specializací na urbanismus a územní plánování, to jest navrhování měst a vesnic a jejich
dlouhodobé plánování. Prošla jsem bezmála
šestnáctiletou praxí ve státní správě – na Útvaru
hlavního architekta v Brně i několika stavebních
úřadech. Nyní zúročuji získané zkušenosti jako
osoba samostatně výdělečně činná v provádění
inženýrské činnosti, což je činnost za účelem
získání povolení k výstavbě. Zprostředkovávám
fyzickým osobám i firmám zdárný projednávací
proces ústící ve vydání povolení na stavbu a také
vytvářím návrhy dispozic, což je rozvržení
místností, a také venkovního vzhledu staveb.
Věnuji se také návrhům vnitřních prostor staveb,
zejména koupelen a kuchyní.
2. A co Vám dělá radost ve volném čase?
Ve volném čase mi dělá radost věnovat se párečku
malých čiperných vnoučátek a potom sport –
cyklistika, plavání a skupinové cvičení, a také
lidové tance babských hodů, zpěv a setkávání se
s rodinou a dobrými přáteli.
3. Co Vás vedlo k práci v komisi? V čem se liší
práce vedoucího komise od ostatních řadových
členů?
Dlouhou dobu jsem sledovala, napřed jako stavební
úředník a potom i jako zástupce stavebníků,
přetrvávající nedostatečnou funkci stavební komise
stejně jako silničního správního orgánu, kterým
město je. Stavovská čest mi kázala přispět k hodnověrnému působení stavební komise a ke zprostředkování erudovaných dokladů a podkladů pro
potřeby stavebníků i pro práci stavebních úředníků.
Vedoucí komise je na rozdíl od jejich členů tak
říkajíc v první linii. Moje kontaktní údaje jsou
zveřejněny na webu města a obrací se na mne
stavebníci s emailovými i telefonickými dotazy.
Bere si mě k ruce na jednání samospráva a pomá-

hám konzultačně v chodu státní správy a silničního
správního orgánu města, neboť na radnici se valná
většina činností točí kolem investic. Tvořím spojnici mezi samosprávou a členy stavební komise
a organizuji a vedu schůze stavební komise.
4. V čem spočívá náplň činnosti stavební
komise?
Stavební komise je poradním orgánem Rady města.
Jsme povinování každých 14 dní zpracovat kvantum žádostí, kterými nás častují občané. Nemůžeme si téměř vůbec dovolit vynechat konání
komise, neboť příval žádostí je neutuchající. Pečlivě
rozklíčujeme žádosti a připravujeme odborný názor
na problematiku Radě města. Skláníme se nad projekty a investičními záměry a sledujeme jejich
dopad na technickou i dopravní infrastrukturu
města, na veřejný zájem a v neposlední řadě i na
záměry samosprávy.
V případě potřeby si zveme stavebníky na schůzi
komise k osobnímu jednání. Jsme připraveni
poradit v otázkách problematiky silničního
správního úřadu.
5. Kolik členů je ve Vaší komisi a máte nějak
rozdělenou práci?
Členů komise je včetně předsedy 6, ale jeden je
dlouhodobě nemocný, takže se scházíme spolu se
mnou v lichém počtu.
Práci rozdělenu nemáme, spíše dáváme hlavy
dohromady, a pokud je zapotřebí, zaúkoluji
jednotlivé členy dílčími úkony. Cítím velikou oporu
celého týmu a pochvaluji si, jak se výborně
doplňujeme. Vladimír Nedoma je na slovo vzatý
praktik ve stavebnictví a má zkušenosti z vedení
obce. V autorizovaných osobách Ing. Jungy a arch.
Šemberové mám velkou oporu týkající se projekční
stavařské praxe a Ing. Pěček nás obohacuje svým
všestranným pohledem na danou problematiku.
Legislativa je na mně a tím se stáváme všestranným
pracovním týmem.
6. Jak často se scházíte? A co aktuálně řešíte?
Scházíme se již od voleb ve stejný čas – v úterý
každý sudý týden v 18.00 hodin. Tento termín
dodržujeme se striktní pravidelností, aby se na nás
mohli občané spolehnout a také abychom pomohli
zvládnout zpracování výstupů k žádostem, které na
úřad neustále přicházejí.
Mimo to se zabýváme například vytvářením
podkladů pro změny územního plánu, vyhodnocováním variantních řešení studií investičních
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záměrů města, účastí na jednáních samosprávy
s investory či stavebními úřady a dále také kontrolními prohlídkami a řešením problémů přímo v terénu v návaznosti na žádosti stavebníků.

Dále se nám podařilo z velké části podnítit změnu
architektonické studie rekonstrukce Rychty co
do všestrannějšího budoucího využití, kapacity
i reprezentativnosti stavby.

V současné době neustále řešíme požadavky
na zpevňování zelených ploch pro odstavování
vozidel, které se nám v mnoha případech nezdá být
šťastné z hlediska životního prostředí, kdy nám
neustále ubývá přírodních ploch a přibývá ploch
zpevněných, a také požadavky na odkupy městských pozemků, které jsou často zabřemeněny
inženýrskými sítěmi, což brání prodeji. Každou
žádost posuzujeme individuálně, pečlivě a s rozvahou. Konečné rozhodnutí je však potom na členech
Rady.

Podařilo se nám prosadit koupi barevné tiskárny
pro formát A3 za účelem zajištění kvalitního tisku
velkoplošných stavebních výkresů posílaných
elektronickou poštou stavebníky, aby je bylo možné
zasílat v odpovídající kvalitě a signované starostkou města zpět stavebníkům pro potřeby
stavebního úřadu. Dále se nám podařilo prosadit
pořízení tiskárny i do zasedací místnosti, ve které
schůzujeme, aby bylo možné hned v závěru zasedání komise zápis vytisknout a podepsat všemi
zúčastněnými členy. Nechápu, jak je možné, že
takové vybavení na úřadě i v zasedací místnosti
dávno nebylo.

7. Co se Vám v komisi podařilo uskutečnit,
z čeho máte radost?
Podařilo se nám vyprovokovat změnu urbanistického řešení obytného souboru Mlýn za koupalištěm. Bude zde menší počet bytových domů

a nepůjde o „bohunické sídliště“, ale o kultivovaný
obytný soubor s klidovým vnitroblokem sloužícím
pro rekreaci obyvatel bytových domů.

8. V čem naopak vidíte limity práce?
Limity naší práce vidím v častém nepochopení
podstaty naší práce samotnými stavebníky, kdy
často je naším úmyslem nejen bránit veřejný zájem,
ale skloubit jej i s přínosem pro jednotlivce
samého. A to se stává v tom případě, kdy se nám
objeví na stole projekt, jehož autor nezačínal jeho
tvorbu právě po prvotní konzultaci u nás. Připomínky, byť i ve prospěch stavebníka, jsou přijímány
s nevolí jen pro ten fakt, že projekt je již hotov.
V pouhých šesti bodech jsme vyjádřili názor na to,
jakým směrem by se výstavba ve městě měla ubírat,
a to v dokumentu, který jsme nazvali Základní
regulativy pro výstavbu ve městě Újezd u Brna.
A proč?
Abychom například nechodili za pár let místo
po ulicích v betonových koridorech lemovaných
vysokými betonovými oploceními jako u stavby
rodinného domu naproti Penzionu, či směrem
na Otnice, které město schválilo ještě před posledními volbami. A vůbec to není jen otázkou estetiky,
nýbrž i funkčnosti a bezpečnosti, neboť za takovou
hladovou zdí mohou zloději naložit v poklidu
veškeré vybavení domu, aniž by si něčeho podezřelého všiml někdo z kolemjdoucích či sousedů.
9. Jak vidíte budoucnost v komisi, chtěli byste
něco změnit?
Budoucnost komise vidím v poctivé a neutuchající
práci pro naše spoluobčany. A změnit bych chtěla
systém odměňování členů komise tak, aby byli
odměňováni pouze ti, kteří se účastní pravidelně
schůzí a odvádí odpovídající práci. Ale o tom musí
rozhodnout zastupitelstvo.
Rozhovor vedla Pavlína Kroupová
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Výpis usnesení ze Zastupitelstva č.19
bytem ..... 664 53 Újezd u Brna k tomu, aby
učinila za město Újezd u Brna jako
společníka společnosti KTS EKOLOGIE
s.r.o. veškeré související úkony, zejména
podpis prohlášení týkajícího se převzetí
vkladové povinnosti, a zastupováním
města ve společnosti.

1/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
jmenuje ověřovateli zápisu ThDr. PhDr.
ThLic. Radka Mezuláníka, Ph.D. a Mgr.
Ing. Jana Konvicu.
2/19ZM/2021Zastupitelstvo města Újezd u Brna
schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného
dne 20. 9. 2021.
3a/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
schvaluje vstup města Újezd u Brna jako
společníka do obchodní společnosti KTS
EKOLOGIE s.r.o., se sídlem Hutní osada
14, 664 84 Zastávka, IČO: 28310942
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
60416 (dále jen „společnost“), se základním kapitálem 2 450 000 Kč, s předmětem podnikání:
• Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona,
• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
• Silniční motorová doprava
- nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
Město Újezd u Brna se stane společníkem této společnosti na základě
zvýšení základního kapitálu společnosti
a převezme závazek ke vkladu ve výši 50
000 Kč.
3b/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
schvaluje peněžitý vklad města Újezd
u Brna ve výši 50 000 Kč a převzetí
závazku ke splacení tohoto vkladu
do základního kapitálu společnosti.
3c/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bere na vědomí znění společenské smlouvy
upravující poměry společnosti KTS
EKOLOGIE s.r.o.
3d/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
pověřuje Ing. Marii Kozákovou, trvale

4a/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo
na vědomí prezentaci záměru využití
vojenského areálu „ARMY PARK“ (parc.
číslo: 5751, 5730, 5731, 5732, 2707/52,
2707/53, 2707/70, vše v k.ú. Újezd u Brna).
4b/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
rozhodlo prodat vojenský areál „ARMY
PARK“ (parc. číslo: 5751, 5730, 5731, 5732,
2707/52, 2707/53, 2707/70, k.ú. Újezd u
Brna) a pověřuje starostku města, aby činila další zákonné kroky vedoucí k jeho
prodeji.
5/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
rozhodlo financovat akci „Multifunkční hala
se zázemím Újezd u Brna“ úvěrem od
Komerční banky, a.s. ve výši 70 000 000
Kč, splatnost 20 let. Předpokládaná výše
dotace činí 30 000 000 Kč. Předfinancování dotace bude z vlastních zdrojů.
V případě neobdržení dotace bude akce
dofinancována z vlastních zdrojů.
6a/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo
seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ve výši 0 Kč,
které bylo schváleno Radou města Újezd
u Brna dne 28. 6. 2021. Rozpočtové opatření je vyrovnané.
6b/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo
seznámeno a vzalo se souhlasem na
vědomí rozpočtové opatření č. 6 ve výši
335 600 Kč, které bylo schváleno Radou
města Újezd u Brna dne 30. 8. 2021.
Rozpočtové opatření je vyrovnané.
6c/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo
seznámeno a vzalo se souhlasem na
vědomí rozpočtové opatření č. 7 ve výši
800 900 Kč, které bylo schváleno Radou
města Újezd u Brna dne 6. 9. 2021.
Rozpočtové opatření je vyrovnané.
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7/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna bylo
seznámeno a vzalo se souhlasem na
vědomí Protokol o dílčím přezkoumání
hospodaření Města Újezd u Brna za
období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. V
závěru protokolu je mimo jiné konstatováno, že hospodaření podle rozpočtu a
vedení účetnictví ÚSC proběhlo ve sledovaném období v souladu s obecně
závaznými předpisy.
8/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 2
ke smlouvě č. SPP/004/2020 o zajištění
provozu a pachtu vodohospodářského
zařízení a pověřuje starostku města
podpisem tohoto dodatku.
9a/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání ze dne 1. 12. 2015 (evidované
pod č. EVS-NJD/0082/2015/UUB)
uzavřené s MUDr. Janou Kudrnovou, se
sídlem Komenského 77, 664 53 Újezd u
Brna, IČO: 03173429, kterým dochází
k úpravě ceny a doby trvání nájmu, a
pověřuje starostku města podpisem
tohoto dodatku.

Brna parc. č. 412, k. ú. Újezd u Brna, o výměře 21 m2 s kupující Ing. H.J., ......, 642 00
Brno a pověřuje starostku města podpisem
smlouvy.
9e/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví Města
Újezd u Brna parc. č. 408, k.ú. Újezd u Brna, o výměře 19 m2, za cenu 10345,50 Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo města Újezd
u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje kupní
smlouvu na prodej pozemku ve vlastnictví
Města Újezd u Brna parc. č. 408, k. ú. Újezd
u Brna, o výměře 19 m2 s kupujícími P.B. a
A.B., ......., 664 53 Újezd u Brna a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
9f/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
rozhodlo prodat část pozemku ve vlastnictví Města Újezd u Brna parc. č. 127/1, k.
ú. Újezd u Brna, nacházející se za pozemkem parc. č. 1295/1, k. ú. Újezd u Brna o
výměře cca 20 m2 za cenu 450 Kč/m2 +
DPH v platné sazbě za předpokladu splnění
zákonem daných povinností souvisejících s
nakládáním obce s nemovitostmi a po doložení geometrického plánu.
9g/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
rozhodlo nevyhovět žádosti o odkoupení
spoluvlastnického podílu ve výši id 1/12
pozemku p. č. 1449/1, k. ú. Újezd u Brna,
o celkové výměře 329 m2, ve vlastnictví
pana J.S., ........, 664 53 Újezd u Brna a
spoluvlastnického podílu ve výši id 1/4
k témuž pozemku ve vlastnictví paní
R.S., ........, 664 53 Újezd u Brna.

9b/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
rozhodlo nevyhovět žádosti evidované
pod č. j. 3808/2021/UUB o prodej části
pozemku ve vlastnictví Města Újezd u
Brna parc. č. 4552, k. ú. Újezd u Brna a
nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku.
9c/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
rozhodlo nevyhovět žádostem evidovaným pod č. j. 4393/2021/UUB a 4394/
2021/UUB o prodej pozemků parc. č.
2324/1 a 2324/2, k. ú. Újezd u Brna a
nesouhlasí s prodejem těchto pozemků.

9h/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
rozhodlo uzavřít a schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o výpůjčce č. 3/ZŠ ze dne 12. 12.
2019 se ZŠ Újezd u Brna, se sídlem Školní
284, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 70990794,
kterým se mění rozsah a hodnota
vypůjčených nemovitých věcí.
Zastupitelstvo města Újezd u Brna
pověřuje starostku města podpisem tohoto
dodatku.

9d/19ZM/2021 Zastupitelstvo města Újezd u Brna
rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví
Města Újezd u Brna parc. č. 412, k. ú.
Újezd u Brna, o výměře 21 m2 za cenu
11 434,50 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo
města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a
schvaluje kupní smlouvu na prodej
pozemku ve vlastnictví Města Újezd u
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Co se (ne) povedlo
• Ve městě byl 1. 6. 2021 zprovozněn bezpečnostní
kamerový systém. Kamery jsou nyní umístěny
na dětských hřištích v ulicích Na Zahrádkách
a Rozprýmova. Kamera je nainstalována také
v parku na bývalém hřbitově na ulici Nádražní,
další je u sběrného místa odpadu na ulici
Sušilova. Věříme, že kamerový systém přispěje
k větší bezpečnosti v našem městě.

a ekologické likvidaci starých svítidel a dodávce
a montáži nových nepoužitých LED svítidel včetně příslušných stavebních a elektromontážních
prací. Zakázka měla být spolufinancována z prostředků Státního programu na podporu úspor
energie EFEKT na období 2017–2021, Aktivita: 1A
– Opatření ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení – výzva č. 2/2021, číslo:
122D22100 1279. Bohužel se nepodařilo ze dvou
přihlášených uchazečů vybrat zhotovitele,
protože ani jedno z dodaných vzorkových svítidel
nesplnilo zadané podmínky při kontrolním
měření. Z tohoto důvodu bylo nutné zakázku
zrušit.
• Aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace dešťové kanalizace na ul. Štefánikova
v Újezdě u Brna. Společnost WATER DESIGN
GROUP LTD současně zpracovává i projektovou
dokumentaci na intenzifikaci ČOV.
• V současné době probíhá veřejná zakázka
na zhotovitele multifunkční sportovní haly.
• Od 27. 9. 2021 probíhá výstavba chodníku
k mateřské školce v Újezdě u Brna. Vysoutěžený
zhotovitel společnost Rozvody tepla, spol. s r.o.,
by měl dílo dokončit do konce října 2021.

• Od konce června probíhá rekonstrukce
ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu
MŠ Újezd u Brna. Společnost Huslík s.r.o. se
nám snaží vycházet
maximálně vstříc při
našich požadavcích.
Během prací se totiž
neustále objevují různé nečekané problémy. Rekonstrukce byla zahájena 28. 6. 2021 a dokončena by měla být nejpozději 31. 10. 2021.
Zhotovitel zatím plní harmonogram prací i přes
veškeré komplikace. Více podrobností naleznete
v dalším článku.
• 3. 6. 2021 byla vyhlášena 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

• Byla podaná žádost o územní a stavební povolení
na rozšíření komunikace k mateřské školce
a zbudování parkovacích stání.
• Probíhá zpracování studie lokality Za Tratí.
• Probíhá příprava zkušebního zjednosměrnění
ulice Revoluční.
• Proběhla jednání s Povodím Moravy, s.p. na téma
protipovodňových opatření v našem městě. Bylo
požádáno o cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace na výstavbu proti-
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povodňových opatření od Rychmanovského
mostu na Žatčany.
• Byly dokončeny územní studie na výstavbu
v lokalitách „Pod Tratí“ a „Za ul. 9. května“.
Investor vykoupil pozemky v lokalitě „Za ul. 9.
května“ a má téměř hotovou dokumentaci
pro územní rozhodnutí na výstavbu 89 rodinných
domů.
• Probíhá zpracování Změny č. 1 Územního plánu
Újezd u Brna. Proběhlo dohodovací řízení
na Odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a bude odesláno již třetí
odůvodnění návrhu změny na tento odbor, který
nám doposud vydal pouze částečné souhlasné
stanovisko.
• Byly rozdány všechny kompostéry pořízené
z dotace 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.
• Od 18. 8. 2021 probíhá akce „Výměna oken a dveří
na Penzionu pro seniory, Štefánikova č.p. 960“.
Přes počáteční komplikace ohledně členění oken
nyní zhotovitel společnost IDEAL OKNO s.r.o.
zdárně pokračuje a doufáme, že se v daném
termínu podaří vše dokončit.

• Probíhají úkony vedoucí k převodu bytů
v bytovém domě Rozprýmova 990.
• Na základě připomínek a požadavků občanů
probíhá zpracování projektové dokumentace
na akci „Zpomalovací prvky na vybraných
komunikacích města“. Jedná se o lokality ulice
U Hřiště, ulice Hybešova (část od ulice Nad Sklepy
po ul. V Sádku), ulice Na Zahrádkách (od dětského hřiště po křižovatku s ul. Štefánikova),
ulice Školní (od lékárny po křižovatku s ul.
Šternovská).

• Probíhá zpracování virtuální letecké prohlídky
města od společnosti Panoramas s.r.o., která bude
k dispozici na mapách Google a webu města.
• Proběhlo výběrového řízení pro akci „Server
pro IS Munis“. Informační systém radnice dosáhl
svých možností a bylo nutné přejít na výkonnější
databázový nástroj, s čímž tedy souvisela
i nutnost pořízení nového serveru. Vybraný
zhotovitel amccomp s.r.o. dodal server 24. 9. 2021
a následně byl proveden převod databáze. Nyní se
již nový server využívá a informační systém je
opět zcela funkční.
• Připravuje se rozsáhlá rekonstrukce v ZŠ. Po
zpracování a schválení Požárně bezpečnostního
řešení stavby je připravována projektová dokumentace pro stavební úpravy a probíhá stavební
řízení ohledně povolení vnitřních stavebních
úprav, které je nutné na základě zjištění vyplývajících z PBŘS provést.
• Cyklostezky do Otnic a do Žatčan jsou před
podáním žádosti o vydání stavebního povolení,
stále čekáme na vyjádření od Povodí Moravy.
• Zpracovává se nový kalendář pro rok 2022, který
bude obsahovat fotografie města a okolní přírody
očima dětí. Akce “ÚJEZD OČIMA DĚTÍ” byla
ukončena 30. 9. 2021 a nejlepší fotografie byly
předány na grafické zpracování. V prodeji by
tento kalendář měl být na přelomu října
a listopadu. Děkujeme všem dětem, které se akce
zúčastnily.
Karel Vévar, místostarosta
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Rekonstrukce v MŠ Újezd u Brna
Prázdniny skončily a děti se plné zážitků vrátily
do škol a školek. Každý rok se snažíme, aby
prostředí, ve kterém naše děti často tráví většinu
aktivního dne, bylo ještě lepší, než když je na konci
června opouštěly, a aby i učitelům a všem
zaměstnancům poskytovalo důstojné prostředí
pro jejich práci. Protože jak říká J. A. Komenský: „…
děti klenot nejpilnějšího opatrování hodny jsou“.
Po letech, kdy byly zanedbány investice do částí
budovy, které sice nejsou vidět, ale o to jsou
důležitější, jsme letos přistoupili ke kompletní
rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a elektřiny. Šlo o části budovy, které
byly ještě původní a vyžadovaly okamžitou výměnu. Rekonstrukce byla zahájena 28. 6. 2021 a zhotovitelem je společnost Huslík s.r.o., Masná 527/7f,
Trnitá, 602 00 Brno.

Rekonstrukce školky by měla být zhotovitelem dokončena do 31. 10. 2021. Po nastěhování veškerého
vybavení zpět do školky počítáme s obnovením
provozu do poloviny listopadu. Věříme, že stejně
jako se my těšíme na novou školku, budou se každý
den do ní těšit i naši nejmenší. A školka bude
sloužit a pomáhat vychovávat další generace
občanů našeho města.
Petra Kocúrová a Karel Vévar, místostarostové
Energo kanál: před, během výměny rozvodů až
po finální uzavření

S ohledem na míru zásahu a rozsah prací, které se
v budově mateřské školky odehrávají, bylo nutné
provoz školky přesunout do náhradních prostor.
Od začátku srpna probíhá péče o nejmenší v náhradních prostorách Komunitního centra Dona
Bosca (na oratoři). Od září jsou náhradní prostory
rozšířeny o zasedací a obřadní místnost na radnici
a domeček v areálu základní školy. Chceme
poděkovat paní ředitelce a všem učitelům i dalším
zaměstnancům, že omezení a komplikace způsobené rekonstrukcí zvládají, a moc děkujeme
i našim rodičům za pochopení a toleranci.
V následujícím období nás však čeká ještě mnoho
práce, neboť v souvislosti s rekonstrukcí byla
zjištěna celá řada dlouhodobě neřešených nedostatků. Během rekonstrukce byl mimo jiné zjištěn
katastrofální stav střechy mateřské školky a z
tohoto důvodu bude nutné provést opravu
položením nové krytiny ještě v letošním roce. Tyto
práce ale bude možné realizovat i za provozu
mateřské školky, a tudíž neznamenají další
omezení pro děti ani rodiče. V příštím roce bude
nutné provést rekonstrukci venkovní kanalizace,
která je rovněž ve velmi špatném stavu. Kořeny
stromů v areálu školky zcela narušily kanalizační
stoku.

Příprava vzduchotechniky

Koncem září byla dále zahájena výstavba chodníku
k mateřské škole tak, aby byl zabezpečen pohodlný
a zejména bezpečný příchod dětí a rodičů
do školky. Další akcí, kterou připravujeme, je
rozšíření komunikace ke školce s možností
parkování u MŠ . Tato stavba si mimo jiné vynutí
přeložení přípojky NN, na které se aktuálně
pracuje.
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Zatékání do střechy

nebo nové obklady na toaletě a v kuchyňce

Různá překvapení v podobě způsobu napojení
odpadu v kuchyňce nebo přilepení parapetu
na vymalovanou omítku či obklady

Nové rozvody elektřiny a zokruhování teplé
vody
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Odplevelovač chodníků
Často skloňovaným tématem se v posledních
měsících stalo odstraňování plevele v chodnících
města. Ekologické postřiky byly vzhledem k častým
dešťům v letošním roce méně účinné a mechanické
odstraňování pomocí škrabek bylo vzhledem
k množství plevele časově náročné a omezilo by
jiné činnosti pracovní skupiny města. Proto vedení
radnice přistoupilo k rozhodnutí pořídit mechanický odstraňovač plevele AS 30 WeedHex.
23.8.2021 se podařilo zařízení zajistit a s jeho
nasazením se konečně daří chodníky úspěšně čistit
od plevele.
Karel Vévar, místostarosta

Pomsta Rychmanovu - dodatek
Jsem rád, že se panu Kalvodovi podařilo v té řadě
rádoby udržovatelného záhonu ukořistit alespoň
jeden hezky kvetoucí trs rostlin. Po většinu roku ale
záhony vypadají neupraveně, i když se na nich
plahočí pravidelně 4-5 pracovníků a snaží se vytrhat
stále rostoucí plevel. Kamínky, které neustále
okupují vedle rostoucí trávu a znemožňují jednoduché sekání trávy, není třeba zmiňovat. Kdyby
záhony byly po celé délce ulice Komenského, jak
navrhuje pan Kalvoda, bylo by nutno pracovní četu
posílit o další pracovníky, nebo by musela vzniknout
další samostatná pracovní skupina, která by
celoročně, až na zimní měsíce, neustále plela. Trou-

fám si říci, že pohled na krásnou, celoročně
lehce udržovatelnou trávu se nedá srovnat
s chvilkovým efektem květů, které pak
po většinu roku vypadají takto:
Mirek Šembera
Poznámka redakce:
Článek jsme zařadili, protože by nemělo být
bráněno v projevení názoru žádnému občanovi
našeho města, nicméně zpravodaj města není
publikován za účelem vyřizování vzkazů
jednoho občana druhému. Proto žádáme
pisatele, aby tak v budoucnu již nečinil.
Děkujeme za pochopení.
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Výměna cylindrické vložky v bytech DPS na ulici Rybářská
V prakticky každých dveřích, které máte ve svém
bytě, domě, či firmě je nedílnou výbavou
cylindrická vložka, v Čechách nesprávně označována jako zámek. Tato
cylindrická vložka, slouží k
ovládání samotného zadlabacího nebo jiného zámku,
tedy jedná se o zřejmě
nejdůležitější část dveří.
Zámečnictví a prodejci
svým zákazníkům doporučují, aby se rozhodně zajímali o typ, stav, bezpečnostní vybavení a třídu cylindrické vložky,
kterou mají ve svých dveřích. Jedná se o nejvíce

namáhanou a používanou součást každých dveřích,
a proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost tomu,
v jakém stavu se daná vložka nachází, zda funguje
správně, jak je stará a jaké splňuje bezpečnostní
nároky.
Po doporučení nájemníkům Domu s pečovatelskou
službou, Rybářská 1001, pro lepší obsluhovatelnost
zamykání dveří bytových jednotek a možnosti
vstupu do bytů správcem objektu a policie
při eventuálních úrazech našich starších ubytovaných občanů, přistoupila radnice Města na nabídku koupě a výměnu klasické cylindrické vložky
za cylindrickou vložku s knoflíkem.
Stanislav Krejčiřík, správce DPS.

Letní filmový festival potřetí
Třetí srpnový týden patřil v Újezdě už tradičně
filmovému festivalu. Už potřetí jsme se vám, našim
spoluobčanům, snažili zpestřit pět letních večerů
nabídkou filmů, které jsme pro vás pečlivě vybírali.
Bohužel nám letos moc nepřálo počasí – vůbec
poprvé náš festival zažil dokonce i déšť! Jak ale říká
přísloví: „Všechno zlé je k něčemu dobré.“ Mohli
jsme si tak alespoň vyzkoušet, že umíme operativně provést přesun projekce do vnitřních
prostor a také tuto změnu komunikovat směrem
k vám. O tom, že se to v rámci našich omezených
možností povedlo, svědčí fakt, že promítání filmu
Matky“, které se uskutečnilo v sokolovně, navštívilo
v pondělí téměř 150 diváků, což bylo tak asi
maximum, které je zdejší sál schopen pojmout.
Ani další večery nebyly vyloženě letní, co se teplot
týče, což se zřejmě projevilo i na nižší návštěvnosti
jak úterní pohádky „Princezna zakletá v čase“, tak
středeční detektivky „Na nože“.

booku. A protože chybami se člověk učí, plánujeme
příští rok upravit hlasování tak, že zájemci budou
moci vybírat film pomocí hlasovacích lístků,
případně i jinak.
Děkujeme všem příznivcům stříbrného plátna, kteří
se i přes nepřízeň počasí vydali za sokolovnu
a strávili večer či několik večerů u námi vybraných
filmů. Pevně věřím, že se příští rok opět sejdeme
a snad přijdou i ti, kteří letos zůstali doma buď
kvůli počasí, anebo proto, že si filmy stáhli
z internetu a pustili si je v pohodlí domova.
Jak zaznělo z úst jednoho z našich radních - a já
nemůžu než s tím souhlasit - u letního kina totiž
nejde ani tak o filmové trháky, ale o tu atmosféru….
a o setkávání a sdílení, což ani ta sebelepší televize
nahradit nedokáže.

Divácky nejúspěšnějším filmem tak byl letos ve
čtvrtek promítaný film „Gump – pes, který naučil
lidi žít“, na který přišlo téměř 300 diváků.
Letošní novinkou v organizaci festivalu byla
veřejná anketa, ve které si mohli občané Újezda
vybrat poslední film týdne. Anketa probíhala
na facebookových stránkách města a milovníci
filmu v ní vybrali ze čtyř možností životopisný film
„Šarlatán“, který jsme promítali v pátek na závěr
festivalu. Jsme si vědomi tohoto, že tato forma
hlasování není úplně nejvhodnější, protože při ní
mohou hlasovat pouze registrovaní uživatelé face- !13 -

Za KŠK Leona Tálská

Ohlédnutí za Farmářskými trhy, aneb proč jsou jednou do roka
I v letošním roce se uskutečnily již tradiční
Farmářské trhy na náměstí u radnice. Počasí opět
nezklamalo, a tak bylo možné vychutnat si všechny
nabízené dobroty. Přijelo rekordních dvacet
prodejců řemeslných výrobků a regionálních
potravin. O děti bylo postaráno jak v Mezigeneračním centru, kde si mohly vyrobit papírová zvířátka, tak se mohly projet na koňském povozu díky
skvělému Františku Dobrovolnému, nechat si namalovat vybraný motiv na obličej a hlavně v tvůrčí
dílně ve venkovní knihovně vyzkoušet barevné
pískování.

stánkařů, vykomunikováním veškerých podmínek
prodeje, musí se vše dokonale naplánovat tak, aby
vše klapalo, jak má. Možná se zdá nepředstavitelné,
kolik problémů se dokáže ještě ráno v den konání

V úvodu představitelé našeho města přivítali
všechny zúčastněné a hejtman Jihomoravského
kraje Jan Grolich se s nadšením projel na koňském
povozu, ba dokonce si jej vyzkoušel i řídit.

O hudební doprovod se postarala Cimbálová
muzika Donava. Naše trhy se staly mezi prodejci
velice oblíbenými, dokonce jim dávají přednost
před ostatními trhy v okolí. Čím to je? Protože v
Újezdě si je umíme užít! Během trhů se vypilo 300
litrů burčáku, desítky litrů vína, snědlo se 230
burgerů a většina stánkařů neměla ke konci trhů co
prodávat. A to je naše nejlepší vizitka. A proč jsou
tedy jen jednou za rok? Příprava jednoho takového
dne trvá několik měsíců, začíná oslovováním

trhů vyskytnout. Přece jen trhovci jsou si navzájem
konkurenty, a tak nezřídka musíme řešit i nesouhlas s umístěním stánku, vzájemné porovnávání
cen a kvalitu výrobků. Se všemi technickými
záležitostmi (napojení elektřiny, vody apod.) si
vždy s chladnou hlavou poradí pan místostarosta
Karel Vévar, za což mu patří velký dík! Velkou
měrou se také na přípravě prostoru podílí
zaměstnanci pracovní čety a úžasné dekorace
vytváří Pavlína Kroupová. Realizační tým kromě
Kulturně školské komise (L. Tálská, L. Švandová, V.
Šinderbalová, J. Váša a M. Bednářová) zahrnuje také
několik dobrovolníků. Z našich trhů se stala nejnavštěvovanější akce pořádaná městem, dokonce i
starostové z okolních obcí si k nám do Újezda jezdí
pro inspiraci. Aby bylo možné zachovat pohodovou
atmosféru s posezením u muziky a sklenkou
něčeho dobrého, musíme se na akci těšit, protože
po čase by nám i tento den zevšedněl. Nemusíme
smutnit, při rozsvěcování vánočního stromu dne
27.11. 2021 se uskuteční malé Vánoční trhy.
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Za KŠK Mgr. Michaela Bednářová

Ani déšť nás nezastaví!
Letošní třetí ročník soutěže Poslední prázdninová
jízda nám asi někdo nepřál. Pršelo od samého rána
a přestalo až večer po skončení soutěže. S hasiči
Újezd u Brna, městskou četou a další spoustou
dobrovolníků jsme se od rána nezastavili. To
všechno pro spokojenost vaši i vašich dětí. Bylo to
opravdu velmi náročné a vysilující.

O to více nás těšilo, když jsme viděli davy dětí
a jejich rodičů, kteří do parku přicházely.
Pro děti bylo i letos nachystáno velké množství
různých stanovišť. Jedním z největších lákadel byla
bezpochyby sportovní agentura Outdoor wave,
která pro děti připravila mobilní lanový park,
lanový traverz, žebřík a výtvarný stan. Samozřejmě
ani letos nemohla chybět jízda na koních a skákací
hrad (který se nakonec na malou chvíli opravdu
podařilo zprovoznit). Hasiči Újezd u Brna si pro nás
připravili skvělé občerstvení a patří jim za to obrovské poděkování.

zali svým dětem, že zábava musí být na prvním
místě. Každé z dětí si opět odneslo krásné odměny,
diplom a medaile na památku. Za všechny odměny
děkujeme menším i větším sponzorům, bez kterých
by soutěž takových rozměrů nešla zorganizovat.

A na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat všem,
díky kterým akce dopadla takto skvěle. Dobrovolníků a pomocníků bylo nespočet. Mám velkou
radost, že v Újezdě a jeho okolí žije tolik bezvadných lidí, kteří neváhají a přijdou pomoci.
Velmi děkuji za úžasné ohlasy, kterých letos bylo
i přes nepřízeň počasí mnoho.
Budu se těšit zase někdy příště, protože když člověk
chce, dokáže všechno.

Všechny děti se do závodění pustily s velkým
odhodláním. Na některých byla vidět menší
nervozita, na jiných zase radost z pohybu, ale
hlavní bylo, že žádné z dětí ani déšť nezastavil.
Dokonce ani rodiče se nenechali zahanbit a doká- !15 -

Za KŠK Ing. Lucie Švandová

Good Work- koncert, který dobil baterky.
Všechny koncerty Újezdského kulturního léta
bývají plánované dostatečně dopředu. U koncertu
kapely Good Work to platilo dvojnásob, protože
domluva s kapelníkem panem Jakubíkem probíhala
už na jaře roku 2020. Přesto to rychle uteklo
a 22.srpen 2021 tu byl jako na koni. Po týdnu, který
byl v Újezdě bohatý na program, protože probíhal
Letní filmový festival, měla již v dopoledních
nedělních hodinách plné ruce práce pracovní četa
města, jejímž úkolem bylo přestěhovat lavičky
a židle z areálu u sokolovny do parku u Penzionu.
Tím ale jejich práce neskončila. Protože se vystupující začali sjíždět již po obědě, tvořili pracovníci
města zázemí pro případné potřeby a přesuny.
Tímto bych jim chtěla velmi poděkovat, málokdo
z nás si uvědomuje, jak je časově náročné zajistit
takový kulturní podnik.

Kapela Good Work se skládá ze členů pocházejících
z různých koutů naší vlasti, od Prahy po Odry,
proto je to časově náročné i pro ně. Když se začali
muzikanti sjíždět o půl jedné odpoledne, bylo
nejdůležitější rozhodnout, zda koncert proběhne
venku nebo v sále Na Rychtě. Předpověď počasí
byla více než nejistá, pršet mělo právě ve chvíli
začátku koncertu v 17 hodin. Ale Stará hora
pomohla a též přímluvy k sv. Medardu a nakonec se
risk v podobě venkovního vystoupení vyplatil.
Multižánrová kapela Good Work se svými téměř
dvaceti vystupujícími brzy rozproudila energii,
která z jejich hudby přímo čišela. Zaplněný park,
kde bylo na 300 posluchačů se brzy nechal strhout
elánem a někteří nejmladší posluchači svým
tancem nenechali na pochybách ani muzikanty, ani
přihlížející, že je to koncert, který dobije baterky.
Nejen obecenstvu, ale také kapele, ta odjížděla sice
až za tmy, než sbalila aparaturu a ostatní náčiní, ale
s nakažlivým nadšením z újezdského obecenstva
a atmosféry, kterou vytvořilo.
Tímto bych ráda poděkovala všem účinkujícím,
mezi kterými nechyběl ani újezdský rodák Dominik
Hladký, všem pořadatelům i drobným pomocníkům
a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě
občerstvení zajištění zázemí v klubovně, ale hlavně
vám všem, kteří jste si přišli koncert poslechnout
a přispěli tak k příjemné atmosféře jedné srpnové
neděle.
Za KŠK Mgr. Marie Lišková
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Cimbal Classic
Jako poslední z letních koncertů v rámci letošního
Kulturního léta nás svou laskavou hudbou potěšila
brněnská nadžánrová kapela Kateřiny a Dalibora
Štruncových „Cimbal Classic“, která patří už 29 let
ke stálicím české folkové a alternativní hudební
scény. Kromě manželů Štruncových, pilířů a pěveckých frontmanů kapely, jsme se všichni rádi
setkali s naším újezdským spoluobčanem, výborným pedagogem, hobojistou a sopránsaxofonistou
Rasťou Kozoněm, díky kterému získal koncert velmi
osobní nádech. Při písni Gabriel´s Oboe skladatele
Ennia Morriconeho posluchačům ukápla nejedna
slza a každý z nás si při emotivní melodii mohl
dosadit svoje zážitky, vzpomínky, trápení. Ke kapele

Vaše tipy můžete posílat na email:
leona-talska@seznam.cz.
Věřím, že i příští Kulturní léto bude stejně tak
vydařené jako to letošní!
Za KŠK Mgr. Michaela Bednářová

neodmyslitelně patří také výborná violistka Katka
Kovaříková, basista Josef Stráník a mandolinista
Martin Krajíček. Cimbal Classic, to je hudba ovlivněná folkem, folklórem, world music, ale i vážnou
hudbou plující někde na rozhraní těchto žánrů.
Průzračné a čisté melodie, lyrické, přemýšlivé
a vtipné texty propojené přirozeným zpěvem
a nadprůměrným muzikantským řemeslem opět
zasáhly naše srdce. Počasí bylo dle slov muzikantů
čarokrásné a slunce, které svítilo po čas koncertu
muzikantům do tváří, dotvářelo nádhernou
přírodní scenérii. Účast byla velice hojná, pilo se
pivo, víno i limonáda, všichni odcházeli s úsměvem
na tváři, a tak to má být!
Za kulturně školskou komisi bych chtěla poděkovat
všem, kteří přišli v průběhu léta načerpat energii,
potkat se s přáteli a potěšit se hudbou, protože bez
diváků by naše několikaměsíční příprava hudebních
vystoupení neměla smysl. Všechny koncerty byly
pro diváky zdarma a za to patří velký dík vedení
města. Budeme rádi za náměty na koncerty
a vystoupení, která byste rádi v našem městě
shlédli.
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25 let Penzionu pro seniory
Je to už 25 let, kdy byla v našem městě dokončena
první sociální stavba určena pro lidi z řad občanů
seniorského věku. 1. října 1996 se do Penzionu
začali stěhovat první obyvatelé. Hned v počátku
zde byla zřízena prádelna se třemi pračkami
a mandlem, kam mají obyvatelé možnost donést si
k vyprání jakékoliv prádlo. Byla zde také zbudovaná
krásná kaple, kde se konají každý měsíc (mimo
období covidu) mše, na něž docházejí i lidé
z blízkého okolí. Součástí byla dříve i prostorná
společenská místnost, kde se konaly kulturní
a společenské akce, ale ta byla v roce 2002 přebudována na dva byty. Začátkem roku 1998 došlo
v budově k zahájení provozu rehabilitace a neurologie a později i chirurgické ambulance.

Zařízení je třípodlažní, vybaveno výtahem. O chod
Penzionu se starali v průběhu let tři správci, kteří
byli vždy ochotni pomoci při různých opravách
a problémech. Prvních šest let byl správcem pan
Antonín Spáčil, ten se podílel i na jeho výstavbě.
Celých sedmnáct let se o penzion staral pan Jiří
Veselý. Oba již nejsou mezi námi, ale lidé na ně
stále vzpomínají. Nyní je správcem pan Anton
Tisoň, který je také velmi ochotný a obětavý.
V dřívějších letech do Penzionu docházela paní
Hana Pernicová, referentka z úřadu, která zde měla
malou kancelář a pomáhala pravidelně řešit
problémy či pomáhala radou nájemníkům.
Během 25 let provozu Penzionu byla provedena
i řada rekonstrukcí. Například se vyměnila celá
střešní krytina, vodovodní potrubí, byla vybudována zcela nová kotelna a proběhla výměna
balkonů. Nyní probíhá na Penzionu výměna všech
oken a ve společných prostorách i dveří.
K Penzionu náleží velká zahrada s květinovými
záhonky, které si tu vytvořili místní obyvatelé
a také se o ně příkladně starají. V zahradě je
i celodřevěný altán určený k posezení a relaxaci.
Zahrada navazuje na veřejný park, ale je od něj
oddělena plotem, aby obyvatele domu nerušili
nezvaní návštěvníci.
Pavlína Kroupová

Děvčata z Penzionu
25 let. Pro někoho málo, pro někoho spousta let, ale
pro pět obyvatelek Penzionu je to číslo, které je
spojuje s bydlením v tomto zařízení už od začátku.
Tak dlouho už zde bydlí paní Ivana Binková, Marie
Stárková, Olga Rožková, Amália Ziemnioková
a Zdeňka Bártková, která v nedávných dnech
oslavila významné životní jubileum.

rodinu a přátele, kteří ještě v Újezdě žijí. Ráda si
vaří a den tím lépe utíká.

My jsme s těmito „děvčaty“ udělali malý rozhovor
a sestavili z něj jejich malý medailonek.
Ivana Binková je rodačka z Újezda, bydlí zde celý
svůj život a přihlášku do Penzionu si podala hned,
jak se začalo stavět. Vůbec neměla problém si
po nástupu zvyknout na nové prostředí, jinam by
ani nechtěla jít. Dříve, když to šlo, pracovala
ve vinohradě, teď se jenom občas „rejpne“ v hlíně.
S pojízdným vozítkem projíždí městem, navštěvuje
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Zdeňka Bártková je také rodačka z Újezda, ale
dvacet let bydlela s manželem ve Slavkově u Brna.
Manžel pracoval v divadelce, tam se také seznámili.
Spolu se také přestěhovali zpátky do našeho města,
právě do nově otevřeného Penzionu. Moc se jí zde
líbí a přestože manžel už zemřel, je stále aktivní,
sama si uvaří a napeče koláče. Po městě se také pohybuje pomocí vozítka, které je prý k nezaplacení.
Marie Stárková pochází z Újezda u Chocně, ale
než se přestěhovali s manželem do Penzionu,
bydleli ve Zbýšově. Také je v zařízení velice
spojená, k lékařům jezdí do Slavkova, spolubydlící
proto o ní mluví jako o šikovné cestovatelce, prý
má ,,dobrý nohy“. Vaří si sama obědy, chodí ráda na
procházky.
Olga Rožková pochází z Brna, po úmrtí manžela
bydlela u svého syna v bytě zde v Újezdě. Hned, jak
stavba Penzionu začala, dala si přihlášku a chodila
sledovat, jak stavba roste. V Penzionu je spokojená,
nic jí nechybí. Dříve si jezdila nakoupit i do Brna,
teď už to ze zdravotních důvodů není možné a
s nákupy i ostatními potřebami jí pomáhá rodina.
Amália Ziemnioková si musela ze začátku hodně
zvykat, byla už vdova a bylo jí smutno po dětech,
kterých měla osm. Pochází z Bošovic a byla natolik
čilá, že pomáhala i s úklidem v Penzionu, což jí
hodně pomáhalo, lépe si zvykala. Děti i vnoučata
za ní jezdí nebo ona se vydá na návštěvu za nimi.
V Újezdě se jí líbí, je jí tady dobře.
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Musíme také zmínit jméno ženy, která se od samého začátku stará nejen o čistotu Penzionu, ale i
o každého obyvatele. Jak sami obyvatelé říkají,
„Maruška je jako naše máma, takový anděl“. Paní
Marie Greplová zde pracuje už 25 let, spoustu
toho už v Penzionu prožila a zažila. Obyvatelům
pomáhá nejen různým úklidem v bytě, ale i radou,
vyslechne, někdy i to nějaké trápení a vlídným
slovem pomůže. Za to jí patří velké poděkování.
Pavlína Kroupová

Oslava 25. výročí otevření Penzionu pro seniory
Letošní podzim je v našem městě ve znamení
25. výročí od otevření Penzionu pro seniory. Proto
jsme se rozhodli uspořádat oslavu tohoto jubilea
a připravili jsme ho již v září, abychom se mohli
setkat a posedět ještě za pěkného počasí ve venkovních prostorách Penzionu.

Bylo krásně teplo a sluníčko se na nás smálo.
Domácí i hosty na začátku přivítala paní starostka,
zvlášť pak pogratulovala pěti obyvatelkám, které
zde bydlí od počátku, popřála jim hodně zdraví
a ještě hodně let spokojeného bydlení. Přítomní
pan místostarosta a paní místostarostka pak předali
dárky a květiny.
Nezapomněli jsme s malým dárkem a květinou ani
na paní Marii Greplovou, která je zde také od počátku otevření a stará se o čistotu Penzionu.

Všichni jsme si připili na zdraví a začali ochutnávat
připravené dobroty. Poté následovala smršť
písniček v podání pana Miloše Zapletala.
Několik přítomných se přidalo zpěvem a tak jsme si
připomněli písničky různého žánru. Krásnou teč-

kou za tímto příjemným odpolednem bylo vystoupení pěveckého souboru Rozmarýna. Tady jsme už
jen tiše naslouchali.
Bylo to vydařené odpoledne a já bych tímto chtěla
poděkovat za pomoc při chystání oslavy Marii
Greplové, Karle Blažkové a naší pracovní četě v čele
s panem Tisoněm. Ing. Miloši Zapletalovi a
Rozmarýně děkuji za ochotu vystoupit a zpříjemnit
nám tento den.

- !20 -

Pavlína Kroupová

Výlet se seniory
Po dlouhé nucené pauze jsme se v úterý 7. září 2021
vydali na cestu do lázeňského města Velké Losiny.
V ranních hodinách jsme nastoupili do autobusu,
natěšeni na příjemně strávený den. Cesta byla sice
časově náročnější, ale díky paní místostarostce
Petře Kocúrové nám příjemně ubíhala. Neúnavným
slovem nás seznamovala s místy, kterými jsme
projížděli.
Jako první jsme ve Velkých Losinách navštívili
Ruční papírnu. Tento podnik byl založen koncem
16.století. Vybudoval ho Jan mladší ze Žerotína v místech, kde dříve stával mlýn na obilí. Firma
je tak nejstarší papírenskou manufakturou na území střední Evropy, která navíc stále papír produkuje. Velkolosinská papírna vyrábí ruční papír
pro evropské či americké zákazníky. V areálu sídlí
také Muzeum papíru, které dokumentuje výrobu
ručního papíru včetně její historie a je zde též
prodejna výrobků papírny. Objekt byl v roce 2001
vládou České republiky prohlášen národní kulturní
památkou. Ruční papír se zde stále vyrábí
tradičním postupem z bavlny a lnu. Pro svou
vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se používá
zejména ve výtvarném umění, pro významnou
osobní i firemní korespondenci, reprezentační
účely, k tisku bibliofilií a rovněž v knižní umělecké
a restaurátorské praxi.
Po návštěvě muzea i samotné výrobny papíru jsme
si všichni pochutnali na skvělých obědech
v místních restauracích. Po malém odpočinku jsme

se vydali na procházku parkem k velkolosinským
lázním. Sluníčko, které nás doprovázelo, podtrhlo
krásu parku, ve kterém můžete v klidu relaxovat.
Poté jsme podél říčky Losinky došli k další významné památce tohoto města. Zámek ve Velkých
Losinách postavil významný moravský rod pánů ze
Žerotína. Pozdně renesanční stavba z konce 16.
století nahradila zchátralou tvrz. V době nastupujícího baroka byl zámek honosně vybaven, bez úhony přežil třicetiletou válku a díky tomu mohou
návštěvníci spatřit ojediněle zachovalé interiéry
zdobené výjimečnou kolekcí gobelínů a kožených
tapet. Velmi příjemná je také procházka zámeckým
parkem, kde jsou prezentovány vzácné druhy
dřevin.
Losinský zámek, respektive losinské panství, je
spojeno s takzvanými čarodějnickými procesy,
které zde probíhaly v letech 1678–1692. Za oběť
inkvizičního tribunálu zde padlo 56 nešťastníků.
Od roku 1945 je zámek majetkem státu. Nesmazatelně se do historie zámku vepsal rok 1969, kdy
zde byl natočen film podle stejnojmenné knihy
"Kladivo na čarodějnice".
Cesta zpět ubíhala, tak jak už bývá zvykem, velice
rychle a my jsme v pořádku dorazili, trochu
unaveni, do našich domovů. Už teď se těšíme
na další putování po naší vlasti.
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Pavlína Kroupová

Rozloučení s prázdninami
Jak se již stalo dobrým zvykem, pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Újezd u Brna pro děti
rozloučení s prázdninami. Termín této akce padl
na poslední prázdninový víkend – na sobotu
28.08.2021. Bohužel nám letos trochu nepřálo
počasí. To, že mírně sprchlo, až tak nevadilo,
protože po celý zbytek odpoledne svítilo sluníčko,
ale zásadní byl zlom teploty směrem dolů. Ten
zapříčinil, že se děti nemohly jako jiné roky vyřádit
v pěně. Přesto letošní účast patří k těm rekordním.

V programu byly pro děti připraveny různé
dovednostní zkoušky – nakrmení hladového šaška
míčky, přeskoky přes překážky, skákání v pytli,
lukostřelba, zatloukání hřebíku, simulace zásahu
v podobě běhu s hadicí a přenosu zraněného
medvěda na nosítkách (to zvládli i ti nejmenší
„hasiči“, protože medvěd byl plyšový). Oblíbenou
disciplínu, hašení domečku, jsme letos kvůli
chladnému počasí zařadili jako nepovinnou
a nechali tak na rodičích, aby si o hrátkách se
studenou vodou rozhodli sami. Za zdolání všech
disciplín obdržel každý účastník nejen diplom, ale
i věcnou odměnu v podobě krásného červeného
termohrnku a propisky s popisem HASIČI
Újezd u Brna, dále pak pastelky, omalovánku,
leštičku displeje mobilu a samozřejmě i nějaké

sladkosti. Všichni malí i velcí si mohli prohlédnout
naši techniku – zásahový vůz MAN a stařičkou
„kačenu“ – vůz, se kterým vyjížděli k ohni naši
dědové a tátové. Po vysilujících výkonech při
zdolávání disciplín bylo připraveno občerstvení
ve formě špekáčku a limonády. Po dlouhé covidové
pauze tak byla konečně příležitost, že jsme se
všichni mohli potkat, posedět, popovídat a strávit
tak společně v dobré náladě příjemné odpoledne.

Děkujeme všem za účast, malým i větším školákům
přejeme, aby jim to ve škole šlo stejně dobře jako
na našem cvičišti. Poděkování patří i všem, kteří
k této akci přispěli svojí prací anebo finanční
podporou, jako to udělalo Město Újezd u Brna.
Pro SDH tímto dobrovolně pracovní víkend
neskončil, neboť jsme byli nápomocni i při nedělní
Poslední prázdninové jízdě. Zde jste nás mohli
vidět ve stánku s občerstvením. A kdo náhodou šel
kolem parku v dopoledních deštivých hodinách, tak
nás uviděl při přípravě zázemí pro soutěžící
i ostatní návštěvníky v podobě skládání stanů,
stolů, lavic, … anebo naopak ve večerních hodinách
při uklízení prostoru před klubovnou.
Pověstnou tečkou na
závěr za tímto náročným víkendem byl
večerní výjezd k uhašení ohně ve vodoteči
do Cézavy - dojezd byl
v opravdu rekordním
čase, protože celá výjezdová jednotka ještě
byla na hasičce, kde se
po oněch dvou akcích
uklízelo.
Info na závěr – v sobotu
23. 10. 2021 plánujeme sběr železného šrotu.
Za SDH Újezd u Brna Josef Spáčil a Vlasta Pakesová
Foto Ing. Michael Spáčil
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Okénko z MŠ
Začátek letošního školního roku začal pro naši
školku dost netradičně. Protože naše školička
podstupuje rozsáhlou rekonstrukci, museli jsme se
na nějakou dobu přestěhovat do náhradních
prostor, které byly v našem městě k dispozici.
V srpnu jsme si vyzkoušeli prázdninový provoz
v SHM Klubu v Újezdě u Brna a zžívali jsme se
s novým prostředím.

V září nás také navštívilo divadlo „Kačka a Kača“.
Všechny děti se sešly v náhradních prostorách SHM
Klubu a společně jsme si divadlo užili.

Od 1. 9. 2021 jsme rozběhli provoz pro všechny děti
i na dalších místech v Újezdě – v domečku u základní školy a v zasedací a obřadní místnosti na
radnici. Naše paní kuchařky nám vaří v kuchyni
v DPS na Rychmanově. Moc hezky se o nás stará
městská policie a pracovní četa, která nám pomáhá
s rozvážením obědů a svačinek, a také nám byli
nápomocni při samotném stěhování.

V dalších měsících nás čeká spoustu dalších
překvapení. Oslavíme den stromů, vypustíme
draka, nemine nás ani podzimní tvoření s rodiči
a bazárek oblečení na Rychtě, který bude organizován Mezigeneračním centrem Újezd u Brna
a my budeme jeho součástí.
Za celou MŠ Vám přeji příjemný a co možná
nejklidnější školní rok.

Touto cestou bych ráda poděkovala všem zaměstnancům mateřské školy, že tuto nelehkou situaci
zvládají. Zároveň bych ráda poděkovala všem, kteří
nám vychází vstříc a umožnili nám pobývat v náhradních prostorách, než se naše školka dostane
do běžného provozu.
Ani náhradní prostory nás ale neodradily od uspořádání prvního výletu v tomto školním roce, kterého se zúčastnili naši předškoláci. Ve čtvrtek 9.9.
jsme vyrazili do kukuřičného bludiště v Kníničkách.
Cesta autobusem byla zábava, ale bloudění a plnění
úkolů mezi kukuřicí ještě větší. Na konci nás čekala
i malá odměna.
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Za kolektiv MŠ
Bc. Lenka Vaculíková, ředitelka mateřské školy.

„Tak už nám to zase začalo!“
Ve středu 1. září byl na naší škole slavnostně
zahájen nový školní rok. Tentokrát všichni
doufáme, že jeho průběh bude klidnější než vloni,
kdy nás negativně ovlivňovala koronavirová
pandemie.
První školní den jsme přivítali jedenáct žáků
přípravného ročníku a celkem třicet nadšených
prvňáčků, netrpělivě očekávajících, jaké to ve škole
asi bude. Jistě je potěšily drobné pozornosti, které
pro žáčky zajistilo Město Újezd u Brna a dětem je
předala paní starostka Ing. Marie Kozáková.

se svými problémy, zkrátka aby se nám podařilo
vytvořit bezpečné, podporující a respektující
prostředí pro všechny aktéry vzdělávání. To nás
také vedlo k zavedení pravidelných třídnických
hodin, které budou probíhat alespoň jednou za
měsíc. Na jejich vedení spolupracuje třídní učitel se
školní psycholožkou. Všichni učitelé projdou v této
oblasti proškolením. Nově vzniklé kolektivy
v 6. ročníku se v září zúčastnily adaptačních
pobytů, jejichž cílem je nejen seznámení s novými
žáky ze spádových škol, ale také stmelení kolektivu.

Letos nás opět čeká celá řada změn. Začněme tedy
těmi personálními. Náš pedagogický sbor se rozšířil
a přivítali jsme mezi sebou tyto kolegy:
M g r. L e n k u D v o ř á k o v o u a M g r. D a g m a r
Sklenářovou – vyučující na 1. stupni,
Mgr. Magdalenu Navrátilovou a MgA. Nikolu
Slabákovou, Ph.D. – vyučující jazyků,
Ing. Petra Suchánka – vyučujícího na 2. stupni
technické předměty a informatiku.
Při práci nám pomáhají noví asistenti pedagoga:
Martina Šenkýřová, Mgr. Markéta Pospíšilová, DiS.,
Lenka Jašková a Monika Krištofová. V družině nově
působí vychovatelka Michaela Žáková, zatímco
paní Silvie Drahošová, která u nás jako
vychovatelka pracovala v loňském roce, je nyní
třídní učitelkou přípravné třídy. Jsme také velmi
rádi, že se nám podařilo na naši školu zajistit
speciální pedagožku, Mgr. Gabrielu Klocovou, jež
bude individuálně pracovat zejména s dětmi, které
potřebují speciální přístup.
Co se týká dalších změn, rozhodli jsme se
od letošního roku upravit výuku anglického jazyka.
Jazyková vybavenost je důležitá pro každého
člověka, a proto se stala naší prioritou. Na hodiny
jazyků jsme vytvořili výrazně menší skupinky žáků,
což by mělo vést k zefektivnění výuky. Důraz je
kladen na rozvoj komunikačních dovedností.
Zavedli jsme přiměřenou výuku angličtiny již
od 1. třídy, zřídili jsme ještě jednu jazykovou
učebnu. Do budoucna máme v plánu zapojit naši
školu do projektu Erasmus+.
Už vloni jsme začali s podporou ICT gramotnosti
a polytechnického vzdělávání, vznikly kroužky
programování, pracovní činnosti v 6. a 7. ročníku
budou od letošního roku vyučovány v dvouhodinových blocích, aby byl dostatek času
na rozvíjení manuální zručnosti v prostředí dílen
a školní kuchyně. Snažíme se o to, aby se všichni
žáci ve škole cítili dobře, nebáli se učitelům svěřit

Adaptační pobyt
O tom, jak se žákům „adapťák“ líbil, vypovídají
následující slova:
„Program se mi velmi líbil, byli jsme totiž badatelé.
Jídlo, na to nešlo říct nic špatného, lepší než
ve škole…“ (Natálka)
„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme lovili vodní živočichy.
Nebo jsme byli v mraveništi.“ (Martin) (v modelu
mraveniště – pozn. učitele …)
„Líbilo se mi tam všechno. Kdyby byla možnost, jel
bych znovu. S novými žáky jsme se skamarádili.“ (David)
„Na Jezírku se mi moc líbilo, moc jsem se toho
naučila. Ve volném čase jsme se třídou hráli hry
venku na zahradě. Dělali jsme tam moc zajímavé
věci, např. jsme měřili stromy… Ty čtyři dny jsem si
moc užila.“ (Katka)
Doufejme tedy, že letošní školní rok bude pro žáky
zajímavý a úspěšný a pro rodiče hlavně klidný
a pohodový. Těšíme se na spolupráci s Vámi!
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Vedení ZŠ Újezd u Brna

Házenkářská sezóna konečně začala!
Kovidová pauza byla velice dlouhá, a tak začátek
nové sezóny vyhlíželi příznivci házené netrpělivě
a s velkým očekáváním. Doufejme, že se všechny
soutěže dohrají až do jejich jarních konců, a 5 přerušení dvou posledních sezon, které máme za sebou, se už nebude opakovat.

6. ročník Bagr cupu

Jako první se představili muži, kteří odehráli 29. 8.
nepodařené pohárové utkání s týmem Juliánova.
V měnínské hale podlehli tomuto našemu
tradičnímu soupeři 27:30 a s pohárem se pro letošní rok rozloučili už v prvním kole. Uvidíme, jak
se jim bude letos dařit ve II. lize, očekávání
nemáme nikterak veliká, ale klidný střed tabulky by
nám asi slušel. Snad úplně jinak to bude v
kategoriích mladších i starších žáků, ve kterých
budeme hrát zcela jistě o umístění na předních
příčkách! A pak tu máme mladší dorostence, kde
letos máme kvalitní a vyzrálý tým, který má "tajnou
misi" a tou je pokusit se vybojovat postup do
nejvyšší české soutěže – I.ligy mladších dorostenců.
Byl by to vskutku ojedinělý počin, který se nám
nikdy v minulosti nepodařil – takže kluci - kdy
jindy než teď, a kdo jiný než vy! A na závěr nám
mladší dorostenky udělaĺy 5.9. obrovskou radost,
když ve svém prvním ligovém zápasu porazily
Tatran Bohunice 34:28 a zaznamenaly tak první
výhru po několika sezónách. Avšak hned druhý
zápas 12. 9. naprosto vyhořely s Měnínem. Přestože
výsledkově to několik let nebylo ono, mají děvčata
do házené velkou chuť a zdá se, že letos konečně
prodají to, co nesporně umějí, tedy hrát házenou! A
na úplný konec se nám představili i "starší páni",
kteří, pravda, žádnou soutěž nehrají, ale i tak si
zahráli 11. 9. přátelské utkání s týmem Hostěrádek.
O výsledek samozřejmě nešlo, šlo o to, zápas
"přežít a nezranit se". A to se podařilo, takže
spokojenost byla maximální.

Už 6. ročník Bagr cupu máme zdárně za sebou.
Letos to byla hned na začátku taková malá
kovbojka, neboť na poslední chvíli se nám odhlásili
loňští vítězové z Nového Veselí a aby toho nebylo
málo, tak i borci ze Žďáru nad Sázavou! Co teď,
nechat v turnaji startovat jen 4 družstva anebo
narychlo sehnat náhradníky? Naštěstí se podařilo
zajistit doslova přes noc Ivančice, takže turnaj se
odehrál v 5 družstvech a systémem každý s každým.
A aby se dal celý příběh nazvat happy-endem, tak
narychlo sehnané Ivančice prokráčely celým
turnajem bez zaváhání a po zásluze si odnesly
celkové prvenství! Tak už to v životě chodí, poctivě
se celý rok připravujete, ladíte formu a pak vám
"vypálí rybník" někdo, kdo na turnaji vůbec hrát
neměl (nic proti přátelům z Ivančic:-)!
Jelikož máme už mnohaleté zkušenosti s pořadatelstvím, dalo by se říci, že po této stránce nás už
nemůže nic překvapit. Organizace, ceny, sponzoři,
občerstvení (bohatě zásobený kiosek a napečené
buchty a koláče od maminek hráčů), zázemí i
rozhodčí (mimochodem pár zápasů odpískal i jeden
z našich nejlepších arbitrů, pan Václav Horáček,
který má bohaté extraligové i mezinárodní
zkušenosti. Bohužel nemohl odpískat více zápasů,
neboť okolo poledne se musel přesunout na
extraligové utkání do Lovosic, takže ti bystřejší ho
mohli vidět večer i v televizi). Mimosportovní
atrakcí pro hráče pak byla přehlídka hasičské
techniky, kterou nám předvedli naši dobrovolní
hasiči.
Celý turnaj měl svou tradiční moderátorku a průvodkyni v osobě Boženy Flajšingerové, slavnostní
zahájení pak bylo v režii starostky našeho města
paní Marie Kozákové a předávání cen a vyhlášení
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vítězů se zhostil Otec Petr Hošek. Pro diváky a hráče pak byla instalována tabla, kde prostřednictvím
fotografií a povídání byla představena bohatá
sportovní kariéra Jaroslava Bagra Konečného. A jeho stříbrná i zlatá medaile z olympiády a mistrovství světa byla zájemcům k dispozici u dcery pana
Konečného - Simony Lattenbergové, která společně
se svou sestrou Petrou Víškovou tradičně předávala
ceny pro nejlepší týmy a hráče. Mimochodem, letos
k tradičním individuálním oceněním pro nejlepší
hráče a brankáře přibyla i jedna zvláštní a narychlo
udělená cena.
Šlo o nejpůvabnějšího účastníka turnaje! Tuto cenu
si odnesla Markéta Horáčková z Telnice, která se
jako jediná dívka (v kategorii mladších žáků ještě
může v chlapeckém družstvu startovat i dívka)
turnaje zúčastnila.
Výborné sportovní výkony byly ještě umocněny
nádherným pozdně letním počasím, takže nebylo
snad nikoho, kdo by soboty na Bagr cupu nakonec
litoval. Už teď se těšíme na příští rok na 7. ročník.
Jestli zůstaneme u formátu jednoho venkovního
hřiště, anebo již budeme mít k dispozici i novou
halu a mohli bychom tedy turnaj odehrát teoreticky
na dvou hřištích a s ještě větším počtem účastníků,
je nesmírně vzrušující a pro celý náš oddíl
elektrizující otázkou a zároveň i výzvou!
Pavel Víška
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Nové knižní tituly v knihovně:
KŘIŠŤÁLOVÝ KLÍČ – 4. díly

MÁ CESTA ZA ŠTĚSTÍM

Vlastimil Vondruška

Karel Gott

Historický román

Autobiografie

Historická sága Vlastimila Vondrušky se odehrává
v době od třicetileté války až do revolučního roku
1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako poslední
bašta feudalismu. Kniha vypráví o osudech
sklářského rodu Heřmanů na pozadí života
v severních Čechách, které prošly na konci
feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem
a později stejně rychlým úpadkem. Název
„Křišťálový klíč“ symbolizuje rodinné tajemství,
které se v rodu Heřmanů předává z generace
na generaci, současně je kopec Klíč dominantou
Nového Boru.

Unikátní autobiografie největší legendy české
a československé hudební scény všech dob.
Autentický obraz fascinující životní dráhy výjimečného umělce s mezinárodním renomé, který
na hudebním nebi začal zářit ve svých dvaceti
letech. Publikace obsahuje zhruba 1800 fotografií
a jiných obrazových a dokumentačních materiálů, z nichž mnohé dosud nebyly zveřejněny.
Karel Gott se na sklonku hvězdné kariéry rozhodl
zrekapitulovat svůj výjimečný životní příběh –
napsat vlastní autobiografii. Knihu dokončil ještě
za svého života a intenzivně též pracoval na
obrazové dokumentaci až do posledních dnů.

LISTOPÁD

SVĚDECTVÍ O ŽIVOTĚ V KLDR

Alena Mornštajnová
Román

Nina Špitálníková

Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by byl váš život,
kdyby v listopadu 1989 dopadlo všechno jinak? Jaké
by byly naše osudy, kdyby komunismus neskončil
a my zůstali za železnou oponou oddělující nás od
světa i jednoho od druhého? Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena Mornštajnová
opět překvapuje. Její nový román je dramatickým
příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny
jedné listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě.

Literatura faktu
Dění v Severní Koreji bedlivě sledují média
i politici po celém světě, přesto se k nám z této
země dostává jen velmi omezené a cenzurované
množství informací. Kniha koreanistky Niny
Špitálníkové, která přináší sedm rozhovorů se
severokorejskými uprchlíky, proto představuje
mimořádně cenný a unikátní příspěvek k poznání
jednoho z nejtužších autokratických režimů na
světě. Díky rozmanitosti zpovídaných osob mají
čtenáři jedinečnou možnost nahlédnout pod
roušku severokorejského režimu, poznat mentalitu Severokorejců i jejich každodennost.
Knihovnice Daria Matoušková a Věra Lísková
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Okénko pro děti
Tentokrát je křížovka obrázková a snad ji zvládnou za pomoci rodičů i menší děti.
Pranostika: Je-li teplý říjen, bude………(doplň tajenku).

8.

3.
1.

6.

2.

10.

13.

4.

5.

11.
12.

7.

9.

14.

15.

Správně vyluštěnou tajenku nám zašlete do 20. listopadu 2021 na email: kroupova@ujezdubrna.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce a ti budou odměněni.
Výhercům z minulé tajenky gratulujeme.

Záhada ztracené školy - detektivní stezka pro děti
Na poslední slunné dny jsme pro vaše ratolesti
připravili detektivní stezku s názvem Záhada
ztracené školy. Děti před vstupem na stezku
dostaly zprávu od detektiva, že vyhlášená škola
zmizela z mapy a ony byly vybrány do role
detektiva, aby ji vrátily zpět. Stezka měla
10 stanovišť, na kterých malí detektivové
postupně získávali tajemný číselný kód, který
na konci stezky zadali na uvedenou webovou
adresu. Při správném kódu se zobrazila dětem
hláška, že je škola opět na mapě. Za úspěšné
složení detektivní zkoušky děti obdržely
v Mezigeneračním centru osvědčení s průkazem
detektiva a sladký balíček. Děkujeme za pozitivní
ohlasy.
Petra Řeřichová
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Proč máme chodník jako dálnici?
Od 27. 9. 2021 probíhá výstavba chodníku k mateřské školce v Újezdě u Brna. Vysoutěžený zhotovitel, společnost Rozvody tepla, spol. s r.o., by
měl dílo dokončit do konce října 2021. Už dnes
se ozývají hlasy, proč máme chodník "jako dálnici",
zda jej bylo vůbec nutné vystavět atd.

Šířka chodníku je 2,1 m proto, že není možné
umístit a vystavět obrubník nad inženýrskou sítí.
V dané lokalitě se nachází vedení plynu, NN (nízké
napětí) a vedení CETIN. Z tohoto důvodu se musel
chodník rozšířit až za ochranná pásma inženýrských sítí. Pokud by se tak nestalo, nezískali
bychom souhlasné stanovisko od správců sítí
a následně stavební povolení.
Chodník má zvýšit bezpečnost nejenom dětí, ale
i jejich doprovodu na cestě do školky.
Karel Vévar, místostarosta
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Plán akcí na nejbližší měsíce
23. 10.
6. 11.

Sběr železného šrotu SDH Újezd u Brna
Dobročinný bazárek, sál Na Rychtě

11. 11.

Přednáška Mgr. Roberta Šlachty, sál Na Rychtě

27. 11.

Rozsvěcení vánočního stromu před radnicí

30. 11.

Mše za padlé vojáky a civilisty v bitvě u Slavkova

4. 12.

Mikulášská besídka, sál Na Rychtě

4. 12.

Rozsvěcení vánočního stromu u sokolovny

5. 12.

Adventní koncert

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 IČ
00282740, jako periodikum pod č. MK ČR E 10211. Vychází 6x ročně, v sudém měsíci. Uzávěrka
příspěvků vždy 15. den v lichém měsíci. Redakční rada: Kulturně školská komise, Korektury:
Mgr. Soňa Grossmanová, Autoři fotek: archiv města Újezda u Brna a autorů příspěvků,
Stanislav Pospí i st, Lucie Vaňková.
ARCHIV

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