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zdravím vás s novým zpravodajem. Přináší povolební témata,
připomíná společenské a sportovní akce posledních čtyř měsíců.

Dovolte mi na tomto místě vám popřát v této nelehké době
dobrý nový rok 2023!

Zdeněk Drahoš

Vážení spoluobčané, Okénko místostarostky
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Milí útěchovští občané,
na ustavujícím zasedání zastu-
pitelstva městské části Brno-
Útěchov, které se konalo v říjnu
roku 2022, jsem byla zvolena
místostarostkou. Vzhledem
k mému členství v samosprávě
Jihomoravského kraje jsem byla
za naši městskou část pověřena
komunikací a jednáním s Jiho-
moravským krajem a statutár-
ním městem Brnem. Zároveň
mi v naší městské části byla svě-
řena oblast sociální. Co se tedy
za uplynulé období v oblastech
spadajících do mé gesce událo?

Započali jsme jednání s brněn-
skou městskou společností SAKO
Brno SOLAR a. s. Její pracovníci
nyní posuzují vhodnost umístění
solárních panelů na střechu spor-
tovního centra u nás v Útěchově.

Pokročili jsme v akci výstavby
budovy nové radnice na centrální
parcele nad smyčkou autobusů.
Investiční záměr byl Radou města
Brna schválen, projekt má taktéž
pravomocné stavební povolení.
Investiční záměr byl zařazen do
závazného plánu. Nyní dle příslibů
doufám nastane důležitý milník
celé akce, a to alokace finančních
prostředků z rozpočtu města Brna
a následně bude ze strany města
vydán pokyn k zahájení admini-
strace veřejné zakázky. Podle do-
savadních dohod by investorem
výstavby nové radnice bylo město
a na naši městskou část by při-
padlo financování vybavení inte-
riéru budovy. Předpokládaný ter-
mín kolaudace je odhadován na
příští rok 2024.

Každý, kdo jezdí do Útěchova,
ví, v jakém stavu se nachází silnice
spojující Brno-Lesnou, Soběšice,
Útěchov a Vranov. Už v roce 2018
nechal odbor dopravy krajského
úřadu Jihomoravského kraje zpra-
covat studii, která navrhla cílový
stav této silnice III/37915. Tehdy
stavební náklady úprav studie od-
hadla na čtvrt miliardy korun.
V následujícím roce byl Radou Ji-
homoravského kraje schválen in-
vestiční záměr s tím, že bude po-
stupováno po jednotlivých etapách.
V současné době tedy Správa
a údržba silnic JMK připravuje
zadání dokumentace pro územní
řízení na rekonstrukci komunikace
kraje a výstavbu komunikací města
v úseku od Lesné, křižovatky s ulicí
Okružní, po Soběšice, křižovatku
s ulicí Na Kovárně. Jde o nejzatí-
ženější úsek silnice s denním prů-
měrem 5,5 tisíce vozidel. Úsek
mezi Soběšicemi a Útěchovem je
zatížen 3 tisíci vozidly a mezi Útě-
chovem a Vranovem 1,5 tisíci vo-
zidly. Tyto dva úseky jsou prozatím
ošetřovány v režimu údržby vo-
zovky a dalších součástí a příslu-
šenství komunikace. Jak je patrné
z oblasti U Buku a výše blíže Útě-
chovu, daří se městské části prosadit
alespoň dílčí lokální úpravy u nej-
více poničených úseků vozovky.
Abychom se ve snaze opravit celou
komunikaci vedoucí do Útěchova
zase o něco přiblížili vytyčenému
cíli, jednáme se Správou a údržbou
silnic JMK o tom, aby byla co nej-
dříve vyhotovena projektová do-
kumentace na rekonstrukci silnice
Soběšice-Útěchov.

Mikuláš
V pondělí 5. prosince jsme s našimi hasiči připravili mikuláš-
skou nadílku. Dětem se líbila. Děkujeme Mikulášovi, andělů,
čertům a skvělým organizátorům!

Milí Útěchované,
do nového roku vám přeji upřímně zejména zdraví, osobní spokojenost,
optimismus, pěkné sousedské vztahy a tolik potřebný nadhled! 

Šárka Cechová



Dovolte mi nejprve krátké
ohlédnutí k zářijovým volbám
do zastupitelstva naší městské
části.  Koalice SPD, Trikolora,
Moravané a nezávislí postavila
v Útěchově kandidátku poprvé,
a hned „při startu“ se nám pod-
ařilo docílit velmi dobrého vý-
sledku, získali jsme hlasy více
než 8,5 % všech voličů. Tohoto
výsledku si velice vážíme, dě-
kujeme našim voličům za dů-
věru a chceme vás ujistit,
že se budeme po celé čtyři roky
aktivně účastnit jednání zastu-
pitelstva, která jsou veřejná (je-
jich termíny jsou zveřejněny na
stránkách MČ v rubrice zastu-
pitelstvo), předkládat zde návrhy
a podněty a snažit se realizovat
náš program Desatero pro Útě-
chov. Samozřejmě záleží na ve-
dení MČ v čele s panem sta-
rostou, co z našich podnětů
bude odhlasováno a realizováno.
Od opozice se očekává kontrolní
činnost, přijala jsem proto na-
bídku pracovat v kontrolním
výboru, a to jak v Útěchově,
tak i v kontrolním výboru Za-
stupitelstva města Brna. 

O svých plánech a činnosti
v Útěchově vás chceme na strán-
kách Zpravodaje pravidelně in-
formovat. Na prvním zastupi-
telstvu MČ 24. října 2022 jsme
podali podnět s konkrétními
návrhy na zpřehlednění inter-
netových stránek MČ a vydávání
Zpravodaje 4× ročně za účelem
lepší informovanosti občanů,
aby se vědělo, co se v Útěchově
děje a připravuje do budoucna.
Už v programu do voleb jsme
jako první poukázali na nepře-
hlednost internetových stránek
a jsem ráda, že se již část našich
návrhů realizovala. Konkrétně
v rubrice Aktuality jsou už zve-
řejňovány pouze informace
z naší MČ a ne z celého Brna,
které je zahlcovaly. Na druhém
zastupitelstvu dne 14. prosince

2022 pan starosta vyzval občany
k podání dalších návrhů, navrhla
jsem upravit úřední desku tak,
aby dokumenty týkající se naší
městské části byly odděleny
od jiných, které se k naší městské
části přímo nevztahují, a dále
jsem navrhla možnost zasílání
aktualit z MČ zájemcům do e-
mailu. Padaly další návrhy,
např. jednoduchý přístup na
stránky z mobilní aplikace, uve-
dení kompetencí místostarostů
a jejich úředních hodin aj. Pan
starosta přislíbil předání návrhů
správci stránek k provedení
úpravy. Tématu dostupnosti in-
formací pro občany se chceme
věnovat po celé volební obdo-
bí.

Letitým nevyřešeným prob-
lémem Útěchova je bodový sy-
stém při zápisu dětí do mateř-
ských škol zřizovaných městem,
kdy útěchovské děti přicházejí
o část „bodů za trvalý pobyt“,
protože žádnou školku, zřizo-
vanou obcí, v naší MČ nemáme.
Ze školského zákona přitom
vyplývá povinnost obce zajistit
podmínky pro předškolní vzdě-
lávání všech dětí s trvalým po-
bytem na jejím území ve věku
od tří let. V současné době
máme pro děti z Útěchova ga-
rantovánu pouze spádovou ško-
lu pro 1. stupeň ZŠ v Soběšicích
a pro 2. stupeň je to ZŠ Blažkova
na Lesné. Je proto nutné dořešit
situaci předškolních dětí, na-
padá mě jako řešení zajištění
bodů do spádové školky v So-
běšicích nebo navýšení bodů
za trvalý pobyt do jedné MČ
města Brna dle výběru rodičů.
Stávající stav je nevyhovující,
předškolní děti s trvalým po-
bytem v MČ Brno-Útěchov jsou
diskriminovány oproti dětem
občanů a cizinců s trvalým po-
bytem v jiné MČ. Proto tento
bod navrhnu zařadit do pro-
gramu lednové schůze kontrol-
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Vážení spoluobčané, předně bych vám všem za mě a „Pro Útě-
chov“ popřál v novém roce 2023 hodně zdraví, lásky a porozu-
mění. Toho v dnešní složité době potřebujeme ze všeho nejvíce.
Zároveň bych chtěl mnohokrát poděkovat za vaše hlasy v uply-
nulých podzimních volbách do útěchovského zastupitelstva.
Většinou jsem byl zvolen na post místostarosty, měl bych se sta-
rat o údržbu veřejné zeleně, místní komunikace, veřejné osvět-
lení a další infrastrukturu obce. Jako zastupitel-novic jsem se
zúčastnil již dvou jednání a upřímně jsem trochu rozladěn z jed-
nání některých spoluzastupitelů…. Doufejme však, že i oni
časem najdou společnou cestu ke konstruktivnímu jednání
a práci pro vás, občany Útěchova. Snad pochopí, že nejsou pri-
oritou naší městské části přeplněná parkoviště, davy lidí, nepo-
řádek v okolí, hluk z rozličných kulturních akcí a billboardy ole-
pený Útěchov. 

Ale teď již k tomu, co se podařilo. Na podnět našich seniorů
jsem v minulosti společně s panem starostou inicioval distribuci
akčních letáků mj. společností Globus, Penny a Kaufland do na-
šich schránek. Momentálně komunikuji se supermarkety Albert,
Billa a Lidl, vše je na dobré cestě.

Jsem si vědom absence obchodu v naší městské části, tento prob-
lém není v dohledné době řešitelný, proto přicházím alespoň s čás-
tečným řešením. Nabízím zejména pro naše dříve narozené spo-
luobčany službu bezplatného dovozu základních potravin, léků,
hygienických potřeb aj. Při svém zaměstnání téměř každý den za-
jíždím do centra Brna, není pro mě problém při odpolední, zpá-
teční cestě navštívit supermarket, lékárnu a jiné, a doručit vám ob-
jednané zboží. V případě zájmu se na mě prosím obraťte prostřed-
nictvím telefonu, mailu, SMS.  

Koncem roku se uskutečnily tradiční akce konané v Útěchově,
které byly v minulých letech přerušené virovou pandemií. Miku-
lášská nadílka a Setkání u vánočního stromu, jeho zdobení a vy-
stoupení dětí. Obě akce se vydařily a těšily se velké účasti dětí i do-
spělých.

Před Vánocemi jsme se konečně dočkali i sněhové nadílky, která
nás nezaskočila. Chodníky a silnice byly včas uklizené a sjízdné. 

„Pro Útěchov“ má i do budoucna mnoho nápadů a cílů, které
bychom rádi realizovali pro vás, naše spoluobčany. 

Závěrem ještě jednou klid a pohodu v novém roce váš 

Karel Koch
Tel.: 602 524 854
E-mail: koch.karel@seznam.cz

Pár slov místostarosty….

Plány SPD: Vylepšit informovanost občanů a body u zápisu do mateřské školy
ního výboru Zastupitelstva měs-
ta Brna. 

Vnímám, že příští rok nebude
snadný. Jsem velmi ráda, že
v Útěchově žijeme ve zdravém
prostředí, obklopeni lesy a sou-
sedy, které známe, se kterými
si můžeme promluvit a pomoci.

Dovolte, abych vám do nového
roku popřála hlavně pevné zdra-
ví, hodně elánu a co nejvíc dů-
vodů k radosti!

Jana Nováková, nezávislý kan-
didát za SPD, Trikolora, Mora-
vané a nezávislí
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K povolební situaci
Posledních komunálních voleb
se účastnilo 6 subjektů, což je
rekordní počet. Do nového za-
stupitelstva vstoupili zástupci 4
kandidátek. Vítězný Útěchov ji-
nak nabízel zvoleným zastupi-
telům z jiných kandidátek pozici
místostarosty, a dokonce i sta-
rostky, aby získal většinu v se-
dmičlenném zastupitelstvu. Ne-
získal. Mimo jiné pro poněkud
agresívní a nekomunální kam-
paň ale zejména pro programové
neshody: lpět na školce v roce,
kdy v sousedních Soběšicích
byly otevřeny dvě nové třídy
mateřské školy pro 75 dětí   není
úplně aktuální a zásadní… Dále,
chtít vybudovat tzv. komunitní
centrum, když máme sportovní
areál a v něm denní místnost
pro až 50 návštěvníků, se soci-
álním zázemím, která pro různé
akce naprosto vyhovuje. Stejně
tak slib o umístění velkoobje-
mového kontejneru, který za-
neřádí i okolí a nemáme pro
něj optimální místo, aby něko-
mu nevadil… A konečně in-
stalace průběžného radarového
měření, které stojí více než 2
miliony korun a mohou jej pro-
vozovat pouze obce s rozšířenou
působností, kterou naše městská
část samozřejmě není. A mohl
bych pokračovat. Proto jsme na
ustavujícím zasedání zvolili opět
mne za starostu, s tím, že mám
na zákonném minimu odměnu
pro neuvolněného starostu a dva
místostarosty, kteří se dělí o po-
lovinu možné odměny, pobírají
tedy čtvrtinu nároku. Za tuto
skromnost a odpovědnost nám
děkuji! U Šárky Cechové vy-
užíváme její dřívější působení
v celobrněnském zastupitelstvu,
blízkosti k paní primátorce a její
současné působení v jihomo-
ravském zastupitelstvu i její po-
zice předsedkyně krajské zdra-
votní a sociální komise. Je ne-
sporně profesionální a (nehezky
řečeno) pro nás prospěšná a uži-
tečná. Problémová komunikace
Lesná–Útěchov je ve správě kra-
je… Místostarosta Karel Koch

se ujal témat: údržba veřejné
zeleně, místní komunikace, zim-
ní údržba, veřejné osvětlení
a další infrastruktura obce.
S Luďkem Zahradníčkem, který
působil jako náměstek primá-
tora, senátor a diplomat, tvoříme
dobrý tým. Třeba se rozroste…

V článku níže nás pan Dufek
pozval ke čtení webových strá-
nek „Útěchova jinak“. Je to místy
zvláštní čtení. Namátkou: Máme
prý deficitní rozpočet. Nemáme.
V rozpočtu je nerozdělená bez-
mála půlmilionová rezerva.
Máte-li rezervu, nemůžete být
v deficitu. – Dále máme zbytečně
dva místostarosty. Nemáme.
V porovnatelném Ořešíně, Jeh-
nicích, Kníničkách a v Ivano-
vicích mají rovněž dva. Nejsme
žádný špatný unikát. A ti naši
dva si rozdělují již zmíněnou
polovinu možné odměny. – Ne-
chceme posílat infokanálem po-
zvánky na zasedání. Ani v jiných
městských částech se to neděje.
Termíny jsou dány, informace
o nich jsou na našich webových
stránkách. Fakt nic nezatajuje-
me. – Naopak jsme si dovolili
zneužít infokanál a obecních
prostředků k rozeslání vánočního
přání občanům. Nezneužili –
před Štědrým dnem jsme se
domluvili, že textovku pošleme
a zaplatíme. A zaplatili, dokonce
dvojnásobnou… – Údajně jsme
s paní místostarostkou opomněli
požádat o dotaci na stavbu rad-
nice i hasičky – „byli jsme na
prázdninách“. Opět jinak: s in-
vestičním náměstkem jsem se
domluvil, že žádost nemáme
poslat, neboť výstavba bude in-
vestiční akcí Brna, nikoliv nás.
To si potvrdil i pan tajemník
s odborem investic. Tedy: nebylo
zameškáno Nic! A podávat fi-
nanční žádost na hasičku v roce
2023? Každý rok vyplňujeme
dotační portál, letos chceme
mít projektovou dokumentaci.
O finance se bude žádat patrně
až v roce 2025. 

V Útěchově je krásně!
Zdeněk Drahoš

Vánoční setkání
V neděli 18. prosince jsme opět uspořádali vánoční setkání občanů.
Tentokrát jsme nevytěžovali školu ve Vranově, ale využili jsme pů-
sobnost dětské skupiny Šmoulka od nás z Útěchova. Děkuji vystu-
pujícím, organizátorům, opět hasičům, Karlu Kochovi i Hance
Krivdové. A samozřejmě členům KPÚ za lahůdkový svařák!

… a k vánoční atmosféře přispěli i naši hasiči s takto vyzdo-
beným veteránem a reprodukovanými koledami…

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna se u nás uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka.
Dobrovolní koledníci pod patronací Diecézní charity letos vybrali
rekordních více než 48 tisíc korun. Dík koledníkům i dárcům!

Gurmán
Klub přátel Útěchova (KPÚ) uspořádal po pandemické přestávce
další gastronomickou akci. 11 týmů připravovalo skvělé pokrmy
a ochutnat je přišlo rekordních 130 návštěvníků a hodnotitelů.
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jelikož tento zpravodaj je první povolební, chtěli bychom Vám
především poděkovat za Vaši podporu ve volbách. Sdružení ne-
závislých kandidátů Útěchov jinak se stalo jasným vítězem
voleb. V zastupitelstvu jsme získali tři mandáty. Touha útěchov-
ských voličů po změně byla jasná. Škoda, že kvůli malému počtu
volených zastupitelů a přepočtům volebního systému takřka dva-
cet procent hlasů voličů propadlo. Naše sdružení nakonec po us-
tavujícím zastupitelstvu zůstalo v opozici. To však nic nemění na
našem nasazení a naší vůli tu být pro útěchovské občany. Náš vo-
lební program budeme stále prosazovat i z opozičních lavic. Jsme
tu stále pro vás!

Kontakty na naše zastupitele jsou:
Mgr. Hana Krivdová, krivdova@utechovjinak.cz
Petr Holík, holik@utechovjinak.cz
doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., dufek@utechovjinak.cz
Informace o činnosti našich zastupitelů, komentáře k zastupi-

telstvu a další informace ze života naší městské části najdete na
webových stránkách www.utechovjinak.cz. Budeme rádi, když se
na nás budete obracet se svými podněty, jak zlepšit život v naší
městské části. Pojďme se domluvit a být tu společně pro Útěchov!"

„Vážené občanky a občané,

POPLATEK ZA PSA

ÚTĚCHOVSKÝ INTERNET

Opět k Obytným zónám

Útěchovští senioři navštívili koncert
Milana Drobného
Naše městská část má dlouhodobě pěkný vztah s městskou částí
Brno-Královo Pole, a to i v oblasti sociální. Rádi jsme proto po ne-
konečném období epidemie onemocnění Covid-19 navázali na
hezkou tradici účasti útěchovských seniorů na předvánočním kon-
certě v Semilasse. Letošní hudební vystoupení se konalo 13. pro-
since a seniory přišel svým hudebním vystoupením oblažit ener-
gický Milan Drobný. Z reakcí všech účastníků bylo patrné, že zpě-
vákovy songy mají vryty hluboko do paměti, neboť téměř celý
hodinový hudební blok zpívali s ním. V závěru příjemného odpo-
ledne se někteří útěchovští účastníci rádi s umělcem vyfotografo-
vali. Zbývá jen dodat, že tento předvánoční prezent dostali naši
senioři zdarma, tedy ani oni sami, ani městská část Útěchov ne-
měla s akcí spojeny žádné finanční výdaje. Děkujeme Královu Poli!

Klub seniorů je v Útěchově aktivní, členové se setkávají jednou
měsíčně v restauraci Za Sedmero a podnikají společně různé akti-
vity. Proto pokud by někdo měl zájem řady členů klubu rozšířit, ať
se prosím obrátí na ÚMČ, kde mu budou sděleny další informace.

Šárka Cechová

Většina našich komunikací je označena tabulemi Obytná zóna. Povo-
lená rychlost je max. 20/km/ hod atd. Byl jsem požádán, abych upo-
zornil na další souvislost, cituji: Při výjezdu z obytné zóny dává řidič
přednost všem vozidlům či organizovaným skupinám chodců. Tzv.
přednost zprava v tomto případě neplatí. U nás mj. znamená, že vy-
jíždíte-li z Chlumů až na Adamovskou, tak podle předpisů má před-
nost řidič sjíždějící z Doubí na Chlumy…

Provoz internetu za zvýhodněnou sazbu pro občany městské části
zajišťuje firma WifiMax s. r. o. 

Základní sazba290,- Kč/měsíc celkem 3 480,00 Kč
Zvýšená sazba 490,- Kč/měsíc celkem 5 880,00 Kč

Záloha se hradí 1× ročně (u zvýšené sazby je možná domluva),
nejlépe do 31. 3. 2023. 

Platbu lze provést v hotovosti na pokladně ÚMČ v úředních ho-
dinách nebo bezhotovostně na účet č. 214 275 835/0300, přidělený
variabilní symbol nebo do poznámky uveďte jméno účastníka.

Požadavky na zřízení přípojky nebo zvýšení tarifu je nutné vždy řešit
osobně na ÚMČ Brno-Útěchov. Více informací naleznete na webových
stránkách MČ.

Dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 32/2022
o místních poplatcích, účinné od 1. 1. 2023, je poplatek splatný
dne 31. března 2023.

Základní sazba za psa 200,- Kč/rok
Za každého dalšího 400,- Kč/rok

Osoby starší 65 let a osoby, jejichž jediným příjmem je důchod
Snížená sazba za psa 100,- Kč/rok
Za každého dalšího 300,- Kč/rok

Platbu lze provést v hotovosti na pokladně ÚMČ v úředních ho-
dinách nebo bezhotovostně na účet č. 214 275 835/0300. Variabilní
symbol je č. známky nebo do poznámky uveďte jméno majitele psa. 

Poplatek platí držitel psa. Držitelem může být fyzická nebo právnická
osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území města Brna, poplatek
se platí správci poplatku příslušnému podle místa přihlášení nebo sídla
poplatníka. Více informací naleznete na webových stránkách MČ.

Turnaj v ping-pongu
V sobotu 14. ledna Klub přátel Útěchova uspořádal turnaj ve stolním tenisu,
a to ve třech kategoriích: ženy, děti a muži – celkem 24 účastníků!
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